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PULTE etom oriver 
POUJER PflflEL AMPERES

# 275B POWER PANEL med glódstiftsdrivare 
med uttag fór pump 6V eller 12V och 
elstarter. Cirkapris 358:- y$Pá

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

# 275A MINI-glódstiftsdrivare 
och snabbladdare 4,8V-7,2V 
Cirkapris 281 :-

KAVAN-hjul - nya låtta serien - 45-75 
diameter. Cirkapris från 47:-/par

KAVAN år berómt fór siná fina tillbehór. 
Hår finns de fiesta små tillbehór Du 

behóver fór Din modell.

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

SHARK 40 
Helikopter for 
6,5 ccm motor. 
Cirkapris 3.945

KAVAN krympslang for 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 in ie n *  s  Fråga efter våra pr°dukter « ”Dín”butik· m in ic a r s
ir.odellhobbygrossisten ^64, 751 06 Uppsala. Tel 018-11 20 15 modellhobbygrossisten
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M O D FLLFLY G N Y TT - organ 
for Sveriges Modellflygforbund 
utsåndes till prenumeranter och 
forbundets samtliga niedleinmar

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

0302-220 32 bost

Fackredaktór friflyg
Lennart Flodstrbm 
SoldatvSgen 25 
444 41 Stenungsund 
Telefon 0303-803 77 bost

Fackredaktór linflyg
Ingcmar Larsson 
Forbondegatan 14 
462 00 Vånersborg 
Telefon 0521-112 lObost 

0520-919 56 arb

Fackredaktór radioflyg
Bo Holmblad 
Postlåda 6805 
773 00 Fagersta 
Telefon 0223-520 62 bost 

021-19 43 46 arb

Fackredaktór Utbildning
Bengt-Erik Bengtsson 
Ládersattravågen 99 
175 70 Jarfalla 
telefon 0758-11425

Fórbundsordfórande
Olof Penn bom 
Tjómgatan 17 
Telefon 042-22 25 53 bost 

Endast kl 1800-2000

Redaktion & annonser
Sture Tingwall 
Skonengatan 12 
302 42 Halmstad 
Telefon 035-11 (X) 41 redaktion 

035-404 45 bost 
Telefax 035-14 86 87

Annonspriser: 
1/1 -sida 
1/2-sida 
1/3-sida 
1/4-sida 
1/6 sida 
1/8 sida 
1/16-sida

2.1ÍX)
1.100

800
6(H)
450
375
2(X)

På grund av tnbroU i Fórbundsexpedilionen 
dår bl a datamaskin & diskar med medlems- 
registret ståls, kan detla nummer av Mode 
llygnytt ev bit 1 vecka torsenad Vi beklagar 
och hoppas på lorståelse tór våra ptobiem

Dårcfter 45:- per spaltcm.

Priserna galler for annonsmaterial 
inlamnat som helt fårdigt, positivt 
original.
Annonsavdelningen kan ge full 
service for annonsutfornming, 
såttning, fargdelning mm till 
mycket låg sjålvkostnad!

Distribution
SMFF Fórbundsexpedition 
Sandbergsgatan 4, Box 100 22,
600 10 Norrkoping

Prenumeration
Prenumeration 90:- per år insåttes 
på postgirokonto 5181 65-6,
SMFF, 600 10 Norrkoping

Efterapning tillåtes gårna och 
med eftertryck!

Nytt svenskt 
rekord!

Innehåll nr 4 1988
Skalahornet: Flygande skala! 
Segelspalten 
Rapport från Barkarby 
EM F3A Aerobatics 
Meeting med mersmak 
Friflyg: Flodas funderingar 
Dala-Acro
Combatserien fortsåtter 
En Extra 230
Kick - en fantom till å flyga 
Indoor News
Motortest: heli & ducted fans
Mitten: Eldflugan-ritningen
Kick - ritning
Bagges Horna
Nytt svenskt rekord
SMFF-nytt
Lite smått & gott
Nya prylar
Frekvenstavlan
Från Klubbarna

4
5
6 
8

10
12
13
14
15
16
17
18 

Mitt
20
22
22
23
24 
26 
28 
30

OMSLAGSBILDEN Bo Holmblad tog den har fina 
bliden vid årets Barkar by-dagar. Snygg doning, va?

Hej!
Sedan sist har åtskilligt hånt och forhoppningsvis skali dn rnera ske. Sjdlv har jag just 
kommit hemfrån en strålande flygdag i Ångelholm, dår - ur min synpunkt - enda 
malortsdroppen i glddjebågaren var en miss i forhandsreklamen. Dår stod nåmligen, 
alt "... Sven-Erik Berglund. som samtidigt gårna puffar det tidiga programinslaget 
(klockan 10) med radiostyrda modellflygplan. Delta år något som publiken annars 
brukar missa. Hår har vi svenska modellflygare i absolut vårldselit". Ingel onl om den 
grabben från Stockholms radiokillar, som var dår med sin J35 och Γ16, men var fanns 
de andra? Ingen från EM i Nykóping till exempel!
Apropå EM, så har ju  en sådant nyss avslutals i Norrkoping. Del gick som bekant i E3A 
och det ar bara attfortsåtta i gammal vålkånd stil! Eli arrangemang, som holl måttet 
och med Ingemar Svensson och hans medhjålpares, dataprogram som hela tiden infor
merade den intresserade publiken och holl spånningen på topp hela tiden.
Och ddrmed dr jag framme vid del som komma skali. "Den Gamble" dr tillsammans med 
några medarbetare i fdrd med att la fram ett introduktionspaket (instruktioner och 
modeller) att anvdndas av klul)bar, skolor mm i avsikt att varva "de unga" till modell- 
flyget. Vad det innehåller i detalj får Sture sjdlv redogórafór vid lampligt tillfdlle. Jag 
hoppas bara att våra nya dislriktsutbildare nu sdtter fart på klubbarna ute i landet, så att 
vi kan få  igång en ordentlig - och for alla nódvåndig - nyrekrytering!
Ddrmed slutar jag fór denna gång. Annars kommer inte tidningen till tryckeriet i tid!

ingar!

Tryck
TRYCKAB, Halmslad 1988
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Inga F4C-flygare vid UT i  KUppan 4-5 lun il------------------- "

Inga F4C-flygare vid UT i  Halmstad 6-7 auauati! 
Inga F4C-flygare till SM/UT Goteborg 20-21 auo? 

[inget F4C-andslag 89? undrar gamble R edaktln

Mer Flygande skala!
Friflygande Lennart Flodstrom vill ha mer skala!
Och varfór bara radioflygare och peanutare? Kor igång!
Det finns några modellflygare, 
som struntar helt i allt, som lik- 
nar riktiga flygmaskincr. Dom 
struntar vi i fór Ogonblicket! 
Alla vi andra, friflygare, linfly- 
gare och radioflygare, vi leker 
ofta med tanken på flygande 
skalamodeller. Och inte bara 
flygande. Somliga bygger går- 
na en utstållningsmodell av 
något annat ån plast.

I dag år det fråmst radioflygar- 
na, som pysslar med skala, 
några inomhusflygare och så 
den stora skaran plastmodell-

byggare, som inte sysslar med 
modcllflyg, men - det skali vi 
inte glomma - som ar den stora 
drivkraften bakom skapandet 
av treplansskisser, som ligger 
till grund åven fór modellfly- 
gamas rimingar.

I ett snore i taket!
Fór 30-40 år sedan fanns en 
stor marknad fór skalamodcller 
i balsa, vilka skulle kunna 
flyga. Somliga gjort det, men 
de fiesta ham nade hangande i 
ett snore i pojkrummeL 
I dag vet vi mycket båttre, vad

som gor att flygplansmodeller 
kan eller inte kan flyga. Varfór 
inte återuppliva gummimotor- 
skalaflyget, som faktiskt år gan- 
ska skojigt?

Anno nser & adresser
Men oavsett vilken modell- 
flyginriktning vi har, måstc vi 
ha underlag fór våra skalamo
deller. De fiesta kånner ju till, 
att modellflygtidningama sål- 
jer ritningar.
UtOver dessa kan man också 
hitta godbitar i småannonser. 
Jag har tittat på några.

John Pond Oldtimer 
Plan Service
253 NO. 4th Street, Box 903 
10 San Josč, CA 95109-3310, 
USA.
Pond ger ut fyra kataloger: 
Old Timer (inklusive några 
lin-och RC-kdrror), Rubber/ 
U-control, Flying Scale A-K 
och Flying Scale L-Z. Skalaka- 
talogerna innefatlar en hel del 
lin- och RC-ritningar. Pris 
US$ 1 per katalogdel. Vad 
sags om 54 olika Spitfirerit- 
ningar?! Dessutom innefatlar 
Flying Scale L-Z ett antal 3- 
plansritningar från 30- och 
40-talet.

Scale Plans & Photo Service
3209 Madison Ave, 
Greensboro, N C 274 03, USA 
Ågaren heter Lyle F Pepino. 
Han sdljer i fórsta hand foto
paket. Men han har också en 
stor samling 3-plansritningar, 
av mycket blandad kvalitet. 
Men jag fick också superba 
ritningar på så sallsynta få- 
glar som Fleet Model 2 och 
Pitcairn Mailwing. Har finns 
också många RC-skalaritning- 
ar, de fiesta "Big and beauti
ful".
Skicka US$ 5:- for "Scale Do
cumentation Catalogue". Det 
står tre dollar i anno nser na, 
men det galler bara fór USA.

Scale Model Research
2334 Ticonderoga Way,
Costa Mesa, CA 92626, USA 
Bob Banka heter innehavaren. 
Han har fotopaket och 3- 
plansritningar (bl a hela 
Koku-Fan-pro grammet). Du 
får betala US$ 3:- fór katalo
gen

Fortsåttning sidan 32!
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11th Summer 
Soaring 
Criterium F3B 
July 2-3 1988 
Amay, Belgium
Ett gang F3B-flygare deltog i en 
F3B-tåvling med ovenstående namn. 
Joakim Stáhl var med och beråttar.
Men var år resten av Norden?
71 deltagare från Europas alla 
horn deltog i elfte upplagan av 
SUMMER SOARING. Vålor- 
ganiserad som vanligt. Mycket 
tack vare Madame Paulette 
Halleux. Mmc Paulette var tåv- 
lingsledare nar VM -79 holls i 
Amay. Hon har sedan dess va
řit en av arrangorema fór den 
har tåvlingen i Amay.
Cirka två mil vaster om Liége 
ligger den lilla staden Amay. 
Jag skulle vilja skriva idyllen 
Amay, men den stórs av det 
stora kåmkraftverket, som lig
ger i dalgången. Kraftverket 
står fór hela 20% av Belgiens 
energibehov. Jag har hort hi
storier från VM-et -79, då nå- 
gon flygare fórsókte nå fram 
till kraftverkets skorstenar for 
att finna termik. Kanske inte 
helt omjóligt, då dessa ligger 
någon kilometer dårifrån.
Från Sverige deltog Ikaros- 
trion Christer Jansson, Joakim 
Ståhi och Svcn-Olov Carlsson, 
John Herdin, Kungsången och 
en andra trio från Kóping: Pasi 
Våsinen, Robert Hollsten, 
Tommi Kinnunen.
Från Tyskland kom ett tiotal 
piloter - bl a Rinhard Liese, 
som år regerande vårldsmåsta

re, Werner Vaut och Wilhelm 
Shåffer. Det var kul att se både 
Vaut och Shåffer. Dom tåvlar 
fortf arande aktivt och Vaut har 
stor chans att kvalificcra sig till 
det tyska landslaget. En trevlig 
del av det intemationella tav- 
landct år att få móta dessa ruti
nerade piloter. Det går inte att 
återge allt från en tåvling av det 
hår slaget, men samvaron runt 
omkring år helt underbar. Att 
få tråffa folk från hela Europa 
år efter år år stimulerande. Bara 
IKAROS har haft ett tiotal oli- 
ka piloter i Amay.

Hallå, Norden!
Óvriga Norden - var år Ni? Vad 
jag vet, så har Ni aldrig deltaigt 
i en intemationell tåvling foru- 
tom måsterskap.
Betråffande tåvlingcn i Ovrigt 
gjorde vi stundom bra ifrån 
oss. Lagarbetet låmnade dock 
en del ovrigt att ónska. Olle 
Carlsson fick flyga en distans 
utan att veta vare sig arbetstid 
eller bantid. Undertecknad 
gjorde en "black out" termik- 
flygning och landade efter en- 
dast 3,48. John Herdin kom ur 
balans under en distansflyg- 
ning i andra omgången. John

gjorde sin intemationella debut 
liksom också laget från Kó
ping, dår Pasi Våisinen tog en 
hedrande 29:e plats. IKAROS- 
tcamet kan glådjas åt fjårde- 
platsen i lag. Det år den basta 
placeringen ett svenskt F3B- 
lag har presterat någonsin. 
Laget Fick ta emot stora ovatio
ner från Albert Hertzog under 
prisutdclningscercmonin. 
Utvccklingen av modeller och 
vinschar tycks ha stagnerat i 
avvaktan på de nya vinschreg- 
lcma, som tråder i kraft 1 ja- 
nuari 1989. Mer information i 
nåsta nummer av Modellflyg- 
nytt. Men det fanns några ny-

1 1  k *  ^

byggen bland deltagama - vin
schar i 3,5 kW-klassen. Dessa 
vinschar år enormt starka och 
var avgórande fór utgången av 
tåvlingen. Efter att ha vařit med 
på tåvlingen i Amay tyckcr jag 
fór min del att de nya vinschar- 
na inte år vettiga. De år både 
dyra och svårtillverkade. Jag 
ser de nya vinschreglema som 

Fortsåttning sidan 34!

Ovan tv Bernt Klose - 16,5 sek i 
speed - intill vårids- & europa- 
måståren Reinhard Liese. Ner- 
till modellflygklubben Les Ai- 
glons klubbstuga med Tai Tai 
bar efter F3B modeil VM 1983
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Stockholms Radioflygklubbs årliga skala-evenemang

Barkarby-dagarna
De traditionella skalaflygda- 
gama på Barkarby avgjordes 
18-19 juni. Arrangoren, Stock- 
homs Radioflygklubb, tvinga- 
des andra datum flcra gånger. 
Kamratforeningstråffar samt 
stora flygdagar på Bromma var 
orsaker som man inte rådde 
Over. Nytt fór i år var klassin- 
delningama som nu hånfor sig 
till modellemas storlek plus en 
klass fór jet och en fór aeroba- 
tic-skala. Tidigare delade man

in de tåvlandes maskiner i olika 
åldersklasser beroende på når 
originalet byggdes. Klass 1 
omfattade modeller med en 
spånnvidd under 175 cm, klass
2 mellan 175 och 210 cm, klass
3 storre an 210 cm eller storre 
ån skala 1:4, klass 4 viktes fór 
jetmodeller och klass 5 fór ae- 
robatic-skala.

Sol, men byig vind!
Solen sken Over Barkarby hela

tiden, men på sondagen besvå- 
rade byig och varierande vind. 
Under lordagen intråffade flera 
haverier. Teorier Finns om atl 
radioanlaggningama storde 
varandra. Något som kan ske 
på 35 MHz-bandet når intilllig- 
gande frekvenser anvånds sam
tidigt och radioflygama står en 
bit bort från varandra.
Ett annat bekymmer år bristen 
på entusiaster, som vill stålla 
upp och jobba frivilligt vid en

sådan hår stor tåvling. Det går 
åt mångder med funktionårer 
fór att allt skali flyta bra. Det 
återstår att se om SRFK åler 
lyekas skramla ihop medlem- 
mar till nåsta sommar. Skala- 
flygdagama på Barkarby har ju 
blivit en slags institution fór 
svenskt radioflyg. Det år bara 
att hoppas på en fortsåttning 
åven i framtiden!

Text & foto: Bo Holmblad

6



Rune Nessens Vertol ses óverst på motstående sida intill Kristian Berggren med sin YAK 56. 
Dårunder en Fly Baby 1:3 med ågare Gote Persson. Två bilder med Lars BjorklundlStampe 
SV4 fóre start och i luften. "Servalacks-Draken" hade Ingemar Sjoberg tagil med sig. Ldngst 
ner några bilder från livet vid sidan om: en depåbild till vånster. Många Hobbyhandlare 
satsade på forsåljning under flygdagarna - bl a Rojfe Órell med Byron-byggsatser bland 
mycket annat.
O van den hår sidan ses Roy "Mr Barkarby" Nilsson med - jomenvisst! - en Tiger Moth, som 
han fór óvrigt vann Klass 3 med. Intill ses avancerande Pilts och dårunder en vacker Diabolo 
fore start och i låttningsogonblicket.. Thomas Nyholms "fly-passande" P-51 Mustang och 
Bórje Strands Cessna Citation i finalen flankerar Roys Tiger Moth. Ncrtill denna sid ses Lars 
Wiberg och hans Monocoupe 90A - det var inte lite den modellen flirtade med domarna!

\ _________________________________________________________________________________J

''r e s u l t a t
Klass 1 (21 deltagare)
1. BoOlofsson 

Sopwith Pup
886 p

2. Stig Krampe 
Long Eze

877 p

3. Lars Bengtsson 
Fokker D VII

873 p

4. UlfJomheim 869 p
NAT 28

5. JoelLOberg 
Avro 504

Klass 2 (9 deltagare)

866 p

1. Iiska Rahtkola 
Avro 504

938 p

2. Martti Keiskinen 
SU 26M

928 p

3. Esbjom Strfjmqvist 
AT 6 Texan

926 p

4. Ronald Lindberg 
Focke-Wolf 190

919 p

5. Roy Nilsson 
Tiger Moth 

Klass 3 (15 deltagare)

891 p

1. Roy Nilsson 
Tiger Moth

999 p

2. Rune Nessem 
Laser

981 p

3. Peter Kålloff 
J3 Cub

952 p

4. Lars Fasterius 
Acrostar

923 p

5. P 0  Gustavsson 
Space Walker 

Klass 4 (5 deltagare)

907 p

1. Ingemar Sjdberg 
J35F Draken

958 p

2. Einar Johnsson 
J37 Vi g gen

795 p

3. Borje Strid 
Cessna 500

789 p

4. Bo Sjixlin
SAAB 35 Draken

392 p

5. Thore Thoresen 
MIG 15

Klass 5 (9 deltagare)

260 p

1. Thore Thoresen 
Laser 200

1621 p

2. BoGustavsson 
G L Special

1551 p

3. Kristian Berggren 
YAK 56

1481 p

4. Rune Nessen 
Laser

1281 p

5. Thomas Nyholm 
P51D Mus tang

Best in Show

1258 p

Valter Johansson Memorial 
Joel Ldberg, Avro 504 
Publikens Pris 
Ragnar Eriksson, Junkers F13 
Deltagarnas Pris 
Ronald Lindberg, FW 190
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EM i F3A m
Fin organisation, bra resultatpresentation, suverån våder- 
uppfoljning genom direktkontakt med SMHI, en svensk 
i fly-offen. Sammanfattningsvis ett SMFF-arrangemang i 
den vålkånda stilen. Conny Åquist-Renman rapporterar.
Sexton lander hade anmdlt lag 
med totalt 42 flygare till EM i 
F3A, som gick av stapeln 25- 
30 juli på Herrebrofaltet i Norr- 
kdping. James Bennet, USA, 
var den ende utomeuropeiske 
flygare som deltog i tavlingen. 
Fdrhandsanmålde amerikanske 
toppflygaren Dean Koger kom 
inte. Tidpunkten for EM:et 
krockade med tavlingar i USA.

Herrebrofaltet ar belaget på 
en gammal nedlagd soptipp 
och har ett idealiskt lage. Långt 
från bebyggelse, rak horisont
linje, stort depåområde, ganska 
bra parkeringsmojlighetcr och 
solen i nacken en stor del av 
dagen. Det enda, som kan anfó- 
ras mot fáltet ar att banan var 
något kort trots att den for- 
langts med 20 meter.

Perfekt organisation 
Organisationen fldt perfekt. 
Varje funktionar visste precis 
vad han skulle gdra. DOdtid var 
ett okant begrepp. De tåvlande 
påpekade speciellt att poång- 
presentationen gick snabbt och 
det ar naturligtvis viktigt att
8

direkt få reda på hur en flyg- 
ning har utfallit. Det ju så, att 
fór att hålla spanningen uppe, 
kravs det att man hela tiden kan 
fólja med i poangstållningen. 
Tata kontakter med SMHI 
gjorde också att alla - tavlande 
som åskådarc - hela tiden upp- 
lystes om vaderlekslaget. Når 
avbrott i tavlingen skulle ske, 
hur lange regnskuren skulle 
vara etc.

Inte så mycket ny tt
Fór den teknikintrcsscradc 
hade detta EM inte så mycket 
ny tt att erbjuda.Utvecklingen 
har gått mot enklarc modeller. 
De kontroller, som anvands ar 
forutom sida, hojd, skev och 
motor infallbara landstall: Nå- 
gra anvander dessutom juster
bar branslenål. Av dem som 
anvande motorer med brånsle- 
pump hade ett flertal placerat 
tanken rakt over tyngdpunkten. 
Bertan Lossen anvande en OS 
61 longstroke med pump. Ken 
BinksflOg en YS-motor med 
pump. Det engelska laget samt 
Wolfgang Matt anvande den

nya Futaba PCM-anlaggning- 
en som har en enorm LED- 
display på sandaren. På grund 
av priset kommer nog inte den- 
na super-radio hit till Sverige. 
En del fyrtaktare fldgs på tav
lingen men totalt sett domine- 
rade tvåtaktama (fór hur 
lange?). Det tystaste planet var 
utrustat med en tvåtaktare - det 
var Anders Johanssons OS 61 
longstroke, som uppmattes till 
86 dB. Som jamforelse kan 
namnas att Emil Giczendan- 
ners OS 120 FS surpass bull- 
rande 90 dB. Dock uppfattar 
det manskliga Orat fyrtaktslju- 
det som både lagre och beha- 
gligarc åven om bullmataren 
sager något annat. Frekvcns- 
fórdelningen var relativt lika: 
18 st flOg på 40 MHz och 24 på 
35 MHz.

Matty Erangy Lossen... 
Efter forstå flygomgången var 
stallningcn: 1) W Matt 473,7 p 
2) P Erang 471,0 p och 3) B 
Lossen 470,3 p. Mycket lite 
skiljde toppflygama åt. Onsda
gens flygningar andrade inte

på ordningen bland de tre ba
sta. Anders Johansson flek 
doch dagens fjarde basta note
ring 479,7 p mot ledande 
Matts' 505,7 p. På torsdagen 
flOgs tredje omgången och den 
vanns av B Lossen på 483,3 p. 
Matt hade den tredje basta 
flygningen, men ledde dock 
totalt nu. Vadret var lugnt med 
enstaka regnskurar och flyg- 
ningama var Overlag mycket 
bra. Fredag morgon bjOd på 
strålande solsken men det blå
ste. Dock avtog vinden. B Los
sen vann åven denna dags 
poångjakt med Matt på andra 
plats. Matt ledde fortfarande 
med Lossen strax bakom. 
Erang låg trea. Vår egen A Jo
hansson var totalt nu på sjunde 
plats och dårmed i final.

Fåglar gickt F3A flog!
LOrdag - finaldagen - blåste 

det så mycket att fåglama gick 
mellan tråden i stållet fór att 
flyga. FlOg gjorde fOljande fi
nalister: Wolfgang Matt,
Liechtenstein, Bertram Lossen, 
BRD, Peter Erang, BRD, Peter 
Wessels, BRD, Tobias Schulz, 
BRD, Heinz Kronlachner, 
Ósterrike, Anders Johansson, 
Sverige, Nils-Óystein Bossum, 
Norge, James Bennet, USA 
och Alexandre Degotte, Be
lgien. J Bennet deltog naturlig
livs utom EM-tavlingen.

FOrst i luften vid fly-offens 
fórsta omgång var Lossen, som 
flOg mycket bra, men han flek 
korrigera en hel del i manOv- 
rema fór den hårda vinden. 
Sedan var det Matt och åven 
han flOg bra och fick något hd- 
gre poång ån rivalen Lossen.



Peter Wessei blåste standigt 
bort från domama och fick dar- 
fór, som så många andra, korri
gera in sig mot 150 mctcrsmår- 
ket. Tyskama fldg fór óvrigt 
mycket jåmnt och de gor få fel. 
Anders Johansson kåmpade 
fint och hans raka vertikala 
manovrer såg bra ut.

James Bennet, USA, flog sin 
YS-drivna Aurora med stor 
entusiasm. Han hade kampat in 
sig i finalen från en 13:e plats 
och var vål vård att få vara med 
i fly-offen. Peter Erang fldg en 
strdmlinjeformad modeil kal- 
lad Matador. Motom hade bra 
kraft i de vertikala manOvrerna. 
Dessutom hade han tur med 
vinden som var ganska svag 
under den forstå hålften av 
hans flygning. Dcgotte från 
Belgien var den som enligt min 
åsikt fldg samst av finalistema. 
Kronlachner flog mjukt och 
fint med den enda fyrtaktaren 
bland de tio finalistema. 
Norske Nils Cystein Bossum 
var yngste finalist med sina 24 
år. Han flog en Supra Fly från 
en EZ-byggsats. Modellen 
hade något modifierade ving- 
tippar, som gjorde att den kla- 
rade den byiga vinden mycket 
bra. I ovrigt var planet i origi- 
nalutforande.

Resultat Fly-Off 1:
1) Matt 1000 np, 2) Lossen 

997,7 np, 3) Erang 489,9 np, 7) 
Johansson 934,4 np.

Siallningen dem emellan var 
densamma efter andra om- 
gången. Inget dramatiskt hån- 
de alltså. Tredje och sista fly- 
off-flygningen vanns av en 
valflygande Erang med 473,9 
p. Lossen fldg klart såmre och

Långst t v ses Jan-Åke Nilsson landa efier elt flygpass. Observera 
hjålplinjerna, som såvål pilot som domare har nytta av under flyg- 
ningen. Mitlbilden visar Anders Johansson (kåndfrån TV och slut- 
lig sexa)fore start. Så t h prispallbelågrarna efter låvlingen!

T v den engelske masterflygaren Ken Binks och hans Excalibur. 
Nedan dansken John Nielsen och t h en fundersam norrman - Nils 
Oystein Bossum. Vanligaste modellen var Aurora (japansk bygg- 
sats) - hår James Bennets. Ner till OS 61 long stroke med pump i 
Danny van Vliets mdsterligt byggda Aurora. T h begrundar forre 
europamåstaren Belram Lossen silt óde framfór resultattavlan.
fick 460,6 p. Diirmed rok hans 
chanser alt vinna EM. Matts 
flygning var, enligt min me
ning, båttre an Lossens, men 
domama dOmde dem som snar- 
lika. Matt fick 460,1 p fór sin 
insats.

Den regerande europamåsia- 
ren Bertram Lossen hade jagat

Wolfang Matt och knappade 
hela tiden in på Matts for- 
språng. Han nådde aldrig rik- 
tigtfram. Matt vann med Los
sen på andra plats, Peter Erang 
blev trea. Sveriges hopp An
ders Johansson slutade som 
god sexa. Lagtavlingen vanns 
av Våsttyskland. Sverige Lvåa.

—

Depå-snack
Emil Giezendanner år en av 
dem som hållit på långst i F3A- 
cirkusen. Han år f  ó bror till 
dubble F3A vår Idsmastar en 
Bruno G. Etnil ty c ker att det dr 
roligt att flyga och fly ger i stort 
sett var je da g.Han efterlyser 
ett mer omvåxlande program t 
ex valfria manorer eller helst 
att manovrerna lottas ut på 
morgonen fóre varje ny flyg- 
dag. Sporten bli mer publi- 
kvånlig med ett ny tt program 
varje dag. Emil år psykolog till 
professionen och redaktor fór 
Modellflugsport, dvs schwei- 
zarnas Modellflygnytt, på sin 
fritid. Bruno Giezendanner 
flyger elfly g nu fór tiden.

“Far och son”-laget Jan och 
Danny van Vliet från Holland 
var mycket nójda med tåvling
en. De flóg var sin Aurora med 
OS 61 RF ABC-P, modeller na 
var sååå..fina. Jan år den som 
har flugit flest EM-starter av 
alla tåvlande.

Wolfang Matt år personal- 
chef på en bank i Lichtenstein. 
Han hade sonen med sig som 
mekaniker. Planet, en Saphir 
drevs av en YS-motor med 
pump. Stållen var Colibri - 
schweiziskt fabrikat. Han byg
ger 1-2 plan om året beroende 
på hur ofta han kraschar.

Ron Chidgey, USA, var FA1- 
j  ury ns ordf or ånde. Han var 
mycket nójd med låvlingen och 
organisationen. De tåvlande 
ansåg han vara jåmbordiga 
med topp-flygare i USA. Ron 
år gamma tåvlingsråv - ameri
kansk måstare två gånger! 
Sverige och det svenska land
skapet tilltalar honom. Det på- 
rninner om "Tennesee back 
home ".

Modeller och motorer
Vanligaste modellerna var Jo
ker och Aurora. På motorsidan 
dominerade OS 61 och Webra 
61 LS. Asanos laminerade, ja
panska tråpropellrar overvåg- 
de - de år mycket vackra och 
mycket dyra.

V______________
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nytt

Ett svenskt sommerregn kan 
var a OK. Trots sky fall hann 
man genomfora ett trevligt 
meeting med samvaro och 
uppvisningar. T h pristagarna 
i helikul-tåvlingen med ettan 
Ulf Johansson i mitten. 
Calinge skotte speakerjobbet 
med den år an. IIeim-ganget 
med Ewald sjålv genomforde 
flera snygga uppvisningar - 
åven i "fyrspann" med 
Thomas C & Per N. 
Hógerspalten visar några he
likoptertyper man kunde se på 
"vårldens basta modellfålt i 
H-borg", som nån sade. F ór - 
såljning och raketfly g, aeroba
tics & Big lifts deltog i fin  
show fór intresserad publik.

Meeting m ed m ersm ak
Helsingborgs Modellflygkiubbs internationella helikoptermeeting blev en lycktråff. Svagt dock 
av klubben att inte ordna båttre våder -  allt annat hade man ju suverån kontroll over! Svenska, 
tyska, schweiziska, ho Ilånd ska, norska och belgiska helikopterflygare dok upp till ett svenskt 
midsommarfirande i modellflygets tecken. Helsingborgsklubbens Vasatorps-fåit var platsen.

Claes Johansson,. Christer 
Persson, Bjórn Friberg, Len
nart Sunds trom, Ola “Kungs/ 
Got” Forsberg, Kennet Nils
son, Lasse Olsson, Per Nord
strom, Sven-Erik Berg, Mats 
Rydén, Thomas Cedergren, Ulf 
"Viggen" Johansson, Christer 
Palmdahl, H-G Karlsson, John 
Knudsen, Bjórn Perned, Conny 
Ulvestaf, Håkon “Lill-Johan
na” Aim, Hortlax, Robert 
Veenhuizen, Leif E lf sirom, 
Ewald Heim (gammal heli- 
vårldsmåstare!), Christian 
Berger, Arne Mjånes. Albert 
Heydré, Ueli von Niederheu- 
sen och Gasser Heinz var dår. 
Dom f  log.

Arrangórsklubbens medlem- 
mar stod fór resten och det med 
besked. Det var valordnat har 
på “Sveriges basta modeilflyg- 
fålt”, som Olle Pennborn envi- 
sas med att kalia det hår fåltet. 
(Han kanske har ratt!) Anled
ningen till att man nu i år ord
nat det hår, år att man fór fem 
år sedan pillade ner 600 kg 
gråsfrd och 2,5 ton gódning i 
den skånska myllan fór att få 
10

till ett modcllflyglalt. Del blev 
ett modellflygfålt. Med stora 
gråsbanor. Med nåstan lika stor 
yta fór husvagnar, tålt, publik. 
Och med bra parkeringsplats. 
Fåltet år som gjort fór modell- 
flygmeeting och modellflyg- 
uppvisning. Så det var natur
ligt, att man gjorde som man 
gjorde. For det var femårsjubi- 
leum!

Från når och fjårran!
Forstå dagen - midsommaraf- 
ton - kom man från når och 
fjårran. De fiesta hann knappt 
koppla ifrån sin husvagn fórrán 
forsla “rcpan” skulle dras. Men 
forst sakkunnig och noggrann 
genomgång av såkerhctsbe- 
ståmmelsema. På alla gångba- 
ra språk! Det var ju intematio- 
nellt! Det ffógs och det mystes 
och kiosken såide allskons fbr- 
friskningar och finfina skink- 
mackor. Åven en modellflyga- 
re måste juåta!

En liten fadås!
Så kom klubbens fadås. Reg
net. Eftersom inga halvmesyrer

tycks finnas i klubbens organi
sation blev det ett våldsamt 
skyfall med åska och dunder 
(månne var det Ulf Johanssons 
vilda flygning, som språckte 
molnen). Del var slulfluget fór 
dagen. Modellflygnytts utsån- 
de lam nade arenan. Obekråfta- 
dc rykten såger, att man kunde 
genomfóra midsommarlång- 
bordet senare på kvållen.

Parallellhelislalom
Nåsta dag - nu midsommardag 
- var det sedvanlig fri flygning 
med allehanda modellfarko- 
sler, dår dock helikoptrama var 
i majoritet. En låttsam tåvling 
genomfordes så inom helikop
tergruppen, dår parallellslalom 
och “freestyle” var grenama. 
Ulf Johansson kunde efter en 
fórsta resp andraplacering i de 
två dclgrcnama utropas som 
segrare fóre bl a vårldsmåstare 
Heim. Bra priser liksom klub
bens plakett blev beloningar.

Medan tåvlingar och friflyg- 
ningar genomfórdes infor en 
forvånadsvårt talrik publik 
(dom skulle egentligen inte

komma forrån nåsta dag!) på- 
gick “loppmarknad” och for- 
såljning av diverse hobbyfir- 
mor till hugade kopare. Barn 
lekte i gungor. Barn lekte med 
kaniner. Båttre, men mycket 
fórstáende hålfter stickade, so
lade, kokade kaffe. Ibland fick 
man sdka skydd mot regn.

Sondag och uppvisning
Sóndagens morgonsol kåmpa- 
de mot tunga, hotande moln. 
Den hår dagen blev del oav- 
gjort. Mulct, men inget regn - 
en perfekt flyguppvisningsdag. 
Och det var just vad Hclsing- 
borgs-arrangorema hade plan
lagt. Det blev också en uppvis
ning av den båttre sorten. Re- 
daktóren har varit med om rått 
många uppvisningar och vet, 
hur svårt det år att få bra flyt i 
det hela. Hår fldt det fint. Det 
år svårt att få en bra blandning, 
som intresserar allmånheten. 
Det blev en bra blandning. Ae
robatics, Big Lift med Blue 
Phoenix på ryggen, gummirep- 
start, elflyg i den hdgre skolan, 
raketflyg (jo, verkligen!) och



storre delen av hclikopteravia- 
tbrerna stålide upp. Gulblå 
landslagets Thomas och Per 
fldg oovad, men snygg “par”- 
uppvisning, Heim-gånget flog 
ÍWad och snygg “par”-uppvis- 
ning, Ulf Johansson klippte 
gråset med sin inverterade X- 
cell-visp, och avslutningen var 
suverån: 4 helikoptrar i luften 
samtidigt, dår Per och Thomas 
med “heimarna” genomfórde 
ent innehållsrik och imponera- 
de helikopterbalett infor begei- 
strade åskådare.

Brav belgare i backen!
Uppvisningen pågick i två 

timmar och var perfekt i allt. 
Ja, vi bor med medomkan nam- 
na, att en hårlig belgare hade 
otur. Om hans fiygprogram 
hade genomfórts hade det bli- 
vit en fin uppvisning. Tyvårr 
gick han brutalt i backen med 
sin helikopter. Mårkligt nog 
hade han under tråningen några 
timmar innan gått i backen på 
nåra nog exakt samma sått med 
sin ftjrsta helikopter. Hans bc- 
undransvårda insats under den

helsingborgska tråffen kostade 
pengar. Han bar det hela med 
fattning och med en ansenlig 
mångd plastpåsar. For det bl ir 
mycket flis av en helikopter, då 
den intc gor som piloten tånkt 
sig!

Uppvisningen infor en lalrik 
publik blev en framgång for 
klubben och de medverkande. 
Programpunktema avloste var
ann. Innan etl program avsluta- 
des var nåsut aviator i luften. 
Inga pauser. Uppvisningen 
kommenterades kunnigt och 
med inlevelsc av inhyrd (?) 
speaker Calinge Lindberg, som 
fick publiken i ståmning. Han 
pratar mycket den karln, men 
så ska veven dras, då vi har s k 
allmånhet hos oss. Den måste 
få sakkunniga kommentarer, 
som den insatte modeilflygaren 
många gångcr kan tycka vara 
sjålvklarheter. Det fick man.

Tank på publiken!
Jag har fundcrat på hur vi mo- 
dellflygare skali “sålja” vår

Fortsålining sidan 32!
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Till vånsler glad FlB-Europatvåa Leif Ericsson, Óbacka MK, 
med sin "segermodell". Nedán Per Findahl, Norbergs MFK, som 
belade en hedrande femteplats vid Europamåsterskapen.
Foto: Håkan llumla respektive Ola Jonsson.

Flodas Friflygkrónika
Lennart Flodstróm - f r i f l y g a r n a s grenredak - ger hår en sammanfattning
over friflygets begivenheter under det forstå tåvlingshalvåret.

Vi friflygare har ju skaffat oss 
ett eget organ - FRIFLYGA- 
REN. Jag hoppas, att alla in- 
tresserade vid det har laget har 
skickat in sina 50:- på postgiro 
4412460-0, Lars-G Olofsson. 
Jag har i alia fall gjort det.

I FRIFLYGAREN skali vi i 
fortsåttningen få en massa ut- 
forliga referat och massor av 
resultat. Hår i Modcllflygnytt 
biir det lite lunnare. Men ett 
sammadrag kan vi kosta på.

Bór jan i Norrland!
Såsongen bOrjade som vanligt i 
Norrland. Óbacka MFK:s 
Norrlåndska Vintertåvling och 
VLM:s Vårtåvling 13/2 resp 
19/3 bjod som vanligt på fint 
vintcrflygvader. Dessutom 
stack man emellan med DM 
27/2. Tre tåvlingar inom 5 
veckor! Leif Ericsson och Rof- 
fe Sundin fortsåtter med sina 
hOgklassiga dueller i F1B. Leif 
glånser också i F1A dår åven 
Matforsama Mikael Holmbom 
och Anders Eriksson g(jr bra 
ifrån sig.

Dår uppe har vi nu en situa
tion, som påminner om vad 
som var en gång. Klubbama

Óbacka (Hårnosand) Matfors 
och Flygama (Njurunda) ligger 
inom en triangel, dår långsta 
avståndet år mindre ån 8 mil. 
Det ger en stimulerande konk- 
urrens, som kanske kan blom- 
ma ut ordentligt om några år.

Ny tavlingsplats
Den 6 mars invigdes en ny tåv- 
lingsplaLs, Kråks skjutfålt só- 
dcr om Karlsborg. Det var lilla 
VT plus Fl A. Tyvårr år motor- 
kårror forbjudna, men vi kan
ske inte har några om ett par 
år? Alltnog, I Fl A rymdes Las
se Larsson, Per Findahl och Ulf 
Edlund (som tog de tre forstå 
platsema) inom 11 sekunder 
från varandra, och då hade Per 
och Ulf bara en max var, och 
Lasse fyra! Svårfluget. Per 
vann Al/Sen och Bjorn Lind- 
gren fgrån Slåndan Al/Jun.

Som vanligt år vågen till Vå- 
stergotland från ovriga Sverige 
tre gånger så lång som vågen ål 
andra hållet. Startfåltet var 
lunnt. Kul var, all ett gång ra- 
dioflygare har byggt FlA-mo- 
deller och hade hjårtans roligt. 
Ombyte fómójer!

Majtåvlingen i Uppsala hade

besok från Finland och Polen. 
Sånt tackar vi for! Men det var 
tydligen ganska livat. Av 41 
startande Fl A-or var det bara 9 
som fullfoljde. Ulf Edlund holl 
stilen hela vågen och vann 
(dock bara 68 i sista perioden). 
Sara Sundstedt från Borlånge 
(tjejen, som knåpper killama 
på nåsan) har gått upp till F1A 
men vann naturligtvis junior
klassen åndå. Curt HOgberg 
och polacken Mazur/.ak får 
godkånt i F1B, Hans Lindblom 
i F1C. Resten skyller vi på vå
dret! Lås den skakande beråt- 
tclscn i FRIFLYGAREN!

Våstgolatåvlingen 28-29 maj 
drabbades åler av de fruktans- 
vårda avstånden till Karlsborg, 
men hade dock några fler 
utombys denna gång. I kalas
våder vann Per Findahl F1A 
fóre Herbert Hartmann och 
Lasse Larsson. Martin Larsson 
vann FIA/Jun och i F1B drog J 
Forsman från Borlånge långsta 
strået fore klubbkamraten Hå
kan Broberg (vem f-n år J Fors
man? Dig vill vi se mer av!)

N attavlingen
Nattåvlingen i Sundsvall hade i

år ett glimrende våder. Varmt, 
ljust hela natten och 0-3 i vind. 
Dåligt med dcltagandc dock. 
Jag saknar resultatlistan, men 
vet i alia fall att Leffe och Rof- 
fe fajtades som vanligt i F1B.

Det internationella...
Så har vi del internationella. 
Dår har jag salt UT, som hade 
fint våder fór F1A, fint Over
gående i blåst fór de andra klas- 
serna. Mycken fin flygning 
med segelkårroma. Per Fin
dahl, Holger Sundberg (tacka- 
dc nej till EM) och L O Da- 
nielsson flog fullL Lars-G 
Olofsson fyra, med i laget. I 
F1B var ordningen Leif Erics
son, Bror Eimar, B O Tomkvist 
(tackade nej), Per Findahl (sat- 
sade på Fl A i EM) och Lennart 
Hansson.

F1C som vanligt numera ett 
sorgekapitel. Eddy Astfeldt 
fldg myckct fint, men tackade 
nej. Sedan var det G urra. Ulf 
Carlsson och Lars-G flOg inte, 
men eftersom dom hade anmålt 
sig till UT fick dom fara till 
Jugoslavien! (Nåja, LG skulle 
åndå vara med i F1A och Ulf 
hade tånkt åka som supporter).
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Da I a-A cro
Ett nytt F3A-program te stades fóre 
midsommarhelgen i Hedemora

Litet tidigare gick dock Nor- 
diska i Gjdvik på Mjósaisen. 
Ett lati duggregn tidvis, men 
glimrende flyg våder. I F1A 
vann Lasse Larsson efter flyg- 
off mot Henning Nyhegn 
(DK), Kim AHenriksson (Fin) 
och Aage Westermann (DK). 
Norske Svein Larsscn hade 
1258.

Bror Eimar vann fly-off i B 
fore Håkan Brobcrg (ej med i 
laget), Skjulstad (Nor), Karkila 
(Fin) - alla 1260 - och Lennart 
Hansson (1258!).

Alt vadret var bra visas av att 
Gurra flog fullt i F1C och vann 
over sina två (!) medtåvlare, 
tvåa var Hans Lindholm. Dan
mark vann laget i F1A. I ftvrigt 
var det bara Sverige.

Leif snadde hem 
EM-silver i F1B!
Så når oss nyheten att Leif 
Ericsson (foljetong i den hår 
artikelri) blev tvåa i EM (F1B) 
och att PerFindahl blev femma 
i F1A. I ovrigt var det Sovjet, 
Sovjet, Sovjet...

Hoppsan, Norbergstråffen 
holl på att siinka forbi, kalasvå- 
der i bdrjan, busvåder på slulcl, 
men Bengt Wendel lyekades 
sno till 900 i F1A, Bror Eimar 
791 i F1B och Gurra 360 (!) i 
F1C. Och så Sara Sundstedl 
igen i FIA/Jun.

Hår kom så Nattåvlingsresul- 
taten. Sju man hade fullt i F l A; 
Eddy Astfcldl, Johan Ekcroolh, 
C Walfridsson, Leif Ericsson, 
Inge Sundstedt, Mikael Holm
bom och Ulf Edlund. Eddy 
vann på att han klaradc 4 minu
ter i tredje perioden.

I F1B Leif Ericsson 899, Rolf 
Sundin 895, F1C Gurra 900. 
Båst i FIB dock junioren Vlde- 
mar Falk 900, Hans BjurstrOm 
841. hans vann FIA/Jun på 
890. Det finns tillvåxt!

Så drar vi igång andra halvå
ret. Snålla rara, skicka resultat- 
listorna till SMFF och till mig. 
Tack!

Floda

T T  elgen fore midsommar pre- 
A -*· miårflOgs nya F3A-pro- 
grammet i Hedemora Radio- 
flygklubbs tåvling Dala-Acro. 
Del var åven premiår for klub
ben som tåvlingsarrangor i 
“storre” sammanhang. Det vi- 
sade sig att det inte var så 
mårkvårdigt som vi hade trott. 
Allt fungerade av sig sjålvt och 
vid någon tveksamhet fanns ju 
erfarna domare och lavlande 
all rådfråga. Sckrcteriatcl skot
tes av två matteproffs som mot 
erhållande av viss fóda holl or
dentlig koil på siffrorna.

Domare var Harry Nilsson, 
Bengt-Erik Soderstrom och 
Stefan Gagner. Solen vråkte 
ned från en klar himmel och 
var under formiddagen till 
vissi besvar for de aktiva. De 
fem i F3A-klassen visade dock 
snabbt att de verkligen hade 
trånat på nya programmet som 
flogs utan storre misstag.

Sportklasscn startade oturlig 
då Per Grahn storlade med sin 
snygga modeil under briefing- 
flygningen. De återstående tre 
blev snart tvåochenhalv, då 
Magnus Óstling fick motor- 
bortfall i forstå loop ingen.

Nu fick de inhyrda domama 
krypa in i skuggan. Klubbens 
egna Hans Nygren och Ingvar 
Sares intog domarstolarna for 
att doma Pop-klassen. Dår 
lade klubbens egna piloter be
slag på de forstå platserna i 
forstå omgången. Under pau
sen miti på dagen bjod några 
klubbmedlemmar på allmån 
ilygshow. Når låvlingcn sedan 
fortsatte borjade vissa tenden
ser synas. Anders Johansson 
drog stadigt ifrån. Dock med 
Robert Sundstrdm strax efter i 
F3A-klassen.

I Sport utokade Grcger Sares 
ledningen och i Pop borjade 
gåslema flyga båttre och båt
tre. I ett forsok att verkligen 
gora skarpa horn i Top Haten 
lyekades Erik Persson knåcka 
vingen på sin Curare med ett 
mindre renoveringsbehov som 
foljd. Efter lordagens tre om-

gångar startade Erik Persson 
sin fallskårmshopparkårra som 
flygs av Hans Nygren. Erik 
skoler den radiostyrda gubben.

Når sondagens omgång star
tude mal strålande sol var folk 
belydligt mer påklådda. Det 
hade brånts en hel del skinn un
der lordagen. Nattens eventuel
la vila hade gctl nya krafter och 
samtliga F3A flygarc med ett 
undantag gjorde sina båsta 
llygningar. Scgrare i F3A blev 
Anders Johansson, Linkoping, 
som klåmde till med 1592 p i 
sista flygningen. Robert Sund
strøm, Jakobsberg, foljde med 
1512 p fore Hans Andersson, 
Ingemar Svensson och Svcn- 
Åke Nilsson.

I Sportklassen segrade hem- 
mapiloten Grcger Sares fore 
Magnus Strom, Lemstanås, och 
Magnus Óstling, som missade 
några flygningar, då han måstc 
flytta radioulrustningen till ett 
annat plan.

Popklassen vanns av Bengt 
Holmstrand, Norrkoping, som 
efter en tveksam inledning flog 
spikrakt mot klassegem. Tvåa 
F3A-domare Bengt-Erik So
derstrom, Norrkoping. Lars

Nygren från hemmaklubben 
trea - med en trckanals trainer. 
Dårefter foljde Anders Nord
gren, Surachart Kusonkhum 
och Magnus Óstling & Erik 
Persson, som båda havererat i 
olika grad. Efter prisutdclning 
avslutades tåvlingen med tack 
från SMFF genom Harry Nils
son for en lyekad tillslållning.

Text & Foto: Gunnar E 
Hedemora Radioflygklubb

F3A-segraren Anders J ver kar 
nojd med domar na Stefan 
Gagner, Harry Nilsson & B-E 
S o der s troms podngsattning.
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Hår kommer mer a Combat
Vi skali nu titta på tre sått att få ihop en låmplig tank till Combat-modellen.
Ett fjårde sått - napptank - passar en bart fór glodstiftsmotorer och det skali vi 
gå in på i ett senare avsnitt.

1. Kop en tank!
En kOpi plåttank har ivå nack- 
delar; priset och att man måste 
åndra roren på tanken. Gor så 
hår: Tanken bdr se ut enligt 
skiss "kdpt tank" och rymma 
40-60 cm3. Borja med att loda 
loss alla tre roren, matningsro- 
ret, skvallertåret och tank/Iufl- 
rdret. Lod fast en plåtbit for 
hålet dår matningsroret salt (vi 
vill ju inte att matningsroret 
skali gå rakt genom framkan- 
len och mynna ut precis dår 
cylindern år!). GOr ett ny ti hål 
for matningsroret på tankens 
undersida och bdj till roret. 
Eventuellt får man ta ett nytt

ror då del gamla kanske inte 
råcker till. Gdr två nya ror for 
skvaller och tank/luft enligt 
skiss. Lfki dit roren, men innan 
dess ska alla grader bort och en 
slits filas i den ånda av tåren, 
som sitter inuti tanken (se 
skiss).. Delta for att man inte 
ska behdva vara orolig for att 
roret hamnar dikt an mot tank- 
våggen och på så sått hindrar 
brånsle eller lufttransporten. 
Vill man forbåttre tanken ånnu 
mer ska man gora om den till 
en tvåtårstank. Ta bort skval
lerroret och lod igen hålet. Gdr 
ett nytt tank/lufltår som myn- 
nar 5 mm fra m for matningsro

ret. For att få delta bra år det 
oflast nodvåndigt att ta bort en 
av tankens gavlar medan man 
loder dit roren. Fordelen med 
delta arrangemang sågs vara att 
motom får en jåmn matning 
under hela Bygningen. Skam 
vet!! Det fungcrar bra iallafall! 
Den tank man koper skali helst 
vara tunnarc ån 28 mm (=ving- 
tjockleken) och allra helst 22 
mm vilket medger en 3 mm 
balsafórstarkning på over- och 
undersidan.

2. Tillverka en plåttank!
Anvånd t ex 0,15 mm koppar- 
cllcr måssingplåt och klipp till

en bocka tre bitar enligt skiss. 
Rengor och lod ihop men vånta 
med ena gaveln tilis tåren år på 
plats. Ror enligt tvåtårstank 
ovan. Ska man gora många 
tankar år det definitivt vettigt 
att tillverka någon form av 
stans fór gavlama. Klipper man 
ut gavlama måste man vara 
mycket noga med att alla horn 
passar och biir tåta (efter lod
ningen!). Provtryck alltid tank
en i en vattcnbalja innan den 
monteras i modellen.

3. Gor aluminiumtank!
Tillverka en aluminiumtank 
(=under 10 gram i vikl!). Låt-
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tast år alt anvånda cn rund alu- 
miniumburk med skruvlock - 
l cx cn gammal medicinburk, 
gora hål for de två rdren (mal
ning och tank/Iuft) samt kapa 
till 3 mm aluror och passa in 
dessa saml limma dit dem med 
eopxilim (obs! Skyddshand- 
skar!) Roren skali limmas inuli 
tanken också.
Slutligcn limmas skruvlockct 
på varcflcr tanken provtryekes. 
Sjalv har jag anvånt dessa tank
ar under många år och de har 
fungcrat ulmårkuDc burkar jag 
anvånt har en diameter på 35 
mm och sticker foljaklligcn ut 
utanfor vingprofilen.

Men bara for diesel!
Au observera år all metoden 
enbart låmpar sig for dieselmo
deller, då glodsoppan har en 
dålig inverkan på tankens lim- 
fogar.

Med tanke på sensom marens 
alla andra aktiviteter avslutar 
vi nu och återkommer i nåsta 
nummer med resten som be
hovs for att få modellen klar 
och flygfårdig.

Till dess! 
HONK! 
I Ulmer

Något alldeles extra från Koping:

EXTRA 230!
Del kom ett brev med några 
kort till Modcllllygnytt. Det 
lod: " Vi år tre grabbar, som 
beslamde oss for att bygga var 
sin modeil av EXTRA 230 ef
ter att ha sett Olle Vossman 
flyga på Bromma. Och del år 
nu snart 2 år sedan. Storlcken 
på våra modeller skulle bii 1:3, 
dvs 246 cm spånnvidd. Vi kun
de inte finna några ritningar, 
som ståmde i den storlcken, så 
vi drog fram egna. Med ett nåra 
samarbete med Olle Vossman 
angående uppgifter på profiler 
mm har nu den forstå modellen 
i raden av tre kommit fram. 
Den fick sin offeniliga debut 
hemma hos Olle vid hans pri

vata flygfålt utanfor Norrtalje. 
Vi var inbjudna till "Fly-in" då 
hans fait invigdes. Modellen 
blev myckct uppskattad av gås
terna - inte bara likheten, ulan 
åven flygegenskapema år iden
tiska med fullskala-fdrebildcn. 
Under sommaren 1988 kom
mer också de två andra modcl- 
lema att genomfora sina jung- 
fruflygningar. Byggherrar år 
Mats Karlsson och Dan Mats
son. Bl ir också dessa lika snål- 
la att flyga, så biir det cn l'rojd 
att se alla tre i luften.

Karl-Erik Nilsson 
K Oilmans gatan 5DIII 

731 51 Koping 
0221-232 40

Jag fick problem når jag flog 
min Curare 20. Kortvarigt. 
Råckviddsprov normalt. Flyg- 
planct undersoktes. Inget fel. 
Jag provade igen. Det var ing
en enstaka håndelse. Vad kun
de det då bero på? Fcl på ra- 
dioanlåggningen? Alla servon 
kol lades. Jag bytte moltagarc. 
Nytt prov. Samma problem, 
som syntes endast vid Bygning. 
Jag Bog på frekvensen 35,040 
MHz (kanal 64). Jag bytte till 
35,070 MHz (kanal 67). Nu 
forsvann problemet! Vad var

det då som storde? Kan effekt- 
okningen och nya frekvensen 
for Radio Stockholm vara orsa- 
ken? Genom intermodulation?

Med dessa rader vill jag be an
dra modeli Bygare att vara upp- 
mårksamma på om liknande 
problem finns på andra stiillen . 
Har Ni likartade erfarenheter 
skriv eller ring till:

Kenneth Nåslund 
Gupptappevdgen 5 

144 00 Rónninge 
Telefon 0753-553 33
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Kick - en fantom
\ v '

till att flyga! |
Lennart ”Floda" Flodstrom har funderat i 10 år på 
modellflygets framtid. Hår kommer hans funderingar 
nedskrivna med Iåtta, redaktionella strykningar.
Och 'Tlodas" svar återfinns som ritning på sidorna 20-21!
Jag påstår, att modellflyget i 
Sverige ar på vag mol en kris. 
Det påståendet bor kanske 
forklaras.
"Vad då kris?", sager min hob- 
byhandlare. "Jag har båttre 
omsåttningssiiTror varjc år!" 
Det stammer nog, men det år 
inte dår skon klåmmer. Big is 
beautiful, modellcrna och mo- 
torerna bl ir storre och storre. 
Forr 7 cc & Ivåtakl. Nu 20-40 
cc och fyrtakl. Det bl ir pcngar! 
Problemet år ctt annal.
1. Antalet modellflygare stag- 
nerar eller minskar (åtminslonc 
inom SMFF och dår har vi de 
mest aktiva). Nyrekryteringcn 
hångcr inte med i konkurren- 
sen med andra fritidsintrcssen.
2. Mcdelåldcm bland modcll- 
flygama okar. Vi kommer forr 
eller senare att falla fór ålders- 
strecket. Det har inte många 
gjort ån, men vånta och se om 
10-15 år!
3. Tåvlingsflygandet våger fór 
tungt. Excmpclvis ser många 
F3A-flygare ner på andra akti
viteter. I Goteborg bannlystes 
en gång segel model lerna på 
RC-låltct fór "dom flyger fór 
långc". Friflygarna vågrar ac
ceptera Oldtimerflyg (som idag 
tycks ha lika många utovare 
som SMFF:s FAI-flygare)
Hur skulle det se ut i SMFF:s 
RC-flygarregister idag om man 
bara accepterade tåvlingsflyg? 
150 mcdlemmar?
Vi skali dock inte undervårdera 
tåvlingsflygandet som sådant.

Jag år beståmt av den uppfalt- 
ningen, att kampmomentet 
inom alla sporter år den kraft, 
som fór sporten vidarc. Från de 
tåvlandc kommer den absoluta 
majoriteten av klubb- och l'or- 
bundsfunkLionårer, och de låv- 
lande utvecklar nya material 
och nya ilygmetoder, som 
åven nojcstlygarna får glådje 
av i långa loppet.
Men en nybdrjare år inte en 
fullfjådrad F3A- eller F1C- 
llygarc. Han (hon) måste borja 
på en lågre nivå.

Det Finns många typer av mo- 
dellllygarc. Till exempel:
A. FLYGAREN, som forutom 
modelillyget också vili flyga 
på riktigt, som låser Mach och 
Flygrevyn, som vi moler på 
flygdagar.
B. MODELLFLYGAREN, 
som ger hogaktningsfullt fasen 
i DC-nior och Mustanger. En 
Tilka, en Combalkårra eller en 
Curare år vackrast i vårldcn. 
Al li annal i luften år transport- 
medel eller något, som bor ser
veras med slottspotatis och 
vinbårsgelé.
C. PYNGLAREN, som anvån- 
der modcllllyg som ett redskap 
fór att kunna utova sin egentli- 
ga hobby - radio, motorer, byg- 
ga, bygga!
D. LEKAREN. Han tycker, alt 
modcllflyg år kul att lattja med. 
Har ofta gott om pengar och år 
Byron's storsla målgrupp.
E. STYRAREN. År inte så

noga med vad han sysslar med, 
bara han får bevisa, att det år 
han, som beståmmer.
F. SLÅPVAGNEN. Gor som 
kompisen gor. Ofta yngre ån 
16 år.
Rcsterande 152 kategorier och 
kombinationer slruntar vi i av 
praktiska skål. Kategoricrna A 
och B skiljer sig i en avgorande 
punkt från de ovriga. DOM ÅR 
FRÅLSTA!
Doras liv år sedan spåd ålder 
centrerat kring modcllflyg 
(och, for grupp A: annat flyg), 
och de utgor kårnorna i klubbar 
och forbund. Hår Finns 90% av 
funktionårema och 80% av de 
tåvlandc.
Rckrytcringen till grupperna C, 
D och E år mera slumparlad. 
Reklamens och slumpens makt 
år stor, och enbart tillfålllighe- 
ter avgor, om dom hamnar i 
bil- eller bållågret i stållet fór i 
modeli flyggånget. F hånger 
med!
Problemet! De, som år på våg 
alt falla fór åldcrsslrecket, år 
till mycket stor del från katego- 
rierna A och B. De frålsta! Och 
i dessa grupper år också nyre- 
kryteringen såmst!
Tånk på, vad det betyder om 
entusiasterna forsvinner!
Vi kan konslalcra, att nu gång- 
se rekryteringsmetoder, huvud- 
sakligcn byggkurscr, inte fung- 
erar. Ur varje kurs kvarstår ef
ter ett par år några få procent av 
deltagarna, alla uoligen frålsta 
redan forut.
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Hur biir man då frålst - fór 
modcllllyg?
Man år låttast att påverka i 
unga år. Ett intressc, som for- 
vårvats i åldern 5-15 år kvar
står i regel hela livet, och sedan 
beror det på forutsåttningar, 
om intrcssci skali blomstra.
Hår år vår målgrupp! Intressc 
och forutsåttning skali skapas!
I åldersgruppcn 5-15 år finns 
få, som kan eller bdr få flyga 
RC. Fråmst av ekonomiska 
skål, men också dårfor att RC- 
flyg av såkerhetsskål kråver cn 
viss mognad. Dcssulom har 
gruppen ofta svårt att få trans
port till de aktuella, alltmer av- 
lågsna flygfålten. Problemet år 
detsamma fór friflygare, och 
linflygamas ovåsen knuffar ul 
åven dem från bebyggelsen.
Så småningom får man moppe 
och bil, och då ordnar sig det 
mesta. Men FRÅLSNINGEN 
måste ske tidigare!
Det år lonlost alt borja med 
bygge av Al-or och 77-centi- 
metare. Ingenstans att flyga 
dem, och om man gor det åndå, 
år risken fór bortflygning eller 
kvadd stor. Intrcsset forsvinner 
på ett kick!
LOSNINGEN: Frålsningen
kommer med bakgårdsflyg- 
ning! Små (cirka 50 cm spånn- 
vidd!) hclbalsamodcllcr, som 
kan flygas på en storre grås- 
matla eller idrottsplats, som 
håller, om dom går mot en 
glasrula (som håller) och som 
inte orsakar svårare skador vid 
kontakt med andra, barn eller 
vuxna. Som, efter att ha ska- 
kats ner ur ett tråd, bara år att 
vevas upp och skickas ivåg 
igen. Det år inget nytt.
Det fanns forr och år helt ute 
nu.
Alldeles riktigt. det år dårfor vi 
"frålsta" år en utrotningshotad 
art. Orsakcn till all dessa mo
deller forsvann var helt ekono- 
misk. De gav inte lillråcklig 
ekonomisk vinning., sett på 
kort sikt.
Se på cellulosaindustricn. Man 
planterar tallplantor fór massor 
av miljoner varje år. Utdel- 
n i ngen kommer om 30-40 år. 
Ekonomiskt vansinne?

Fortsdttning sidan 19!



Planebox news!
Att frakta en inomhusmodell kan vara nervóst. 
De år ju så omtåliga! Med en hemsnickrad 
wellpapp-låda kla rar man a I la våder & s totar!

Du måste ha en låda till Din 
modeil! Det ar helt klart om Du 
tillhor kategorien inomhusa- 
viator. Sven Pontan - inomhus- 
flygarnas lågmål da ambassa
dor hår i Sverige - har tiltal i 
magasinen - de utlåndska!

Dår finns att håmta! Se hår hur 
du behandlar Ditt wellpappark, 
bigar det, limmar och bygger 
inredning till din pcanuttare, 
Din EZ-arc eller vad du nu har. 
Och vad du har, så måste du ha 
en låda till Det!

or news
For inomhusflygaren finns bra tidskrifter. 
Sven Pontan ger hår adresser och fakta 
mm till några av de fråmsta.
Indoor News
Tre nummer per år, som år 
spåekade med bygglips, rit- 
ningar, reportage, resultat, 
dcball mm. Kostar endasl 45 
danska kronor i prenumera- 
tion. Sand pengarna till: 
Jørgen Kor s guard 
Ahornweg 5
D-2397 Ellend-Handwill 
Vdsl-tyskland

Indoor News & Views 
Fyra nummer per år med 
info om inomhusflygandel i 
USA. Komplctta restulatli- 
stor, reporage med bilder 
och åven konstruktionsfór- 
slag med ritningar. Kostar 
$9:- med ytpost och $11:- 
for flygporto. Skicka check 
till:
Richard Doig 
6 Canary Hill Drive 
Pontiac, MI 48055 
USA

Indoor Model Supply
IMS har nyligen bytt adress. 
Denna firma har allt som be- 
hbvs for inomhusflyg inklu
sive en serie hogvårdiga 
peanuts. Skicka elt sjålv- 
adresserat kuvert (for den 
senaste katalogen) med in- 
temationella svarskuponger 
till:
Indoor Model Supply 
Lew Gillow 
1887 West Haven, NW  
Salem
Oregon 973 04 
USA

SAMS
Vår nårmaste inomhusleve- 
rantor har också flyttat. 
Sams sortiment omfattar

åven en hel del ulomhusma- 
terial och oldtimer.
Skicka ett sjålvadresserat 
kuvert (dvs SAE=self ad
dressed envelope) med for
mat 9x7" (ca 180x230 mm) 
fór gratis katalog till:
SAMS
The Chapel, Roe Green 
Sandon, Nr Duntingford 
Herts SG9 OQJ 
England

Champion Model Pro
ducts
CMP lyekades i borjan av 
1987 tillverka ett parti mo
torgummi som var så bra, att 
Bob White vann VM i F1B 
med detta. Ny tillvcrkning år 
plancrad till februari/mars 
1988. Bestall i tid från: 
Champion Model Products 
880 Carmen Court 
La Verne, California 917 15 
USA

Mylarfilm
Sjålv har jag såil slut all fór 
långc sedan, men det finns 
nu att kopa från:
Jan Somers 
Julianalaan 53 
NL 8171 EB Vaassen 
Holland

Kondensorpapper
Den sorten, som våger dub- 
bclt mot det al Ira tunnastc, 
men fortfarande hålften av 
lått japanpapper finns fortfa
rande på lager hos mig.
Sven Pontan 
Idunvdgen 33 
S-136 42 Huddinge 
Telefon 08-777 3711
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Fór helikopter & ducted fan
Conny Åquist-Renman tar den hår gången en titt på ett par specialmotorer från 
OS. Det handlar om två helikoptermotorer och en flåktmotor -for s k ducted fan
Från den svenske generalagen
ten Model-Crafl har vi fått ett 
par helikopter motorer och en 
DF-motor till påseende. Totalt 
tillvcrkar OS-fabriken nåslan 
ett hundratal olika motorer, 
varav dessa två Finns i flera oli
ka versioner. Bl a finns OS 
Max 61H med eller utan ABC- 
cylinder (men mer darom sena- 
re!), med eller utan pump. to
talt 16 olika versioner!!

Låtiga beteckningar
OS Max 61 RF-1IS ABC ar en

saftig beleckning och ur denna 
kan man utlasa foljandc: 
R=bakutblås, F= frontinsug, 
H=helikoptcr, S=startkona i 
baklocket, ABC=aluminium- 
kolv, massingsfoder, som år 
kromat (nickel i det har fal let).

Med eller utan startkona 
OS Max 32F-IIS finns i två 
versioner - med eller utan start
kona i baklocket. Den utan he- 
ter OS Max 32 F-H. I ovrigt ar 
de identiskt lika.
Motom har fóru tom helikop-

tcrkyltoppcn extra stora kyl- 
llansar gjutna i vevhuset.

Specieil for Ducted Fan
OS Max 77 VR-DF ABC dår
DF står for Ducted Fan, dvs en 
flakLsflygmotor. Flaktllygct 
sUillcr extra krav på motorema, 
dárfór har OS-fabriken byggt 
cn speciel 1 motor fór andamå- 
lct. Uunarkandc for molorn ar 
bl a cn stor kyltopp, kraftiga 
proportioner, stort effekluttag 
(3,9 Hk/22.000 qaa enligt fa
briken).

Samtliga tre motorer lcvcrcras 
med mycket utforliga instruk
tions, dckaler, monlagcmallar, 
verktyg, glodstift och modell- 
program. Kvaliteten på gjul- 
ning och bearbeming ar av sed- 
vanlig hog OS-standard.

Text ά  foto: 
Conny Åquist-Renman

Ring mej garna på telefon 
031-19 48 16 om Du undrar 
over något eller vill tipsa mej 
om någon intressant motor.

Fakta om OS Max-61 RF-HS ABC
Allmånt: Frontmatad motor med bakutblås. Schnuerle- 
portning med boostport. Vevaxeln lagrad i dubbla kul
lager. Portionerande fórgasare. Helikopterkyltopp- 
cylinderenhet av ABC-typ. Startkona i baklocket. 
Kullagrad 6H-portionernade fórgasare med returfjader.

Cylinderdiameter
Slaglångd
Slag/cylinderforhållande
Slagvolym
Fórgasararea
Vikt motor
Vikt 61 RF-H ABC
Gånga
Pris

23 mm
24 mm
1.04 (overkvadr) 
9,97 cm3 
-78,5 mm2 
715 g 
585 g
UNF 1/4-28 
1.770:-

ÅTERFORSÅLJARE: Model-Craft, Rundelsgatan 16, 
200 12 Malmó. Telefon 040-714 35

Fakta om OS Max-77 VR-DF ABC
Allmånt: Bakmatad motor med bakutblås, Schneurle- 
portning och boostport. Vevaxeln år lagrad i dubbla 
kullager. Portionerande fórgasare. Extra stor kyltopp 
(mindre finns som option). ABC-cylinder.

Cylinderdiameter 26 mm
Slaglångd 24 mm
Slag/cylinderforhållande 0.92 (underkvadr)
Slagvolym 12,74 cm3
Fórgasararea -113 mm2
Effekt (enligt fabriken) 3,9 Hk/22.000 rpm
Vikt motor 630 g
Gånga UNF 5/16-24
Pris -2.310:-

ÅTERFORSÅLJARE: Model-Craft, Rundelsgatan 16, 
200 12 Malmó. Telefon 040-714 35
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från OS

Stora bilden t v OS 77 VR den 
speciella flåklmotorn från OS- 
fabriken. Lilla bilden 77:ans 
kraftigt tilltagna kyltopp. "For- 
stårkningarna" ovan och under 
avgasporten år till fór vatten- 
kylning, då samnia vevhus ock- 
så anvånds till en marinmotor. 
Over si t h på denna sida OS 32 
helikopter - kan fås med eller 
utan startkonan i baklocket. 
Millbilden OS helikopterf orga- 
sare, som år kullagrad och med 
returfjåder till lomgång (såker - 
hetsdetalj!)
Dår under OS 61 med star tko na 
i baklocket - se åven lilla bilden 
ovan - OS 61 :ans startkona. 
Bilden ovan visar OS 32 heli
kopter med startkona och med 
den extra stora kyl toppen av- 
monterad.

Fakta om OS Max-32 F-HS
Allmånt: Frontmatad motor med sidoutblås och Schnuerle- 
portning + boostport. Dubbla kullager fór vevaxeln, ett 
enkelt lager for startkonan. Portionerande fórgasare av 
tvånålstyp. Helikopterkyltopp + extra stora kylflånsar på
vevhuset. En kolvring.

Cylinderdiameter 19,5 mm
Slaglångd 17,5 mm
Slag/cylinderfórhállande -0,89 (underkvadr)
Slagvolym 5,23 cm3
Fórgasararea -33 mm2
Effekt (enligt fabriken) 1,02 Hk/16.000 rpm
Vikt motor 320 g
Vikt 32F-H 260 g
Gånga UNF 1/4-28
Pris -1.350:-
Pris 32 F-H -1.130:-

ÅTERFORSÅLJARE: Model-Craft, Rundelsgatan 16, 
200 12 Malmó. Telefon 040-714 35

Kick - en Fantom..
Fortsåltningfrån sidan 16!

Nej då, utdelningen biir bra. 
SCA och MoDo år inga vålgO- 
renhetsinråttningar.

Vi måste också scitta 
plantor!
Vad har det att gora med mo- 
dellflyg? Jo, åven hår biir ut
delningen bra, om hobbyindu- 
strin satsar på frålsningskon- 
ceptet. Våntctidcn biir for ov- 
rigl bara 10-15 år. Mycket kor- 
tare i många fall.
Vi hade en gång Lill-Klas och 
Tummeliten. Idag kanske litet 
for primitiva. Men vi har papp- 
Isaks Austcr och, då det gålldc 
flygegenskaper, den fortraffli- 
ga "Fantom", som for ovrigt 
kan anvåndas vid tåvling i 77 
cm-klassen.
Jag har ett recept:
1. Återuppfinn "Fantom" eller 
nål liknande. Gjort! Se sid 20!
2. Gor reklam for den. Inte bara 
i fackpressen. Tema: Det går 
bra att modcllflyga utan radio!
3. Ordna tåvlingar med model
len och kdr i 77 cm också!
4. Forsok få bort al la tyska och 
japanska plastapparater, som 
inte llyger - inte frålser!
En viktig detalj i kartongen 
med "frålsarmodellen". Extra 
gummisnodd. Den forstå 
språngs efter 10 minuter.
Och Du radioflygfantast. Jag 
fórsoker inte trycka ner Din 
favoritsysselsåttning till from- 
ma for friflyget. Jag forsoker få 
snurr på MODELLFLYGET! 
Många av de ungdomar, som 
borjar med frålsarmodellen biir 
bergis RC-flygare. det biir in- 
get odds på något annat!
Jag har tånkt på det hår i 10 år 
eller mer. Innan Du borjar kri- 
lisera. Tank åtminstone i 10 
dagar! Och Du, som gor eller 
importerar byggsatser: Kor 
igang direkt!
f-------------------------------------\
Jag glonuie det viktigaste:
Så snart en knatte fyg er  
något sådant på bakgården 
ropar 25 andra knatlar: 
"Pappa, en sån dår vi11 jag 
också ha!"
Vattnas det inte i munnen?
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V ingspets 1,5 mm balsa - 2 st behovs



Ritningen visar oplankad stabbe!

Hår plywood-plattan , som utgór "stommen" fór vingmittpartiet. Sága ut den och marlcera låget fór vingens mitt- 
balkar. Sága sedan ut hålet fór tvá servon - ettfór skevrodrena och ett fór flapsen. Då Du har mittplattanfri från 
saker och ting bór Du också borra upp de tre halen fór vingfastsåttningen. G or hålenfor 3 mm plastskruv. Då Du 
sedan fått hela vingen plankad, sidenklådd, målad och klar, så år det bara att borra upp dessa hål underifrån rått 
upp igenom allt! OBS servoplattan fåst under mittvingplaltan och servona nås genom litet hål i óverplankningen

Det hå 
vingen 
stort,f 
skruva 
skruva



r ár servoplattan for de servon, som skoler 
s roder. Hålfor två servon i bredd, intefór 
or Du måsle ha något alt skruva i också! Du 
r alltså fast dem i plattan. Sjålva plattan 
s sedan fast i vingmittjolattan underifrån!

Har nedan ses skevroderlinans plastror och hur 
del fastes vid en liten platla mellan spryglarna 8 
& 9. Alldeles intill ses också den "brytógla", som 
ser till att linan utan storande friktion vinklas ner 
mot skevrodret. Bilden visar vingen underifrån!

Nu ar vingen klådd och skevroderli 
lerad. Ett vanligt roderhorn fasts 
Linan går ut ur plastroret, dår Du : 
hål. Linan går genom "brytoglan"fr< 
dår en fiskedragskoppling avslutar l

Ά



Mera E
Hår kommer fler detaljer om RC-projektei 
Modellflygnytt. Nu går vi "i clinch" med v 
modellen bór bestålla byggbeskrivninger
Många tycks ha dragit igång 
med Eldflugan. Jag kan garan
tera, att man intc ångrar sig. 
Men jag hoppas, att den, som 
har fór avsikt att bygga den hår 
mångsidiga modellen, skickar 
efter byggbeskrivningen. Vi 
måste hår hålla oss inom avsatt 
spaltutrymme och många fór- 
klarande skisser hittar man i 
den beskrivningen.

Allra forst en rattelse!
Sprygeln, som visades i fórra 
numret blev fel. Hur ving- 
spryglama ska se ut framgår av 
sprygelmallen i det hår numret. 
Vingen år problemfri. Tyvårr 
har vi bara utrymme fór e n  

vinghalva. Du bór kopiera fram 
två, så kan Du bygga båda 
vinghalvoma samtidigt. Det

brukar bli båst och mest lika på 
det såttet. Men kom ihåg - att 
Du gOr dubbla kopior av origi- 
nalet! De fiesta kopierings
apparater brukar fórvanska lite 
- en viss krympning i långd- 
ellcr breddled. Då år det en fór- 
del att bygga de två vinghal
voma med samma krympning. 
Då biir de garanterat lika!
Fasa huvudbalken enligt rit- 
ningen och placera den på ilt
ningen. Bakkantlisten (40 mm 
bred) med sina uttag fór spryg- 
lama kommer sedan och slutli- 
gen framkantlisten. Dit så med 
spryglama. Kolla vinklar och 
tryck ner alla spryglar ordent
ligt! Så fóljer den čvre vingbal- 
ken. Låt nu allt torka Over nat
ten - Du anvånder vål vidim?! 
Sedan fóljer plankningen fram-

ian ar instal- 
i skevrodret. 
;kurit ett litet 
imtill hornet, 
inan.

Hår har vi en bild på servoplattan i kroppen. Från 
vånster servot fór hojdroder, i mitten sidroderser- 
vot och långst till hóger trottelservot. Hålet i ser
voplattan får alltså anpassas till storleken på de 
servon Du avser anvånda. Servona skruvas fast.

Om inte ritningen visade plastrorsdragningen fór 
hojdroderlinkage, så såger den hår bilden en hel 
del. Många avskyr den hår bójningen. Men med 
det tunna innerplastróret och en 1 mm pianotråd 
fungerar det hela fint utan storre glapp!

Stjårtytorna nårmar sig 
har nu plankats på der 
rodret har passats, in Si 
teras på fenan, som ock 
ten klart. Hójdrodret år

VIII Du behálla ritningen I mitten hel, så lossa klammerna, lyft ut ritningen, bórja bygga!
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Plastrůr fór skevroderlinor. Róret går 
hógt frán sprygel 1 fór att sedan sjunka 

“1 stegvis och gå ut på vingens underslda 
1 mellan spryglarna 8 & 9, dår en 2 mm 

J balsabrygga håller den. Fórborra 1 varje 
sprygel med en 3 mm borr innan Du drar 
róret och fórankra det vid varje sprygel 
och i bryggan med en droppe cyanolim.

(O

!

/1
I

Som roderllna váljer Du tunnt persienn- 
snóre. Vid rórutángen gór Du en "bryt"- 
punkt av 1 mm pianotråd med en ógla. 
Snóret fåst vid vanligt roderhorn på 
skevrodrets undersida. Vid snórets 
servoånda rund servodisk dår snórena 
fåsts enligt skiss! Då får Du skevroder- 
kompensation gratis!

O

Skevrodrets 3 gångjårn sammanbinds 
med en 245 mm lång 0,5 mm pianotråd 
dår trådens åndar (ca 10 mm) bójts 90° 

- j  åt samma håll (se skiss). Vid montering 
i vrids pianotråden så att ena 10 rnrfi- 

J  åndan sticks In i rodret, den andra i 
vingen. Båda rodren ska nu góra fulla 
utslag uppåt i viloiåge, dvs innan Du 
fåst roderlinan i servodisken.

_JL

ro

T ^ F ^ - I



nytt

Μ

1

Innerspryglarna år något 
lagre - de står på plywood- 
 ̂plattan och skali plankas v 

på oversidan!
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Hur flapslinkaget 
ska se ut visas i 
nåsta nr av Mfn!
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Mittsektion 1,5 mm plywood 
se separat skiss

Se åven foto, som 
visar detaljerna 
till ving-mitten!

Balsautfyllnader formas efter 
innersprygelns form och hójd

_ Balsautfyllnad rundas

:o co 
x in Bakkanten rundas vid mitten
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Μjan!
"Eldflugan", som bór jade i nr 3/88 av Modellflygnytt. 

ingar och stabilisatorn. Alla, som avser bygga 
i från redaktionen. Alla eventuella fallgropar undgås då!
liil. Mera vitlim! Klådnypor fór 
au hålla dem mol ovre vingbal- 
ken. I framkandisicn tar vi till 
byggnålar. Låt torka! Nu kan 
de två vinghalvorna lossas från 
byggbrådan och framkanten 
formas/rundas till slutlig profil. 
Vingspetsar (passande trekant
eller fyrkantlist) limmas dit 
och ges sprygelform.
Så dags fór ihopsåttning av de 
två vinghalvorna. Det bórjas 
med att vi tillverkar sjålva mitt
partiet, som består av en 1,5 
mm plywoodskiva (se ritning- 
en). Markera på dcnna var mitt- 
balken går. Rita upp och ta upp 
ett hål fór två servon i bredd. 
(Två servon - ett fór skev, ett 
fór flaps). Borra de tre hålen 
for vingfastsattningen också. 
Kan vara bra att gora nu!

Vidga hålet framfor furuving- 
balkama i de två vinghalvor- 
nas innerspryglar. Gór hålet, så 
att Du får in en skarvfórstark- 
ning (furu), som år lika tjock 
som vingbalken. Fasa nu fram- 
kantlistema innanfor inner- 
spryglarna så att de får samma 
fasningsvinkel som mittbalkar- 
na (fór du har val fasal dem 
innan du byggde vinghalvor
na?) Stryk lim på vinghalvor- 
nas innerspryglar, på mittbal- 
kama och på framkantlisten 
och placera resp vinghalva så, 
att innerspryglarna limmas mot 
plywood-mittpartiets ytterkant. 
Palla vid vingspetsama, så att 
Du får 20 mm under varje = V- 
form. Limma dit mittbalks- 
skarvfórstarkningen, som Du 
nyss gjorde plats fór i inner-

spryglama. Du limmar de två 
låga spryglama (se ritning!) 
innanfor vinghalvomas rot- 
spryglar samt återståendc hård- 
trå-, plywood- och homfor- 
stårkningar vid mittpartiet. 
Lågg tyngder på inncrspryglar- 
na, så att de trycks ner mot 
byggbrådan! Detta år viktigt 
for innerspryglamas underkant 
skali gå i nivå med plywood- 
mittbiten! Låt nu torka!
Då allt torkat återstår det att 
plaňka mittpartiet. Den plank- 
ningcn skali vila på de två lågre 
innerspryglarna och vara helt i 
plan med vinghalvomas nos- 
plankning. Nu år det dags att 
putsa lite.
Så snart vingen år fårdig ska 
skevroder och flaps skåras ut. 
Se ritningen och observcra att

Vill Du ha en utfórlig bygg-
beskrivning Over Eldflugan,
så sånd in ett adresserat
kuvert med porto fór 500 g
samt en tia fór kopiering! 

v_________________________

Du har en hoger- och en vån- 
stervinge! Putsa!

Mera nasta nummer!
"Upphångningen" av skevro
der och flaps liksom också 
linkaget till dessa får vi åter- 
komma till i nåsta nummer av 
Modellflygnytt. Då skali vi 
också ta en titt på tillverkning 
av slots (framkantsflaps, kan 
man kalia det också!). Fór nog 
skali vi vål utrusta vårEldfluga 
med allskons godis, som gór 
flygningarna ånnu mer intres- 
santa och roliga!
Bctråffande stabilisatorn, så 
bór den inte erbjuda några som 
helst svårigheter. Inte heller 
infåstningen av den i fenan. Jag 
anvånde två st hårdtrårundsta- 
var som "fórstárkning”.

monteringsstadiet. Fenan Ta två 5 mm hårdtrårundstavar och limma dem i 
återstående sidan. Sido- fenan med duktigt med vitlim. Kolla med vinkelha- 

abben ligger klar att mon- ke att de biir rått ut! Gór sedan uttagen i stabbens 
så har ut taget fór bakkan- mittparti. Prova på fenan att allt passar med 
också nåstan tråklart! "sndpp". Limma med vitlim. Plaňka stabben!

Vingmitten består av flera delar. Jfr bilden hår 
och ritningen. Obs innerspryglarnas hojd - lagre 
for att ge plats for plankningen. Efter plankningen 
av mittpartiet skali det ha samma hojd som båda 
vinghalvorna. Skevroder /flaps ej ånnu utskurna!

J
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fanerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokøgatan 24 
60236 NorrkÓping 
Tølelon 011-133647

Hej igen!
Det roligastc med Hornan ar att 
få låsarbrev. Det droppar in 
sådana med jåmna mellanrum. 
De kan handia om allt mojligt. 
Hårom dagen kom t ex ctt brev 
från Johan Svancstrand i vilket 
han gratulerar mig till ett vack- 
ert fomamn. The same to you, 
Johan! Sedan vill han tacka for 
vårldens basta Horna (tackar) 
och beslålla den engelska ord
listan.

Ordlistan behovs!
Listan, ja, den fyller tydligcn 
ett behov. Det år ganska många 
som bcstålli den, i olika oldrar 
av vad det verkar. "Åntligcn 
någon, som begriper att en eng
elsk specialordlista bchftvs" 
skrev någon. Vill Du ha en så
dan går det ånnu bra. Eli frank
erat kuvert med Dili namn och 
adress, så kommer den.
Hår kommer en riming på en

liten enkel modcll igen. Den 
har ingen forebild, men om 
man ritar roder och så på den, 
biir den ganska snygg. Inget 
mårkvårdigt plan, men vi har 
haft en hel del kul med det i all 
sin enkelhet. Det år en swingli- 
nemodell, men med en propel
ler som vindflojlar når man 
flyger runt.

Okad V-form om friflyg
Man kan formodi igen såtta en 
gummisnodd på och kora fri
flyg med den, men då måste 
man ha litc V-form på vingar- 
na. Prova!
Materialet år balsa, 1 och 3 
mm. En Flugan-propeller och 
ett par hjul till någon liten 
gummimotormodell behovs 
också. Vingarna skårs i två hal
vor som limmas på sprygcln 
och sedan mot kroppen. Knyt 
linan så att planet hånger hori-

Nytt rekord!
Åntligen ett nytt, svenskt rekord! 
Sture Ekman, Finspång, har slagit till! 
10 timmar, 4 minuter, 57 sekunder!
Ett nytt tidsrekord i klass F3A 
sattes den 23 juli av Sture Ek
man, Finspångs RC-klubb. Del 
nya rekordet år på 10 lim, 4 min 
och 57 sek. Rckordanmålan 
gjordes till SMFF ny ligen, så 
ånnu finns inget godkånnandc.

2 tidigare forsok!
Tanken på att såtta ett nytt re
kord har funnits i många år och 
två forsok har gjorts tidigare, 
men avbrulits på grund av mo- 
torslopp. Men nu lyekades del! 
Det var fórst under dagen innan 
som det slutgiltigt bestamdes att 
det skulle genomforas ctt ftjrsdk

under ldrdagen. SMHI lovade 
nåmligen fint våder.

Startvikt tiara 5 kilo!
Efter tankning, vågning (start
vikt 4.640 g) och provkoming 
av motom slåpptes modellen i 
våg kl 0928 på lordagsmorgo- 
nen. Direkt efter start misstån- 
dc motorn en gång, men gick 
sedan helt perfekt!
Forsla halvtimmen gick åt att 
trimma in motor och modeli, 
så att vi flbg i vida cirklar. Mo- 
torvarvet stålides så att hojden 
bibehijlls.
Under dagen fanns gott om

sontellt i tråden. Fåst den i en 
pinne så år det låtlarc att 
swinga runt. En kopia av rit- 
ning i byggstorlck, 30 cm 
spånnvidd, sånder jag om jag

får frankerat kuvert med Dilt 
namn och adress.

Vi hors! 
Bagge

termik så kårran var vid några 
tillfållen uppe på 400 m eller 
mer.Då modellen togs ner från 
dessa hojder valdes att trimma 
litc dyk i stálici for att minská 
på motorvarvei. Tack var det

fina vådret var flygningen lugn 
och avkopplande. Naturligtvis 
fanns en viss nervositet innan 
det garn la rckordet hade passe
rats. Men dårefter var det lugna 
puckar. Målsåttningen var i
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forstå hand att slå del gam la 
rckordet och dårefter hålla sig i 
luften 8-10 timmar. Varefter 
timmama rann ivåg forefoll 10 
timmar som ett bra mål och kl 
1928 drogs motom ner på tom- 
gång och modellen tog mark kl 
1933.

Modellen år hogvingad och 
byggd helt i trå. Den har en 
spånnvidd på 2200 mm och år 
1500 mm lång. I vingen, som år 
dubbelknåckt, ligger en 2 liters 
brånsletank av glasfiberarmc- 
rad plast. Styrning sker med 
sid- och hdjdroder.
Motom år en OS FS-61, dår 
glodstiftet ersatts med ett 
NGK-tåndstift fór bensindrift. 
Motorns originalforgasarc har 
endast en brånslcnål och fun- 
gerade inte bra vida låga varv 
och bensindrift. Forgasaren 
byttes dårfor mot en med 2 nå
lar. Den var dessutom avsedd 
fór en 40:a.
Brånslct var 96 oktanig bensin 
med 10% tvåtaktolja inblan- 
dad. Brånsleforbrukningen 
under hela Bygningen var 1,1 
liter, vilket ger en snittforbruk- 
ning av 1,1 dl/timme. Graup- 
ners låndsystem gav gnistan 
och drevs av Ni-Cd ackar på 
4,8V och 1800 mAh.
En JR-radio anvåndes fór styr- 
ning av motor, sid- och hojdro- 
der. De vanliga mottagarackar- 
na hade bylts mot 1200 mAh. 
Till såndaren anvåndes ett bil
batteri. I ovrigt var allt stan
dard.
Folke Arvidsson, Jonas Ekman 
och Syvert Ostgren var kon
trollanter och tidtagare under 
Bygningen. Det får ett stort 
tack fór hjålpen!
Foljande firmor har på olika 
sått bidragit till att rekordByg- 
ningen blev mojlig:
Modeller & Elektronik (JR- 
radion), Model-Craft (OS-mo- 
lom), Hobbyborgen (Graupner 
låndsystem), AB AGB (NGK- 
tåndstift).

Bilden ovan visar Sture Ekman 
direkt efter landningen (karln 
måtte ha god kondis!) Till vån- 
ster har nårbild av motorar- 
rangemanget med OS i foren.

M e d d e lan d en  frå n  F o rb u n d e t
Material till ”mitt"-sidorna insåndes direkt till SMFFis exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

Tåvlingskalender Inomhusflyg 1988
Nr Datum
X sep 3-4

Távlingens namn
SM Inomhus FID, 25-6rcs, Pca-nut
RM EZB, Hkg

Arrangiir
Blue Max

Kontaktman
Jan Odén 
Lennart Palm

Telefon bost/arb
0515-335 87 
042-816 66

Tåvlingskalender Fri fly g 1988
Nr Datum
16 sep 17 
res sep 18

Távlingens namn
Óbacka Hftst-tåvling 
Óbacka Hóst-Uivling

Arrangor
Óbacka Mk

Kontaktman
Leif Eriksson

Telefon bost/arb
0611-234 52

17 sep 18 AKM:s HOsi-Uivling AKM Lennart Hansson 040-19 37 90 
040-718 65

18 okt 15 
res okt 16

Oktobertráffen
Oktobertráffen

Obacka Mk Leif Eriksson 0611-234 52

19 okt 22 Hjelmerus Memorial MFK Linkoping Per Johansson 013-520 86

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

21 dec 4 MERA-Cup Solná MSK Jan Zelterdahl 08-97 91 52

Tåvlingskalender Linflyg - alla klasser-1988
Nr Datum
8 aug 27-28

Tavlingens namn
DM 1988 Alla klasser

Arrangor
Resp distrikt

Kontaktman Telefon bost/arb

9 sep 3-4 SM 1988 Alla klasser B081/D103 Staffan I lovmark 
Hans Fallgrcn

0755-120 96 
0155-156 86

10 sep 10-11 Vanersborgspokalen F2B, Semi-stunt
F2D, Slow Combat

Vancrsborgs MFK Ingmar Larsson 0521-112 10

11 sep 17-18 Galax Open Alla klasser MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

12 sep 25 VSsteråstavlingcn F2A, F2C, GY Vaslcrås FK/Mfs Ove Andcrsson 021-13 1742

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

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3A
Nr Datum
4 sep 10-li

Távlingens namn
HOsttavlingen F3A, F3A-sporl, F3A-pop

Arrangor
Linkopingseskadcm

Kontaktman
Anders Johansson

Telefon bost/arb
013-13 96 56

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3B
Nr Datum
11 aug 27-28

Távlingens namn
Kungsángcn Cup F3B FAI & 
F3B-S om intressc finns!

Arrangor
Kungsangcns MFK 
Topp-faltet, Sthlm

Kontaktman
John Hcrdin

Telefon bost/arb
0758-763 17 
08-55 17 03

12 aug 27 "Krus-jaktcn" F3B-T Hoganas MFK Bobby de Mare 042-23 67 33

13 sep 10-11 Galten Cup &  SM F3B-FAI Kopings Fk/MFS Tommi Kinnuncn 0227-106 15

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

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3C
Nr Datum
x sep 13-18

Távlingens namn
EM F3C

Arrangor
Eibergen, Holland

Kontaktman
Ulf Johansson

Telefon bost/arb
011-922 92 
011-19 41 29

x sep 24-25 NM F3C (landslaget)
F3C + helikopter pop (ůvriga)

Norrkopings RFK Ulf Johansson 011-922 92 
011-1941 29

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3D
Nr Datum
4 sep 10

Távlingens namn 
SM Quarter Midget

Arrangor
Motala MFK

Kontaktman
Bo Magnusson

Telefon bost/arb 
0141-539 94

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3E
Nr Datum
8 sep 9

Távlingens namn
F3E-FA1, 10 celler, 7 celler

Arrangor
MFK Starflyers

Kontaktman
Stefan Engberg

Telefon bost/arb
08-735 65 22

9 sep 24-25 SM F3E, 10 celler + F3E popular Dj ursholms MF 
Tullinge el Sundbro

Bo Samuclsson 08-53 10 13

10 okt 15 F3E UT ArbelsuLskottet

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F4C
Nr Datum 
x sep 4-11

Távlingens namn 
VM F4C

Arrangor 
Aero Club Guiiiano

Kontaktman
Stig Bcrgstrdm

Telefon bost/arb 
040-15 15 24



Det blev en Tummelisa!
Han har inte låst fel på skalan, Mikael, når han i tysthet snickrat 
ihop en Tummelisa i full skala. Ett riktigt flygplan ska han nu spaka! 
Ett par tallar, 5000 timmar, envishet, pianotråd, duk ligger bakom!

I cn dalslåndsk kållarlokal har 
del skett något stort under de 
senaste åren. Som allt stort har 
det skett i tysthet. Men 5000 
arbetstimmar ligger bakom.Det 
lår ha borjat med att några tal- 
lar fålides for nåra sex år sedan. 
Furu skulle ju ingå i bygget. 
Och bygget år nu så gott som

fårdigt. Det hela år cn Tumme
lisa i full skala. Mikael Carls- 
son år mannen bakom initiati
vet och verktygen i detta full- 
skalaprojckt, som nu nårmar 
sig slutbesiktning. Fackprcss 
av olika dignitet och inriktning 
har redan uppmårksammat vad 
som skelt uppe i Dalslandsko-

garna. Faktum år, all vår for- 
bundstidning vetat om det hår 
långe, men lovat att inte nåmna 
något "forrån det år dags". Nu 
år det dags. Och vilken lidning 
kan vara låmpligare att hylla 
Mikael om inte Modellflyg- 
nytt?! Karln år ju gammal (nåja 
28 år) modcllflygarc med rc-

nommerande placeringar i all- 
skons skalatåvlingar. Mikael - 
nu Caravel le-pi lot - ingick i 
"standoff'-skalagånget, som 
inforde ett nytl såti att skalafly- 
ga. Det var i Reno och Ottawa 
det skedde. Hår hemma har 
Mikael och hans Pfalz toppat 
lisloma under flera år. Sedan 
blev del tyst tilis Mikael dok 
upp med Pfalzen 19xx igen. 
Och vann! Nu vet vi anledning
en till tystnaden. Det var hans 
nya kårlek Tummelisa, som 
drog honom ifrån modellfly- 
get! Tånk, vad det motsatta 
kdnet många gånger såtter kap- 
par i hjulen for oss modellfly- 
gare! Vi ser med stort intresse 
fram emot den dagen, då vi får 
flygbildcr mer! Mikael och den 
400 kg "låtta" Lisa! Hon år 
bygg cxaki som forebi Iden. 
Mikael har studerat den enda 
kvarvarande Tummelisan på 
Flygmuséet i detalj!
Bliden hår visar har det såg ut i 
Mikaels verkstad i oktober for
rå året. En annan skalaflygare 
av rang - Kjell-Åke Elofsson 
tog bilden, som vi forsi nu vi
sar. Lilla bilden: Mikael vid ett 
SM fór något år sedan.

En ritning på "Hansan"
S 5A "Hansan" år en trevlig flygmaskin från 30-talet. Vill Du bygga 
den som modell ska Du kontakta Acke Johansson. Han har vårldens 
båsta (garanterat!) 1:6-ritning med otrolig detaljering på Hansan!

Acke Johansson - vålkånd dal
mas inom modcllflygeriet - 
genom fdrde for 4-5 år sedan en 
noggrann och detaljerad forsk- 
ning/genomgång/sammanståll- 
ning av flygplanet S5A "Han
sa". Eller Heinkel He5/t, som

den också hette. Detta arbete 
dokumenterades i en otrolig 
sats (7 blad A-nollor!) modell- 
byggritning av flygplanet i ska
la 1:6. Acke vill nu se "sin" 
Hansa byggd. Dårfor soker han 
genom Modellflygnytt intres-

serad byggare - av rang vill den 
gamble red tillågga. For rit- 
ningarnas kvalitet och detaljri- 
kedom "kråver" cn byggare av 
den dår lite extra sorten! Acke 
kunde vid presslåggningen av 
tidningen inte såga något om

Ovanstående avsnitt från ett 
par av de sju bladen ger inte 
rdttvisa åt kvaliten på Ackes 
ritningssats. 7 blad A-nolla - 
se detalj ovan med instrument- 
bråda, oljekylare, vingbultar 
mm. Allt år superbt!

priset på ritningssatsen. Priset 
år nog av underordnad betydel- 
se, bara rått byggare anmåler

S1̂ ‘ Acke Johansson
Vås tra Stromvågen 64 

791 46 Falun 
023-334 00
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Odenhallen i Falkoping biir i år 
- som tidigarc meddelats - plat- 
sen for inomhusklasscns låv- 
lingar om SM och RM.
Man genomfor alllså Svenska 
Måstcrskapet i FID, 25-ores 
och Pea-nut och under samma 
arrangemang Riksmastcrska- 
pet i EZB och Hkg.

F el datum tidigare!
I motsats mot vad som skrivits 
tidigarc sker Uivlingen den 3 & 
4 september! Inkvartering år 
mojlig på Segelflygskolan i 
Ålleberg i 1- eller 2-båddsrum 
till låga priser. På lordagskvål- 
len biir det en enkel men smak- 
lig supé på Ållebergsrestau- 
rangen for alla inomhusflyg- 
vånner!

Da-No-Fi inbjudna!
Dansk, norska och finska in- 
omhusflygare har inbjudits via 
sina respektive forbund. De 
kan forståss inte bli SM-medal- 
jorcr, men kan forvisso få nojet 
att slå svenskama. Det har de 
gjort tidigarc. Bl a vi S M 85, då 
finnarna gjorde det utan att for
la sig. Alt åven danskama vet

h2o -c o 2
Klaus Jorg Hammerschmidt i 
Våst-Tyskland - vålkånd som 
C 0 2-fantast - har skickal en 
bild på sitt sjollygplan, som na
turligtvis år kolsyreframdrivet. 
En skon bild av en vacker mo- 
dcll. Synd bara au del lår vara 
så svårt att få fram bra och till- 
forlidiga C 0 2-motorer! Men 
det kanske går att få åndring till 
siånd åven inom del området. 
Och kånner någon låsare till en 
bra sådan motor - meddela oss 
for sjutton gubbar! Sånt måste 
ut till Sveriges Modellflygare!

Falkoping i september!
F o r a tt  b ringa  lite  o rd n in g  och  red a  i d a tu m  o ch  te le fo n n u m m e r ta r  
vi in en  b lå n ka re  till om  k o m m an d e  S M  och  R M  i in o m h u sflyg .
M en  det fin n s  å n d å  s k a l a tt p å m in n a  om  h o g tid s d a g a rn a  so m  kom m er!
hur man gor har skåningarna 
kunnat konstalera vid flcrfal- 
digt tåvlingsutbyte med dem. 
Årets S M i Falkoping biir alllså 
extra spånnande. Och del hår 
kan vara borjan på ell "samtåv- 
landc" i ett Nordiskt Måstcr- 
skap fra mover!
Tåvlingarna borjar kl 0900 var-

je dag med trimning. Peanut 
biir hu vud in tresset på lordagen 
och sondagen ågnas bl a åt 
FID.

Fel telefonnummer!
De telefonnummer, som spri- 
dits har också vållal problem. 
Hår kommer de råtta och giom

allt vad som sagts tidigare:

Anmålan mm:
Jan Odén 0515-335 87 
Lennart Palm 042-816 66

Inkvartering/bokning:
Siv Hjortman 0515-371 57

I  _______ )

F1C-OS
Hårom fredan stordes många i 
skonhetssomnen framfor TV- 
n. Bland alla offsajdar, drajvar, 
slajdar hordes myckci plotsligt 
ett vålbckant motorljud! Man 
hade slåpat sig till årets Euro- 
pamåsterskap i F3A i Norrko- 
ping. Svenske Esset Anders Jo
hansson t o m intervjuades 
(Uttalas som det stavas - ej 
"injuvades", som TV-folk har 
fór sig. Men dom år ju bara 
journalister!)
Kan vi forvånta oss modellflyg 
i OS snart? Tånk om\

"En av vårldens mesta hob- 
by-mån" har man kaliat 
Nat, soin idag driver foreta
get Polks Model Craft Hob
bies i NY. Det bor nåmnas, 
att Nat och hans brodér Ir
wing 1934 drog igång stor- 
tåvl ingen "The Nationals" 
(åven kallad "The Nats"), 
som nu går årligen och år 
oppen for modellflygare 
från hela vårlden.

Celebert besók
S ven  E  T ru ed sso n  h a r en  lån g va g a  van. 
En m o d e llfly g a re , s o m  o ckså  fo rg y lle r  
sin  till var o m e d  m o d e  11jårnvågar.

Två storheter och legcndari- 
ska modell-mån mottes for 
en tid sedan i Malmo. De två 
år Sven E Truedsson, som 
lick besok av sin gode van 
sedan nåra 50 år - Nal Polk 
från New York.

Mr Polk sysslar inte bara 
med modeli Hyg. Modell- 
jåmvågar ar ett annat intres- 
se. Alt modcllflygveteraner- 
na Sven E och Nal hade 
myckci alt praui om, forvå- 
nar inte någon.
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Mer fint från Argus!
Serien AIRCRAFT ARCHIVE 
från Argus Books har i dagama 
kompletterats med volyni 2 av 
vardera "Fighters" och "Post- 
War Jets". Man går fram med 
samma goda kvalitet som tidi- 
gare. Hår finns fina underlag 
for skalabyggare (plast eller 
flygande) for superdetaljering. 
Flygplancn presenteras i 1:72- 
rimingar, foton & detaljskisser. 
Olika bevåpningsaltemativ vi
sas mm. Bockcmas innehåll:
Post-war Jets 1:
DH Venom Mkl & Mk4, F- 
94C Starfire, Avro Canada, 
Thunderstreak, Boulton-P 
P.111A, Super Sabre, A32A 
Lansen, Nord Griffon II, Can
berra B(l) Mk8, Fiat G91, 
Starfighter, Saab J35A, Sk35C, 
J35F, Fitter-A, Macchi 
MB326, F-5A, HP Victor Mk2, 
Lightning F Mk6, Harrier GR 
Mkl & TM k2, Jaguar A, S, E, 
B & M, F-14A Tomcat, Torna
do GR Mkl.

Fighter o f World War Two: 
Gladiator Mkl, Spitfire Mkl,

Bf 109E-4, A6M5 Zero-Scn, 
MP Defiant Mkl & Mk 2, Kit- 
tyhwak Mk 1, 3 & 4, Bf 1 IOC- 
4, C-5, F & G, Typhoon Mk 1, 
Spitfire MklX & XVI, Mosqui
to MklI, IV & VI, F6F-3, -5 & - 
5P Hellcat, Beaufighter Mk I, 
II, VI & X, La-5FN & La-7, 
Spitfire Mk XII, XIV, XVIII & 
XIX, Domicr Do 335.
Post-war Jets 2:
F7U-3 Cutlass, DH 110, F-86 
Sabre. Hunter F Mk5, Sea Ve
nom Mk 20 & 21, Mystcre 
IVA, B & N, Sparrowjcl, Lc- 
duc 021, Jet Provost T Mk2, 
Gloster Javelin F Mkl, Delta 
Dagger, Cougar, Fairay FD2, 
Baroudeur,F8U-l Crusader, F- 
105B Thunderchief, Buccaneer 
Mk 2, A-7E Corsair, F4H-1, F- 
4K, F4M Phantom, Gen Dyna
mics F-l 1 IE, Sea Harrier FRS 
M kl, Bristish Aerospace ΕΑΡ. 
Bockema kostar £5.95 per 
styck och - om de intc finns hos 
Hobbybokhandeln kan fås via 

Argus Books Ltd, 
Wolsey House, Wolsey Road, 

Hemel Hempstead, 
Herts HP2 4SS, England

Hobbynox Cleaner
Från Mincars Ab har vi fått ett 
par burkar for provning. Den 
ena HOBBYNOX CLEANER, 
år ett kraftigt, fettlosande los- 
ningsmcdcl, som snabbt loser 
fett, olja, smuts och avlagring- 
ar. Specicll Iåmplig for att an- 
vånda på kollektorerna på el
motorer. Spruta direkt på - nå- 
gon demontering år intc nod- 
våndig! Cleanern finns i 200 
ml sprayflaska med forlång- 
ningsror å cirka 47:-.
Minicars har också en spccial- 
larg HOBBYNOX MODELL- 
FÅRG for målning på polycar- 
bonatplaster (Lexan, Tuffak, 
Macronlon etc). Fårgen, som 
levereras i sprayburk 200 ml, 
fåster åven utmårkt på andra 
typer av plaster, trå och metali. 
Den tål dock intc vissa modell- 
brånslen, så kolla noga innan! 
Finns i flcra kulorcr. Pris 48:-.

Minicars AB 
018-11 2015

Micafilm från Nathan !
Micafilm Co veri te år en lått 
(14 g/m2) glasfiberliknande

film, som ej har någon håftande 
belåggning. Den skali vårmas 
på balsarite-grundlackade ytor. 
Det råcker med belåggning på 
bak- och framkant, men lacka 
åven spryglama, så biir hela 
konstruktionen starkare!
Micafilmen finns i 150x74 cm 
ark i fårgema vit, gul, rod, blå, 
orgáne, aluminium (blank) 
samt grågrundad for lackering. 
Pris 87:50 per ark.

Natans Hobby 
0340-600 66 

Super-siden finns! 
Hoganås Hobby & Elektronik i 
Hoganås (nyblivna agenter for 
Multiplex modeller & tillbe- 
hor) har ett siden i fin och jåmn 
kvalitet - 20-22 g och 32-34 g/ 
m2. Den låttare år for helplank- 
ade tråytor och sprygelvingar 
på små modeller. Den andra 
sorten år for "ordinarie" byg
gen. Båda kvalitetema år på 90 
cm bredd och kostar 49:- resp 
69:- per lopmeter. Minsta be- 
stållning från kund år 0,5 m, 
från återforsåljare 10 m.
Hoganås Hobby & Elektronik 

042-302 30
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Tiny - liten se glare!
Tiny år cn av de forstå Multip- 
lex-modellerna, som Hoganås- 
finman fått hem. Tiny år en hår
lig byggsat med ALLT! Får- 
digformade, fråsta vingar, su- 
vcrånt stansade trådetaljer, dc- 
kaler, plastdcialjer: startkrok, 
ving- & stabmontaget, lim av 2 
sorter samt också hagel for ba- 
lanseringcn! Den fina byggsat- 
sen till den 880 mm spv model
len kostar 109:-, men man sål- 
jer den också i "knippa" om 10 
st (890:-) till skolor, fritidsgår
dar och annan undervisning. 
En svensk byggbeskrivning har 
man utarbetat - en sjålvklarhet!
Hoganås Hobby & Elektronik 

042-302 30

Bud N osen tillbaks
De berdmda Bud Nosen-bygg- 
satsema finns återigen på den 
svenska marknaden. Men nu i 
forbåttrad tappning. A&A In
dustries i USA har tag it Over 
Nosens sortiment. Samma kår
ror erbjuds. Men tråkvaliteten 
har hojts avsevårts och bygg- 
saLscrna år inte långre lika rori- 
Bildserien ovan visar den 
intressanta bokserien från 
Argus - fler komplelteringar 
kommer! Multiplex-pilotissan, 
som kan piffa upp vilken 
modeli som helst. Ί h Mica- 
klddd vinge - se den fina 
strukturen i narbilden. Raden 
nedan Minicars Hobby nox- 
produkter. P-51 Mustangen ar 
en av de nya Lion-byggsatser- 
na - idag hela 16 stycken!

ga. Pnscma år μ a iiyggng niva 
p g av av låg $-kurs. Några 
exempel: P51 Mustang/spv 
259 cm -1.550:-, J3 Cub/spv 
275 cm -1.020:-; Citabria/spv 
168 cm -540:- efter rabatter.

Modell Produkter 
0611-165 00

Fler EZ och ARF!
EZ och ARF-kårrornas frum
fart har inte avtagit. LION-fa- 
brikens Magician, (tidigare tes- 
tad i Mfn) har fått cn rad intres
santa syskon. Lions sty řka år 
de låga priserna - jfr nedan 
med konventionella byggsat- 
ser! En tuff J3 Cub, i en version 
med avkortade vingar, s k Clip
ped Wing, med spv dryga 2 m 
kostar 2.095:-. Den år avsedd 
for 75-90 tvåtakt eller 90-120 
fyrtakt. P51 Mustang och FW- 
190 for 6,5-10 cc tvåtakt kostar 
1.595:-. En snygg Cessna 182 
for 6,5 tvåtakt kostar 1.250:-. 
Idag omfattar Lions sortiment 
16 olika maskiner & ett par 
fårdiga llottorer.

Modeller & Elektronik 
0371-10709

Uppkndppt pilot-tos!
Det skali vara pilot i en skala- 
modell. Ingetatt diskutéra! For 
den, som haft svårt alt finna 
trevliga piloter erbjuder Hoga- 
nås-pojkarna cll irevligt alter
nativ - se bild! Snygga fårger, 
trevlig fonn. Blixlåsct dock 
fixerat i fast låge. Pris runt 70- 
75:- for olika pilottyper. 
Hoganås Hobby & Elektronik 

042-302 30

I samband med EM i F3A flogs också

Lindansen!
Årets LINDANSEN - SMFF:s 
propagandatåvling i semi-stunt 
flogs i anslutning till Europa- 
måsterskapet i F3A i Norrko- 
ping. Óstergoilands Modell- 
flygforbund stod for arrange- 
mangen. Domarna Sven Pon- 
tan, Bengt Martinell, Arne Orr- 
gård och Fredrik Hallgren ski- 
pade råttvisa mellan de 12 tåv- 
lande, som hade kvalificerat 
sig till LINDANSENS riksfi- 
nal. Finalvådrct var blåsigt och

myckct svårfluget, men trois 
det genom forde delta gama tåv- 
lingen med gott humor och fina 
flyginsatser.
Modeli valet var stort. Man 
kunde sc Stunt-King, Flip, 
Shark 15, Li nus och Aeroma- 
ster. På motorsidan hade man 
valt OS 20 FP, som Overvågde. 
Fox 25 RC, Super Tigre, OS 25 
FP, OS 35 FP, OS Max 30 saml 
en Paw 2,5 diesel.

Resultat mm på sidan 33!

Det drar ihop sig till Italien, Gorizia &

Skala- VM
Betråffandc Skala-VM i Go- 
ri/.ia, Italien, så nårmar vi 
oss avresedagen. Endel sup
porters passar på och tar en 
2-veckors charter. Bra for
slag! Våljer man i så fall 
Lago di Garda, så har man 
en hårlig resa till Gorizia 
framfor sig. Med stopp i 
Verona (Balkongcn!), Vene
dig (forvånadsvårt myckct 
vatten på gatoma! Dyr ol & 
dyr duvmat på Markusplat- 
scn., men sevårt!) For dem, 
som åker bil och tanker ta 
det lugnt dit ner, rekommen- 
deras ett bes6k på Tysklands 
stórsta modellflyg-fly-in i 
Buehen (8 mil S om Liibeck,

intill osttyska gransen). Den 
pågår 27-28 augusti och bju- 
der på hårligt, månghovdat 
RC-modcllflygeri, uppvis- 
ningar, ducted med cn lor- 
dagkvåll med samkvåm, 
mat, dryek och allmånt jop- 
pejdi. Har Du några undring- 
ar kring VM-et tala med han 
Elofsson Kjell-Åkc telefon 
0504-145 10.

Han vet och 
han vill ha 
supporters 
med! "Heja 
Sverige" vill 
man hOra dår!

Redoktorn
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Det kom några rader:

En frekvenstavla please!
"Hej. Jag ar mediem i Got- 
lands MFK och skali tillverka 
en frekvenstavla for vårt fall i 
Kållunge. Kan Ni tala om vilka 
frekvenser som galler och vilka 
far ger som står for de olika fre 
kvenser na - dven 27 MHz gam- 
la markering".
Så lod ett brev, som kom Lill 
SMFF expedition for någon 
månad sedan.
Betråffande gallande frekven
ser Du dem i tabellen har intill. 
Vad gålier uppbyggnaden av 
en frekvenstavla finns många 
bra idéer. Jag tror, att man kan 
finna en bra frekvenstavla på 
de fiesta modellflygfålt. Ho- 
kaklubbcn har en variant, som 
inte bara år en "fcirtcckning" 
over gållande frekvenser. Den 
har också stora "klåmmor"mcd 
val synlig fårgmarkering (27 
MHz brun, 35 MHz orange, 40 
Mhz gron).Varje klåmma (av

den stora typen) har kanalnum
ret i stora, val synliga vita sif- 
fror. Dcssa klåmmor forvaras 
"i vila" på en klåmlist av alumi
nium och for alt skydda klåm- 
moma mot regn, sno och blåst 
tåcks de av ett overliggade ple- 
xiskydd - dock lått att ta dem 
underifrån!
Under klåmlistema, dår klåm- 
moma sitter på sin bcslåmda 
plats, då de into anvånds, finns 
ett par hyllor for radiosåndare. 
Dår och ingen annanstans skali 
såndama forvaras, då man inte 
flyger och har "sin" frekvens- 
klamma.
I anslutning till "frekvcnsklåm- 
tavlan" har man också gjort en 
tydlig skiss over l’åltet. Den 
skissen visar var pilotplatsema 
år belågna vid olika vindrikt- 
ningar. Och dår skali det stås, 
då det flygs! Och det ar fram- 
foralll viktigt, då det på 35

mHz-bandcl kanske kan fore
komma storningar, då man står 
långt l'rån varandra. Det år vid- 
are viktigt, att piloterna kan 
prata med varandra under flyg- 
passcn for alt ex vis klargora fór 
flygandc kompisar alt man av- 
ser "landa" eller "nodlanda".

Stora klammor var det!
Jag rekommcndcrar ulan tvc- 
kan, att man går in for STORA 
klåmmor. De forsvinner inte så 
lått och "foljer inte med hcm" 
av misstag! Kop sådana klåm
mor. Måla dem med Servalack 
(grunda noga!) i respektive 
områdesfårg. Kop också sjålv- 
håftandc, vita Letrasign-siffror 
och mårk såvål klåmman som 
dess plats på tavlan. De hår 
Letrasign-siffrorna kl ar ar ett 
utcliv, vilkct också år en lorut- 
såttning for att tavlan skali stå 
pall i Svensk Våderlek!

Så hår ser Hokakiubbens fre
kvenstavla ut. Stora, tydligt 
mårkta klåmmor, tydligt ut- 
markt upphangningsplats, som 
skyddas av plexiglas. Till ho- 
ger fåltkartan med pilolplatser 
mm. Se också vålmenta råd!

BRUN VIMPEL
Kanalnummer Såndarfrekvens

87* 26.825
91* 26.865
93* 26.885
98* 26.935
04 26.995
09 27.045
19 27.145
24 27.195
* endast ί Sverige!

ORANGE VIMPEL
Kanalnummer Såndarfrekvens

63 35.030
64 35.040
65 35.050
66 35.060
67 35.070
68 35.080
69 35.090
70 35.100
71 35.110
72 35.120
73 35.130
74 35.140

Endast fór 
modellflyg

Λ

GRON VIMPEL
Kanalnummer Såndarfrekvens

50 40.665
51 40.675
52 40.685
53 40.695
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Behover Du som klubbfunktionår argument fór medlemskap i SMFF 
når Du diskuterar med Dina klubbmedlemmar?

tf Du som sjålv tyckcr modcll- 
flyg ar roligt och intressant, 
Du vill vål att flcr skali få 
kontakt med samma hobby 
genom den PR som riksfor- 
bundet bedriver? 

tf Du vill val fólja med vad 
som hånder inom svenskt 
modcllflyg genom att få 
Nordens stdrsta rcnodlade 
modellflygtidskrift hem i 
brevlådan?

tf Du vill val inte missa det 
speciella fdrsåkringskydd 
for modellflyg, som ingår i 
avgiften till SMFF?

tf Du uppskattar ju att SMFF 
som ungdomsorganisation 
bidrar till att ge tusentals 
barn och ungdomar en bra 
fritidssysselsåttning? 

tf Du vill val stodja den kurs- 
verksamhet som forekom
mer inom organiscrat mo- 
dellflyg?

tf Du vill ju att det skali tavlas 
på olika nivåer inom Sveri
ge?

tf Du tycker nog att det skulle 
vara synd om inte den blå- 
gula flaggan skulle finnas 
med vid nternationella tav- 
lingar?

tf

tf

tf

tf

Du brukar ju åka och titta på 
intemalionella tavlingar - 
NM, EM och VM som an- 
ordnas i Sverige, eller hur? 
Du tycker ju att den svenska 
eliten skali få ekonomisk 
hjalp vid ullandsrepresenta- 
tion?
Du skulle nog sakna det 
kommunala och statliga ak
tivitetsbidraget som en 
riksorganisation oftast år en 
forutsåtuiing for?
Du forstår nog vårdet av 
distriktsforbunden och de 
bidrag, som dårigenom 
kommer modellllyget till- 
godo?

tf Du inser att myndigheter 
måstc ha en stor organisa
tion att kontakta om frågor 
som ror modellflyg? Var 
och en skulle vi inte kunna 
gora oss gållandc! 

tf Du tror att något enhetligt 
såkerhetsarbete inte skulle 
kunna bedrivas om modell- 
flyget bestod av enskilda 
och oorganiserade utovare?

Du håller al It så med 
om att allt detta mer ån 
vål tåeker avgiften till 
SMFF (=en dunk soppa 
och några glódstift!)

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

OBS Alla PICCO ar av ABC ■ typ och har dubbla hogvarvskullager
P 21 
P  21 
P 40 
P 45 
P 60 
P 60 
P 80 
P 80
P 40 · 45 
P 60 - 67 
P 80 
P 5 
P 40 
P 21 
P 21 
P  5
P 40 · 45 
P 60 * 67 
P 80

Baste banbilsforare !
Mikael Fransson, 14 år, Våxjd. 
Final i alla fjorton deltåv lingarna  
Sex st. 1 :a platser,
3:a i junior EM.
G RATTIS !
P5 + Serpent - bil.

SE  RC 765 P 90 Marin 1.595
R E  RC 765 .- P 90 Marin Com petition 2 185
SE  RC 890 - BIL

SE  RC 945 - P 21 SE Sporl 645

SE  RC 1045 P 21 RE Spoří 645

RE RC 1095 > P 21 SE Buggy 795

RE RC 1095 :- P 21 RE Buggy 795

SE  RC 1.095 - P 21 SE Car 795

RE RV Ducted Fan 1.075 :* P  21 RE Car 795

RE RV Ducted Fan 1.175 :- P 5 Car 995

RE RV Ducted Fen 1.295 > P  5 Buggy 995

3.5 CC Pylon 975 > P 5 Car Turbo 1.295

6.5 CC Pylon 995 - P 5 Buggy Turbo 1.295

SE Marin 895 - P  21 RE Stunt 595

RE Marin 895 > P 21 SE Stunt 595

3.5 cc Marin 1 125 - P  40 - 45 SE Stunt 745

Marin 1.125 > P 60 RE RV Speed 1 095

Marin 1.295 > P 15 RE Com bat Kom m er t ill
Marin 1 350 P 15 RE Speed våren !

Arets Buggyfantom ! 
C hrister Eriksson, Ronneby. 
Nio vinster av tolv m bjliga. 
P5 Buggy + S iccom  - bil.

Rolf Hagel
M odelltekn ik

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

M o d e l le n  D u  v å x e r  m e d !

MACHETT Nyborjarflygplanet och kårran fór den 
lite mer erfarne piloten.

MACHETT Fårdigmodellen. Det enda Du gór år att 
klå och måla, allt efter eget tycke.

Kartongen innehåller fårdig kropp, vinge, 
motorfdste, horn, allt Du behóver!

Spånnvidd 1200 , hógvingad, vikt cirka 1200 g, 
motor 2,5 cc, radio 2-3 kanaler,

PRIS: Endast 595:-
Finns åven i byggsatsutfórande!

Vi har byggsatser till Willy Bioms linflygmodeller.
Modico AB 
Diamantgången 47 
135 49 Tyreso 
08-770 31 47

V  .................ÅTERFORSÅLJARE SOKES
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Tionde s jo flygt råf fen!
Den 3-4 september år det dags 
fór ett tioårsjubileum.
Det år den sjoflygtråff, som 
Stockholms Radioflygtråff 
drog igång med 1978 vid Tido 
Slott. Vidfdrhållandena dår 
gjorde emellertid, att hela tråf- 
fen så småningom flyttades till 
Våsterås. Sedan dess har sjo- 
flygtråffen blivit tradition.

Jubileet hade vi tånkt fira med 
ett grillkny tis på lordagskvål- 
len, foregånget av en femkamp 
dår forstå pris utgores av en 
flygtur på sbndagen i Mats 
Rooths ytterst elegant restaurc- 
rade Tiger Moth! Tråffen år 
Gver två dagar och hålls som de 
senare åren på naturskona So- 
dra Bjorndn strax utanfOr Vå

sterås. Stugor finns att hyra for 
en billig penning. Uppstallning 
av husvagnar finns också - all- 
deles intill tråffplatsen. Vi hål- 
sar alla varmt vålkomna - sam
ling kl 1000!
Kontakta gåma i forvåg Bo 
Gustavsson 021-33 25 29 och 
Ragnar Eriksson 021-11 31 83.

Fest i 
Oskars
hamn!
21 augusti anordnar MFK 
Oskarshamnscskadcm modcll- 
flygdag kl 9-1530 på Oskars
hamns Flygplats. Det biir óver- 
raskningar, byteshandel mm. 
Flyg-umgås-trivs år parollen! 
Vi forvåntar oss samma succé i 
år som i fjol, då vi firade 40- 
årsjubileum.1987 hade vi 74 
flygplan på fåltet och trångt 
bland frekvensklåmmoma - 
bara två krascher!
Ni år alla vålkomna!
Har Du funderingar, ring Per 
Isaksson 0491-104 92 eller 
0491-865 50.

Vé. meó-ífl £o>i dz f a L u t a i n o m  (.

Playtron BIG GRIZZLY 4WD
En "monster-truck" som slår det 
mesta. Storst av dem alla inom 
elbils-truckar (storhjulingar). Den 
år givetvis utrustad med 4-hjuls- 
drift via kardan och år "diffad" i 
bakvagnen. 8 stotdåmpare (2 fór 
varje hjul). Levereras komplett 
med fartreglage (spole) utan ra
dio och drivack. Drev fór tre (3) 
olika utvåxlingar medfoljer. Stor 
framkomlighet tack vare de stora 
och breda dåeken som måter 
hela 150 mm i hójd och 93 mm i 
bredd. Fór básta styrfórmága re- 
kommenderas ett servo som drar 
ca 4 kg eller mer, men det hindrar 
ej att man har ett standardservo 
som drar runt 3 kg ifall man nójer 
sig med mindre styrutslag.
En tuff "muskel-maskin" till den 
som vill ha något utover det van
liga. Ca-pris 1445:-.
Playtron tillverkar åven off-road bilar, båtar, flygplan, super-miniflygplan och 
tillbehór. Hóg kvalitet till låga priser!

Texxon check-mate 
super-ll
En bra forsåkring mot att "kvadda" sin 
modeil p g a fór lite strom i ackarna år 
att skaffa sig en check-mate. Koppla 
in mottagarens eller såndarens ackar 
till check-mate och du fár direkt reda 
på om du har tillråckligt med strom 
kvar. Helt elektronisk måtning med 
lysdiod-stapel under belastning. For Tx 9,6V och Rx 4,8V. Ca-pris 215:-

Itøv V.. .jg£%

Texxon auto 
power panel

Inbggnadsbar power pa
nel med uttag fór 12V, ut- 
tag fór 12V till starters, 6 
eller 12V till el-pump mod 
o m k o p p lin g s -s w itc h  
(fram/back), uttag fór 
sjålvjusterande automa
tisk glódstróm, strombrytare samt noggrann måtare fór giodstrommen. 
Ca-pris 295:-

Det mesta fór de fiesta inom R/C-Hobby och elektronik

Angsgatan 15 - 332 00 Gislaved 
(Box 279) Tel 0371-10111
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helikoptermeetmg
"Dags att damma av Era kop- chopperentusiaster, som val
Irar och komma till ett femårs- 
jubilerande Helikoptcrmccting 
i Klippan!" Så sager Christer 
Persson, Hdkaklubben, som år 
med som delarrangdr. Så var- 
for inte fdlja hans forslag alla

måstc ha fått en extra stimulans 
vid Helsingborgsmcelinget!
3-4 september var tiden och har 
någon frågor i anslutning till 
trallen, så ring Christer direkt: 
035-213 85. Han vet besked!

Inbjudan F3B-FAI!
Kungsångens Modcllflygklubb arrangerar 
DM i F3B FAI den 27-28 augusli. Man 
kommer all kora åven F3B-S om imressc 
finns. Platsen for tavlingen år TOPP-laltet, 
Stockholm, och John Herdin vet svar på 
alla frågor om tåvlingen. Hans tfn år 0758- 

VALKOMNA! 763 17 (bosi) & 08-55 17 03 (arb).

Junior 
tog
Hókaklubbs-

termiken
Stora delar av familjen Blom- 
dahl rev ål sig topp-placeringar 
vid Hokaklubbens F3B-T tåv- 
ling "Hokatermiken", som 
flogs 9 juli. Junioren Ulric 
Blomdahl loppade resultalistan 
med 1525 p (av 1560 mojliga!) 
bland 23 deltagare. Rolf-Eric 
Blomdahl tog trcdjeplatsen ef
ter Stig Sjostedt, Lidkoping. 
Hemmaklubbens fråmste blev 
Raoul Rågwall (5) och Carl 
Andren (6). Balzar de Marc 
från Hoganås kom 4:a.
Jonas Blomdahl, åven han jr, 
kom in på 11 :e plats fore stor- 
fråsare som Lasse Olsson, Mal-

4
7 ^

md, Esbjom Stromstedt, Gri- 
pen, Lennart Olsson, Hoka- 
klubben, m fl.
Resultat:
1. Ulric Blomdahl 1525 p
2. Stig Sjostedt 1506 p
3. Rolf-Eric Blomdahl 1489 p
4. Balzar de Maré 1478 p
5. Raoul Rågwall 1476 p
6. Carl Andrén 1474 p
7. Åke Gustavsson 1467 p
8. Anders Littorin 1431 p
9. Ronny Gustavsson 1413 p
10. Kent J ohansson 1399 p

FIFTY A N D  S IX T Y  SE RIES HELICO PTER S

Långd 1346 mm ·  Hdjd 412 mm ø Flygvikt cirka 4 kg  
Rotordiam eter 1455 mm ·  M otor 10 cc o Pris 5.500:- 

’X-cellen år låttbyggd & låttflugen”, såger Ulf Johansson

KUNGS HOBBY
(Goi-Hobby) Kungsbroplan 1 ·  112 27 
08-54 70 77 ·  Óppet 0930-1800

ot 30
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Meeting med mersmak
Fortsåttningfrån sidan 13!

hobby till allmånheten. Många 
fina, avancerade uppvisningar 
kan bli fór långa och tråkiga 
Sven om det ar varldmastare, 
som pillar på spakama. Ett 
hundraprocentigt genomfort 
F3C-program ger enligt min 
mening mindre till en ofor- 
stående publik an elt helikop
terprogram, som fórsóker ef- 
terlikna den riktiga helikop- 
tems satt att flyga, att arbeta, 
att upptrada.
(Må jag ta risken att gOra bort 
mig totalt, men enligt min per
sonliga mening biir F3C-heli- 
kopterprogrammet mer och 
mer likt F3A “acrobatics”. Det 
ar inget fel. Men då vi mfiter 
publik, så måste vi se till, att 
uppvisningsflygningama biir 
publikvanliga, dvs “realisti
ska” på det viset publiken tror/ 
tycker, alt en helikopter flyger) 
Så var det hela tiden under Hel- 
singborgsklubbcns uppvisning 
- med stor hjalp av Calinges 
kommentarer.

RedaktOren har sin åsikt om 
midsommartråffen på Vasa- 
torp. Den var loppen! Men si 
klubben år listigare ån så. Man 
vili veta, vad publiken tyckte. 
Det år viktigare! Dårfor fick 
varje åskådare en litet frågefor- 
mulår att fylla i. “For att vi 
skali kunna bli ånnu båttre nå- 
sta gång vi mdts på Vasatorp 
ber vi Dig svara på nedanståen- 
dc frågor". Hår skulle vårderas 
bra/tillfredsstållande/dåligt- 
frågor som: “Vad anser Du om 
klubbens informationen om 
helikoptertråffen?”/“År mid- 
sommar rått tidpunkt?”/“Hur 
har servicen varit?”/“Saknar 
Du något eller kunde något 
varit annorlunda?”.

Svarblankettema skulle stop
pas i brevlådan vid ulfarten.

Man kan bara ha gett ett enda 
svar: BRA. Men jag år fortfa- 
rande mycket forvånad over, 
all man intc klaral av våderpro- 
blematiken båttre.

Redaktórn

Mer flygande skala!
Fortsåttning från sidan 4!

Repla-Tech International
485 00 McKenzie Highway, 
Vida, Oregon 97488, USA 
Sål jer i forstå hand 3-plansrit- 
ningar av Morrison, Bjorn 
Karlstrom och Hirsch, men har 
ocksá lite RC-skala och fotopa
ket. Bestdll "Set o f Airplane 
Catalogues" och skicka US$ 
3:-:

Cleveland Model & Supply
10307 AS Dcstroit Ave, 
Cleveland, Ohio 44102, USA 
Det ar gamle (over 80 år) Ed
ward T Packard, som fortfa- 
rande haller på och samlar 
pengar till sin Packard Aeros
pace Education Foundation 
genom att sålja de klassiska 
Cleveland- och Peerlessrit- 
ningarna. Priserna år svindy- 
ra, men skajfa katalogen. Cle- 
velandritningarna har hog 
klass och innehåller mångder 
av forklar ande text (något som 
dagens modellplanskonslruk- 
torer kan låra sig av).

Gubben Packard har ibland 
ly c kat s ror a ihop or der na, men 
han råttar till felen utan knot. 
US$ 3:-for katalogen.

Det år enkelt alt bestålla kata- 
logcrna. Gå på banken och kop 
ut erforderligt antal 1-dollar- 
sedlar och skriv ett par rader, så 
har Du katalogen på ett par 
veekor.

Men giom inte bort 
Hobby bokhandeln!
Nu skali vi inte glomma Hob- 
bybokhandcln, Pipcrsgatan 25, 
112 68 Stockholm, som har ka
talogen från den i Sverige helt 
okånda franska tidskriften Mo
dele Reduit d'Avion, och som 
åven tar hem ritningar på bc- 
stållning till MYCKET huma- 
na priser. Ring 08-54 84 55. 
OBS! Endast begrånsat oppet- 
hål lande!
Fly g sakta!

Floda.

Fůreskrivna prov skali av lag g as och 
kontrolleras av ansvarig klubbledare

Fórbundsmárke, rockslags-brosch 
Nyckelring med fórbundsmárke 
Modellflygmårke, brons 
Modellflygmårke, silver 
Modellflygmårke, guld 
Modellflygmårke, elit

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 mm 
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm

Tåvlingsregler fór olika FAI-klasser m fl, per st 
Handbok: "Att vara modellflygledare" 
Handbok: "Modellflygets grunder"
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar

Getingen, introduktionsmodeil, byggsats 
AMA-Cub, introduktionsmodeli, byggsats 
LINUS, linmodell, byggsats 
LINUS, enbart ritnlng

Byggplatta 120 x 24 cm 
Byggplatta 60 x 20 cm

8
2

20
22
23
25

5
10

10
10
20
20

17
17

285
25

40
20

Klådselpapper, gult & rótt, 12 el 21 g/m2, per ark 4:50 

T-shirt, specialtryck från EM 1987 40:-

Κόρ grejor från Fůrbundsexpeditionen som år låmpliga fór Dig sjålv, Dina modeller eller Din klubb!

Klubbar och skolor faktureras -  

o vri g a leveranser sker mot postforskott
SMFF:s expedition 011-13 2110 
Postadress: Box 100 22, 600 10 Norrkoping

32
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Lindansen
Fortsdttningfrdn sidan 27!

Kent Johansson (Hoganås) och 
Bert Goransson (Helsingborg) 
framfor Hoganås-butiken, 
centralt betagen i Hoganås.

och Bert G ar hångivna modell- 
flygare - medlemmar i Hel- 
singborgs MFK. De kan med 
andra ord "ffilja" sina byggsat- 
ser med ånda hem till kunder- 
na, som kan få hjålp och anvis
ningar om några problem upp- 
står under byggtiden. Det år ju 
så vi helst vill ha det. Kniper 
det, så tror jag också viss flyg- 
hjålp kan erbjudas! Kent, som 
fórulom affåren åven håller i 
ungdomsutbildning på olika ni- 
våcr, kommer att spccialisera 
sig på segel & helikopter, med
an Bert "tar hand om" motor- 
flygetoch bilsidan. Man fundc- 
rar också dra igång på båt
området. Nårheten till sjo och 
hav borde ju kunna skapa en 
marknad for åven denna RC- 
gren.
Adressen år Storgatan 48, Ho
ganås (tin 042-302 30) eller 
Furutorpsgatan 73, Helsing
borg (tfn 042-14 33 77).

Segraren Magnus Odsjo flank
eras av tvåan Henrik Odsjo 
(vanster) och Bjorn Blom, trea.

Resultat:
1 Magnus Odsjd 3582 p
2 Henrik Odsjd 2595 p
3 Bjom Blom 1862 p
4 Mikael Eriksson 1862 p
5 Mats Hellgren 966 p
6 Sebastian Axelsson 735 p
7 Stefan Sundstrøm 720 p
8 Magnus Sundstrdm 591 p
9 Markus Bagge 547 p
10 Markus Nilsson 545 p
11 Anders Hedene 336 p
12 Hjalmar Nilsson 88 p

Hdganås Hobby & Elektronik 
kdr nu igång med sin nya agen
tur omfattande Multiplex flyg- 
modeller och tillbchdr. Bakom 
firman år Kent Johanssons, 
som ftjrestår affar och kontor i 
Hdganås. Nystartad år Hel-

singborgsfilialen, dår Bert Go
ransson huserar. Mycket talar 
fór att Multiplex år i fortsatt 
goda hånder efter kåmpcn 
Mats Hendrikx' bortgång och 
sedan Pro-Hobby dårmed for- 
svunnil från marknaden. Kent J

Inte bara krus 
i Hoganås!

i

NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET NY' ^ * ^ 0 3 0

Vertolen - kånd från bland 
annat ubåtsjakter i den svenska 
skårgården finns nu som 
skalabyggsats från HIROBO.

Den flógs fór óvrigt av 
norrmannen Rune Nessen vid 
årets skalaflygdagar på 
Barkarby.

Byggsatsen år komplett med 
0.32 motor & skalakropp i 
glasfiber. Rotordiameter 
1000 mm, vikt 4,3 kg.

Rekommenderat cirkapris 10.975:- I
I Generalagent och distributor

I BEHCOCoAB !
■ Box 136 o 162 12 Vållingby o telefon 08-87 30 30 J

—  —  —  —  —  —  —  —  —  — — — —  3 3



Ett brev till våra nordiska

NM F3B och 
teknisk utveckiing mm
F3B-flygare i Norden trdf- 
fas varje år i Nordiska 
Måsterskap. Dessa master
skap borde vi kunna an- 
vånda till lite annat an all 
"bara" tåvla. Tåvlingen 
brukar pågå i tre dagar 
och det betyder att vi har 
åtminstone två kvållar all 
diskutéra flygplan, vin- 
schar, regler mm. Men fór  
att vi F3B-flygare i Norden 
ska kunna utvecklas i sam- 
ma takt som óvriga Euro
pa, borde vi lågga till ett 
uppslag under NM-tavling- 
arna: TEKNISK UTVECK- 
LING. Det arrangerande 
landet får till uppgift att

bjuda in exvis importorer av 
glas- & kolfiberprodukter, 
epoxiplaster, F3B-utrust- 
ning, modeller, radio etc; 
F3B Subcomité-representan- 
ter. Vi kan vidare diskutéra 
byggleknik, information ur 
utlåndsk press, taktisk flyg- 
ning mm.
Vi svenska F3B-flygare har 
deltagit i några internatio- 
nella stortdvlingar bl a i Be
lgien. På dessa tåvlingar 
tråffas belgare, tyskar, frans- 
mån etc inte bar a fór att flyga 
titan också fór att utbyta er
fare nhe ter vad galler de se
naste tekniska ronen.
Får vi med en punkt på NM-

tåvlingarna som handlar 
om teknisk utveckiing, skul
le det kunna innebåra, att 
under denna punkt, kan pi
loter deltaga som inte till- 
hor landslaget i diskussio
ner och debatter.
Vi har sett hur viktigt ett 
sådant utbyta år och ber nu 
våra nordiska flygarvånner 
att allvarligt fundera over 
dessa tankegångar, så att vi 
kan fóra en konstruktiv dis
kussion redan på NM i Nor
ge 1988.

Joakim Ståhi, 
RFK Ikaros, 

órebro, Sweden

F3B - Amay
Fortsdttning från sidan 5! 
en bra startutrustning fór F3B- 
tåvlingar, dår vinschama inte 
skali få vara avgórande for pri- 
slistans sammansåttning! 
Resultat/individuellt:
1. RLiese 8554.0 p
2. P Hoffman 8551.1 p
3. K Bemdt 8397.2 p
4. K W asnerjr 8239.7 p
5. A Buchwald 8151.7 p
11. J  Ståhi 7948.8 p
22. C J ansson 7313.7 p
23. S O Carlsson 7261.5 p
29. P Våisanen 7103.4 p
38. J  Herdin 6142.5 p
44. T Kinnunen 5773.3 p
52. R Hollsten 4919.0 p
Resulta t/lag:
1. FSV Kassel 24.491.2 p
2. MSFCRheintal 23.162.9 p
3. EOLE I 22.981.4 p
4. Ikaros 22.524.1 p
14. Team Moles* 17.795.7 p 
* Team Moles var samman salt 
av svenskama Kinnunen, Våi
sanen och Hollsten!

Text & foto 
Joakim Ståhi

SMFF:s helt nya 
introduktionsmodeli

NYINKOM M ET!
Ett parti fårska, fina AMA-Cubbar har \ 
jus t Inkommit t ill SMFF.s expedition. 1 
Bra att ha vid flygdagar & jippon eller 1 
att ha kul med freserv på semestertripp!) 1
Ring 011-13 21 10 - Haligren setvar glatti J

Har kommer Getingen!
Låttbyggd gummimotormodell spånnvidd 33 cm PRIS 1 Si-
Hår kommer SMFF:s nya gummimotormodell -  låttbyggd direkt på 
ritningen, som samtidigt år klådsel -  låmplig såvål ute som inne!

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

Kóp Getingen direkt från SMFFis expedition, Box 100 22,
600 10 Norrkóplng, telefon 011-13 21 10.
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FK 50 år en skalenlig modell av den várldsberómda Continentai-motorn som 
anvandes i mánga tidiga populara sportflygplan. Denna 4-takts R C m l r T  
mycket bránsiesnal och den váxelvisa tándningen Tór den pSt.sktTaaet vlbra 
tionsfr'. F r id a l matenal av hógsta kvalitet har anvånts v,d tSlverkningen 
FK 50 ar den enda motorn pa marknaden dår oljan inte blandasfbranslet 
Smorjmngen skots av en separat oljepump. Dransiei.
Vi har forbáttrat FK50.S prestanda avsevart vílket har resulterat i Mark III Gold- 
— ; en vidareutveckling av Mark II Bade Mark I och Mark II har tagits ur

Utmarkande for Mark III Gold år hógre varvtal, båttre tomgång och låmnare 
gåna Motom finns både i glodstiftsutforande och med Kavans "Thyristor" tánds-

Kavans "Thyristor"-tåndsystem arbetar enligt Hall-effektsprmcipen och har tvá 
magnetiska sensorer, en fór hógvarvsomrádet och den andra fór att minská 
tándfórstállningen vid start och låga vartal. Systemet medger start i rátt rota 
tionsriktning ger utmárkta tomgángsegenskaper vid lágt varv och ger samtidigt 
maximal effekt vid toppvarv Det elektroniska systemet elimmerar rPrl.qa brytars- 
petsar och astadkommer detta genom tvá tyristormagnetiska sensorer 
Specifikation:
Cylindervolym: 50 cmř 
Fyrtakt, Mark III 
Borrning: 34 mm 
Slaglångd: 28 mm
Maximalt varv: 8800 arpm glodstiftsversion/9200 rpm med 
Tomgångsvarv: 1600 rpm glódstiftsversionen/ 1400 rpm med 
Effekt: 4,4 hp glódstiftsversionen/ 4,6 hp med 
Propeller: 20 x 10" (beroende på flygplan)
Vikt: 2450 g glódstiftsversionen / 2600 med 
Brånsleåtgång: 500 cm" /20 min

Skicka efter en katalog 
gratis från oss — du får 
samtidigt en liten present. 

Skriv på engelska eller tyska.

»

J B P R O P O
Computer Mixing System BL ■  — — ,

C o m p - w i i x

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 kan kopplas om till 
PPM vilket gór att åven aldre FM- 
mottagare kan anvåndas.

g g r
WORLD ^  

$ CHAM PIONV 
M PROPO X

Prisexempel:
W4C-3S FM 35 MHz 1.450:- 
W6C-3S F Computer 2.600:- PCM

Hór efter hos din hobbyhandlare på orten eller direkt till oss

Modeller & Elektronik AB
Ångsgatan 15, 332 00 Gislaved · 0371-107 09 & 107 45

%



FLYGPAKET MED FYRKANALSRADIO FOR UNDER 1500 KRONOR !
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Aldrig fórr har det varit så billigt att så snabbt kunna 
borja flyga radiostyrt. Melody år »en nåstan fårdig- 
byggd» seglare med extrem t vridstyva vingar och en 
lått stark kropp byggda i Kyoshois OHS & LSS tek 
nik. Spånnvidden år 1500 mm. Gummirepsats for att 
dra upp kårran i luften medfoljer det billiga paketet. 
Du kan dock fór ca 700 kr extra få Melody i en ver
sion med elm otorpylon kom plett med ack-paket och 
tim erladdare (for 12V). Radioanlåggningen år den 
nya men redan på många håll vålkånda Challenger 4- 
kanalare som levereras med tre servon (två råcker fór 
Melody). Erbjudandet galler hela augusti !

KynSHG h ite c
M E LO D Y  / C H A L L E N G E R  paketen fin n e r Du i de 
b u tike r vi råknat upp nedan. S ku lle  Du in te  finna 
någon b u tik  i D in  stad så ring gårna vår kundtjånst 
på te le fon  08 - 53 57 30 $å kan vi ge Dig besked 
om nårmast tånkbara b u tik . S kynda D ig eftersom 
erb judande t bara varar augusti månad u t eller så 
langt bu tikens lager råcker. Missa in te  chansen !!

G O TEBO R G  (031) S to r& L ite n  222015, Leksaks- 
huset 113125 H E LS IN G B O R G  (042) H obbycen
ter 131848 H U S K V A R N A  (036) 136535 HAR- 
N O S AN D  (0611) M o d e llp ro d u k te r 16500 K A R L 
S TA D  (054) Leksakshuset 112640 KR ISTI AN- 
S TA D  (044) Havannamagasinet 110839 L ID K O - 
PING (0510) F lyg hobb y  26234 L IN K O P IN G  
(013) Sagoland 123251 BorgsHobby 123981 LU- 
LE A  (0920) K ring lan  24500 M A L M O  (040) Lek- 
sakscity 121444, M elab H obby 910108 N O R R KO - 
P ING (011) Lekhuset 188891 S TO C K H O LM  (08) 
KungsH obby 547077, R o ffe sM od e llflyg  333044, 
S to r& L ite n  231390, W entzels 217860, H obby land 
2 8 /8 6 8 , H obbyexperten  40 6364  S TR O M S TAD  
(0526) 14543 TO M E LI L L A  (0417) A lfsLeksaker 
10008 T R O L L H Å T T A N  (0520) Tubra  13545 
V A R B E R G  (0340) H o b b ye le k tro n ik  80595 VÅS- 
T E R A S  (021) A rosH ob by  131060, PunktLeksaker 
147500 Á N G E L H O L M  (0431) V aruha llenH obby 
14332 O R EBR O  (019) S to r& L ite n  223030 
OSTER SUN D  (063) KorgO lles

SVENSK AGENT FOR MELODY (KYOSHO) & CHALLENGER (HITEC): AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM

Vinn
Lindansen’89  
med 
Linus!

Motor:
nyborjare 3.5 cc

forlag

Linus år basmodellen fór LindansenI Kóp den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 100 22, 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 och tråna i host -  och vinn Lindansen nåsta år!



Γ PRÓVA NAGOT NYTT! 
Bygg och flyg j

MÍR !

Multiplex!!!
_________________________________ r ø s é s D I iy g

år inte bara segelflygplan

RC/AUTOGIRO med
I DIREKTSTYRD ROTOR

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

I Hór med Din hobbyaffår eller beståil direkt från oss 

i _ . « . I I  i l  Kållarvågen 13iPeAs Rotorb ad is-ewlookerl i  V i  i «  i i v i v i w i m w  I  0290-851 37, 407 32

NORWEGIAN MODELLERS AB

J u b ile u m s k a ta lo g e n  8 8 /8 9  
" H O B B Y L E X IK O N E T "  

s o m  a lla  m å s te  h a !

272sidor - 45 fårgsidor!
Språngfylld med nyheter! 
Priserbjudanden!
Bilar ·  Flyg ·  Båt ·  Motorer 
Helikoptrar ·  Radiostyrning 
Verktyg ·  Ångmaskiner 
Modelljårnvågar

Beståil redan idag! 
Endast 50:- inkl porto 

POSTGIRO 479 78 52 - 3 eller sedlař!

Ja tack, sand mig Hobbykatalogen 88/89!
Kupongen insåndes till Norwegian Modellers AB,

Box 37, 778 01 Norberg

Namn ________________________________________
Adress ________________________________________
Postnr __________  Ort_________________________

Multiplex starka arbetshåst. Aven låmplig som nybórjarmodell. 
Spv 2225 mm, fór 10 cc eller stórre motor och 3-4 kanalers radio. 
Pris

Mycket låmplig nybórjarmodell fór 3,5-5 cc med fårdigplankade 
frigolit vingar.Spv 1400 mm, fór radio med 4 kanal. Pris 714:-.

Telemaster 2000
Helt tråfårdig modeil. Snabb och enkel att bygga. Spv 1950 mm, 
fór 10 cc eller stórre motor och 4 kanals radio. Pris 1543:-

En mycket trevlig friflygmodell som år låmplig som forstå balsa- 
bygge. Komplett med lim och blyhagel. Svensk byggbeskrivning. 
Mycket låmplig fór skolor och fritidsgårdar och annan undervis
ning. Begår offert. Pris 109:—/st eller 890:- fór 10 st.

Agent och distributor for Mul
tiplex flygplan och tillbehor
Återforsåljare sokes

HÓGANÁS
Affår och kontor Affår och lager
Box 133 Furutorpsgatan 73
Storgatan 48, 263 22 Hoganås 252 46 Helsingborg
042-302 30 042-14 33 77

hobby och 
elektronik
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till salu
Byggsatser i trå, metali, plast 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggnmgar 
Tillbehor, brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till aldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

A E E C
Ρ Κ € Ε Ι Ι \ Τ Γ Κ

NymOvågen 110, 290 34 Fjålkinge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 
Lillen 15-60, Mixen 25-120, Stabil, 
Albatross,Solo, Limbo, X-et, Johanna, 
Josetin, Sk-78, Kompis 
Åven ritningar till skalamodeller 

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

STOR SORTERING PÅ BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BÅTAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:- 

OPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
Lórdagar 0900-1300

GENARP
Romele

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

m fl samt tillbehår och service.
Modeller, motorer, beklådnad, balsa 

och diverse modelltillbehčr.
Digital flckmultimeter 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 Gåvie 
Telefon 026-12 60 55

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

GOTEBORG Li±
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Góteborg
Hår hittar Du:

TAG nytt & beg FLYG BÁT BIL 
RC Piastbyggsatser 

Massor av annat smått och gott!

VÅLKOMNA IN!

GÓTEBORG
FOLKE V, JOHANSSON AB

Hjalmar Brantingsgatan 1 
417 06 Góteborg 

Telefon 031-22 40 56 & 22 98 31

D E T  M E S T  A 
FOR RC!!
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

GOTEBORG
f r O l u n d a

R/C Bil

HOBBY
r»Oi .;nda toru

SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

GOTEBORG
1STORT URVAL

-----  Modelljårnvågar
-----  RC bil, båt, flyg
-----  Plastmodeller
-----  Bilbanor

^  Norra Hamngatan 30 Tel. 13 29 17 GÓTEBORG ^

GÓTEBORG

Huggeťs Fårg
•  S tor so rte rin g  i g lasvåv och 

matta från  20—600 g
•  P o lyes terp las t, g ju tp la s t, Dera- 

cane, P o lyu re tanskum
•  G elcote, 200 få rger
•  E poxyp las t
• Aterforsåljarefor Jo tun , S verige
•  Åven pos to rde r

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

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 
Tillbehor och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 
Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

sy ;§ elektronik  ét æ »  
ABKungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

KOPES
Radiostyrning
4- eller flera kanalers radiostyr
ning med servon och laddare 
kopes. Telefon 090-19 02 56.

G ummimotorskårare
Nån låmplig anordning att ska
ra 1x3 eller 1x4 ur Ixóattpassa 
"småhandlare" inom friflygeri! 
035-11 00 41 eller 035-404 45. 

38

UMEÅ
A llt  inom  ra d io s ty rd  hobby. 
B yg g m a te r ia l, t il lb e h o r, 
m o to re r, g ló d s t if t ,  ackar.
Nu åven m o d e lle r från  F la ir

f SLOJD  
**■----'  HOBBY

Grubbevågen 63. 902 50 UMEÅ 
Tel 090-329 71

SÅLJES
GV-38 GV-38 GV-38 G
BYGGSATS modellfiygplan 
GV-38 (charmigt hogvingat 
och dessutom svensktil I verkat) 
- begår prospekt.
Hans Kjellberg, Våstra Anne- 
bergsvågen 3 1,443 37 Partillc

GV-38 GV-38 GV-38 G

-
Du, svenske modell- 
flygare, Du:

o ar med i SMFF!
o gynnar våra 

hobbyhandlare, 
som stóttar oss 
genom att 
finnas till!

NATANS HOBBY
(den lilla vånliga butiken med 
det stora sortimentet) u tokar nu 
med modeller från FLAIR! 
o År Du nojesflygare? 
o Gillar Du dubbeldåekare? 
o Kan Du nčja Dig med semi- 

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

s v e r ic . e s

MODEELFLYGFÓRBUNI)
SMFF biblades 1957 och har 
klubbar, klubbmedlemniar 
och enskilda personer som 
medlemnia r.

FOrbundsordfdrande
Olof Pc nn horn 
Tjomgatan 17 
253 72 Helsingborg 
Telefon 042-22 25 53 bost 
(Kvalistid 1800-2000)

Vice forburtdsordførande 
Bengt-Erik Sóderstrom 
Ruilstensvågen 17 
616 00 Åby"
Telefon 011-605 58 bost

Sekretera re 
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
‘111 08 Goteborg 
Telefon 031-10 07 lOarb

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

011- 19 13 86 arb

Leda mol
Per-Axel Eliasson 
Spaningsvågen I 
175 63 Jårfålla 
Telefon 08-761 33 11 bost

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

Suppleant
John I lerdin 
Hallonvågen 1 (X) 1 
19631 Kungsången 
Telefon 0758-763 17 bost

Utbildningsledare
Hanns Flyekt 
Åkershult vågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 10 bost

Grenchef Friflyg
Lars-G Olofsson 
Box 8044
421 08 Våstra brolunda 
Telefon 031-49 30 55 bost

Grenchef Linflyg, tf
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 (X) Ronningen 
Telefon 0753-538 36 bost

08-779 03 87 arb dir 
Telefax 08-771 38 24 arb fvb

Grenchef Radiofl.vg
Anders Gustavsson 
Alstavågen 6 
702 21 Orebro 
Telefon 019 16 15 41 bost 

0589-826 70 arb

Expeditionsforeståndare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården



HOFORS
PeAs ROTORBLAD
Allt i trå får modellbyggare 
Specialitet. AUTOGIROS & 

rotorblad
Vmgstbttor, profilhyvlade i turu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Aterforsåljare antages 
Prislistor mot brevporto
Besoksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås. Hofors 
Postadress. Kållarvågen 13,
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

R a d io  C o n t r o l  C e n te r  AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT
R ad io an låggn inga r, b yg g sa tse r & 
m o to re r m ed kva lite t till rå tt p ris . 
FRÁN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelli. 

KONTOR
Grånnavågen 24, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Óppet vard 9-12 13-1 7, fred 9 12

HOGANÅS

HÓGANÁS
Kopmansgatan 5, Hoganås, 042-302 30 

Ó PPET: M åndag-fredag 9.30-18 
Lunchstångt 13-14, Lordagar 9-13

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

Thunder Tiger

Ring gårna!

hobby och 
elektronikV__  V

KUNGSBACKA

ri \

BRASortering fór alla hobbyentusiasterAlltid råtta
PRISERVålkomna in eller ring1 

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

434 01 KUNGSBACKA. Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

Silverskjoldsgatan 7
531 00 LldkCping, telefon 0510-262 34
S ka la ritn ingar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre K ronor

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

Stort sortiment I RC-bil och -hyg 
POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, Lór 1000-1200

KVALITET TOPPRESTANDA
2 5-3.5-6.5-7 5-10.0-10 7-11.1-13.0-15.0ct

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar, Service Tuning

Svens* I MODELLTEKNIKDistributor / bolth/uxi ;
Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7. 582 2/ Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbai Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

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

BYGGSATSER MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C  E TRU ED SSO N  

F A C K  541 200 10 MAI M d

040- 15 51 98 & 15 16 98

luleA
RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

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

Marutaka
• Stort balsasortiment
• Stor tillbehdrssida
• Postorder. ingon egen katalog
• Hmg for information

Vattentornsvagen 12 951 61 Lulea

MALMO
.7̂ , MODEL

3
CRAFT
Rundelsgatan 16 
200 12 Malmó 
Tel: 040-714 35

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

MOLKOM \ \ / /

E L L R I R
RC år modellen!

Ritningar fran 
BRIAN TAYLOR
Katalog 10:- - ej frimarken! 
SIDEN 42:- per meter!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGARDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

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

r SKELLEFTEÅ
-------------------------^

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

Hoftes oioúeIIflyg
Upplandsgatan 66. 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg — båt — bil 
Radioanlåggningar 

CB-spinner och kvartskaia- 
tillbehór Macs Product

STOCKHOLM

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

TROLLHÁTTAN

7u6ta
ø ø t a ø o t a s G

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR
TRESTADS LEDANDE 

HOBBYAFFÅR
* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

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

I Arkaden vid torget

Byggsatser Flair
Ben Buckle 
D Boddington 

Motorer Irvine, Laser
Brånsle Diesel, Giod

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

ÓREBRO
B0RJESS0NS

©
MODELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar. byggsatser 
tillbehor. motorer. bilar. båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22
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BoVivagen 22
29500 B r o m o l l a

Enkel programmering mer 
elektroniskt Rotary-Select-Svstorn

■initiering

5 bekvåma fårdigprogram 
fór F3A, F3B, F3C, F3D, F3E  i

Spoiler-A utomat i  c

Auto-Landing

Super Heli-program fór standard- 
swashplatta, Heim-och 120°-system

Heli-Pitch- och motorkurva/mitt- och åndlågesforstållning

Utslagsforstållning 0-160%

Mittforstållning ± 8 8 %

fri programmerbar mixer

kom pletter bar med tre modellprograme i f i t
1,4 Ah-Ack fór langtidsdrift

och f/era ytterligare fordelar 
... åkta computer-system i

">uiudata-lnfo-Display

ja mc- 1 6
/  8-kana/s Microcomputer 
i  RC-set
r Best.-Nr 4836 fór 35 MHz-bandet 
Best.-Nr. 4846 fór 40 MHz-bandet 

Rek. c:a-pris 2470:-

UtforUg programhandbok mc-16 
i fackhande/n. C:a-pris 35 :-

JOHANNES GRAUPNER 
D-7312 KIRCH HEIM-TECK

Svensk gen.-agent:
HOBBYBORGEN AB 
Box 31
36071 Norrhult 
te!: 0474-40510

■7Z' \
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