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Efter succén med Aero-Star 
fóljer Midwest upp det med 
Aero-Sport -  en modern "Stik"!

AERO-SPORT
160 Aero-Sport 20 120cm spv
161 Aero-Sport 40 133 cm spv
162 Aero-Sport 60 150 cm spv

cirka 679: 
cirka 772: 
cirka 838:

CONTENDER 40
En trevlig sportkårra kan byggas
med rak eller bójd vinge
10322 Contender 40 118 cm spv cirka706:-

Vi fór TopFlite's hela sortiment av Trimark TOPFLITE ELDER 40
och Super Monocote. Ånnu en trevlig modeil från Top Flite.

10333 Elder 40 163 cm spv cirka 796:-

TOPFLITE STAND OFF SKALA MODELLER

P-51B MUSTANG
10316 150 cm spv c:a 1.102

F8FBEARCAT
10323 150 cm spv c:a 1.304

:osiaac i tn

-47D THUNDERBOLT
3319 150 cm spv c:a 1.350

P-40 WARHAWK
10317 150 cm spv c:a 1.102

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

modellhobbygrossiste1 I I
modellhobbygrossisten
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Bo Bring 
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Soldatvågen 25 
444 41 Stenungsund 
Telefon 0303-803 77 bost

Fackredaktor linflyg
Ingemar Larsson 
Forbondegatan 14 
462 00 VSnersborg 
Telefon 0521-112 10 bost 

0520-919 56 arb

Fackredaktor radioflyg
Bo Holmblad 
Postlåda 6805 
773 00 Fagcrsta 
Telefon 0223-520 62 bost 

021-19 43 46 arb

Fackredaktor Utbildning
Bengt-Erik Bengtsson 
Ladcrsattravagen 99 
175 70 Járfalla 
telefon 0758-11425

Fórbundsordfbrande
Olof Pennborn 
Tjorngatan 17 
Telefon 042-22 25 53 host 

Endast kl 1800-2000

Redaktion & annonser
Sture Tingwall 
Skonertgatan 12 
302 42 Halmstad 
Telefon 035-11 00 41 redaktion 

035-404 45 bost 
Telefax 035-14 86 87 
Annonspriser:
1/1-sida 2.300:-
1/2-sida 1.200:-
1/3-sida 900:-
1/4-sida 700:-
1/6-sida 500:-
1/8-sida 400:-
1/16-sida 200:-
Dareftcr 50:- per spaltcm

Priscrna galler for annonsmaterial 
inlamnat som helt fårdigt, positivt 
original.
Annonsavdelningen kan ge full 
service for annonsutformning, 
såttning, fårgdelniug mm till 
mycket låg sjålvkostnad!

Distribution
SMFF Forbundsexpedition 
Sandbergsgatan 4, Box 100 22,
600 10 Norrkoping. 011-13 21 10.

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

Eflerapning tillåtes gårna och 
med eftertryek!

Tryck
TRYCKAB, llalmstad 1988

ISH I I
CV"

Innehåll nr 5 1988
Skala-VM i Italien 4
Skala-SM i Goteborg 6
Skala-hornet 9
Motortest: Irvine 10
Segelspalten 12
Lite om Stures rekordmodell 13
Vad kravs av en rekordflygning? 14 
Combat-serien fortsåtter 16
Inomhus-SM 18
Bagges Horna 19
Linflyg-VM i Kiev 20
Juniorer i Polen - reserapport 22
Våtflugan - Fluga på vattnet 24
Krockvikt 10 kilogram? 26
Introduktionspaket på våg! 27
SMFF-nytt 29
Smått & gott 30
Nya Prylar 32
Från Klubbarna 34

OMSLAGSBILDEN Så hår års får man med hjalp av 
bilder minnas sommarens tdvlingar, meetings och depå- 
samvaro.Det år bra stimulans fór vinterns byggen och 
ndsta års mode Ilfly g go dis! Vi ses i pilotrutan!

Denna gång skali det handia om såkerhet. Nu frågar sig såkerligen tnånga, om det skali 
vara något all skriva om. Det finns val roligare saker, såsom tåvlingar, rekord mm.
Jo, det finns roligare saker att ta upp, men knappast viktigare. Specieilt når det galler 
radioflygel. Det hela har i hogsta grad aktualiserats på grund av en dodsolycka i 
England nyligen. Sjålv har jag varit med om ett tillbudfor tnånga år sedan på Grip- 
holmsvikens is utanfór Mariefred, dår min gamla modeli i dåvarande klass S3, en Hast 
med 220 cm spånnvidd, på grund av hård vind tappade vingen på toppen av en hojd- 
start med lina. Kroppen storlade naturligtvis rdtt ned och slog i isen bara en knapp 
halvmeter från en pojke i 10-12 årsåldern. Hade den kroppen tr affat hans huvud så ... 
Delta fór att publiken inte holls på avstånd, ulan tilldts gå omkring bland de lavlande. 
Som bekant blev det beslut på Forbundsmotet i Goteborg, att det skulle finnas en såker- 
hetsansvarig i varje klubb. Men det sades då ingenting om utbildning. Nu skali vi 
emellertid ha en kurs (eller kalia det gårna konferens) med det såkerhetsfolk, som 
distrikten utser. Huvudmålet år att skapa likhet i såkerhetsfrågor inom hela SMFF. 
Dessa såker he tsgrabbar får sedan i sin tur formedia sitt kunnande på klubbnivå.

Skulle del vara några frågor i samband med tåvlingar eller uppvisningar, så ring gårna 
till Forbundets såker he tsansvariga - Góran M uflig eller Gert Óstergren.
Dårmed hoppas jag att jag våckt tanken och kånslan fór såkerhet så pass, 
att vi tånker efter fóre ...
Hålsning med såkerhet!
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T v taxar Philip Avonds ut till 
sin sista start. Nertill hans F-15 
på finalen, i mitten 4:an Brian 
Taylors Mosquito och t h tvåan 
Pete McDermotts DII9a. T h 
tjecken llandliks (20:e) fina 
Morane Saulnier N. I hógers- 
palten uppifrån Wim Reynders 
(11 :e) snygga Tempest, Jukka 
Pikkusaaris (16:e) unika 
Mar tinsy de, Mick Reeves (6:e) 
Camel F I , USA-piloten Stephen 
Saugers Aeronca 15 AC.forre 
vårIdsmdstare Merckenschla- 
gers Scout. Langst ner svenska- 
flygplan: Zlin ITjålle, Klemm/ 
Bengt ά  Stearman/Sóren.

10° Campionato del Mondo
Så var det ordnat omkring tåvlingarna!
VM i F4C var forlagt till Go- 
rizia, Italien, med klufjben 
LAcro Club Giuliano och 
dess medlemmar bårande 
det stora organisationslas
set. Det var fint ordnat. 
Klubbfåltet var perfekt. En 
hangar anvåndes fór upp- 
stållning av modellerna och 
fór den statiska bedomning- 
en. Publiken hade fina mój- 
ligheter alt beskåda de lav
lande underverken på nåra 
håll. Transporten från hang- 
ar/depå-område till banan 
genomfordes med lilen last
bil - lait och bekvåmt. En 
speaker informerade den

talrika publiken sakkunnigt 
och elegant på italienska och 
engelska. Vådret var fint un
der hela låvlingsveckan. Då 
och då med vindkantringar, 
som gjorde alt startriktning, 
domarplatser etc fick flyllas. 
Ibland vindstilla. Ibland lite 
hårdare vind. Alli flot smidigt 
och ulán stórningar. Resultat 
prcsenterades med datalistor 
eller på stor tablå i depå- 
hangaren. Snabbt & elegant! 
I en angrånsande lokal serve
rades mat, som var rikligt till- 
tagen. Pasta. Basta!
I nle langt dårifrån var “Olje- 
lunden", dit många drog sig

fór au få  en låskande ó l mel- 
lan varven. Dår skolies den 
"sociala biten”, som år vå
se nt li g vid sådana hår tråf- 
far, Olurligl no g var de tåv- 
lande forlagda på ett flertal 
hotell, så det var svårt alt 
tråffas fór gemensamma 
avslappnande óvningar. 
Men svcnskarna holl stilen i 
mer ån ett avseende: Det 
numera tradilionella sill- 
partyt gick av slapeln tredje 
dagens kvåll i hangaren 
med scdvanliga ingredien
ser. Saml med musik och all- 
mån god ståmning.
Det var elt trevligt VM!

Efter den statiska bedomning- 
en låg belgarcn Philip Avonds 
på andra plats med sin McDon- 
nel F15C Eagle.
Efter forstå flygmomentet låg 
han långt ner i rcsultatlistan. 
Hans andra flygning gav tav
lingens totalt hogsta flygpoang 
1912.45. Hans tredje flygning 
blev problematisk. Fór honom 
sjalv då ena motom svek efter 
en kort flygning. Och for do
mama, som tydligcn kande viss 
sympati med den trevlige bcl- 
garen. Han fick diskutabla 
1857.25 p (omgångens tredje 
basta) fór en flygning, som bl a 
innehóll en aggformad looping 
och en roll, som mera liknade 
en World War II-maskins.

Sympati i Sporting Code 
Efteråt praladc jag med några
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domare (statiska), som inte vil
le desavoucra siná flyg-kolle- 
gor. Men ordet sympati nåmn- 
des. Jag kunde bara fråga var i 
Sporting Code ordet “sympati” 
finns omnamnt som poångpå- 
verkandc faktor. Man hade in- 
get svar. Bland publik och tåv- 
lande diskuterade man långe 
beddmningen av 1988 års 
vårldsmåstare, Avonds, sista 
Bygning. Den var bra genom- 
ford med tanke på att en motor 
var ur sfórre delen av Bygning
en. Men den typen av svårighe- 
ter finns inte omtalade i koeffi
cienttabellen. Skulle han ha 
vunnit? Men han vann!
EM-ettcin kdmpade!
Philip Avonds svåraste kon
kurrent var Pete McDermott 
med en fint detaljerad Airco

DH9a, som vann den slatiska 
avdelningen på 1880 p fóre 
Avonds 1755 p. Enligt Bera 
kommentarer bjods åven Pete 
på lite for hdga Bygpoång - 
“det var ju mest okomplicerad 
rakBygning”. Men en DH9 kan 
inte Bygas på annorlunda såti! 
Pete's andraplacering var det 
ingen som ifrågasatle.

Forre VM-ettan nu trea!
Fdrsvarande vårldsmåstaren 
Max Merkcnschlagcr och hans 
Bristol Scout D belade en rått- 
vis och odiskutabel tredjeplats 
med sista omgångens basta 
Bygpoång - 1925.1.
Brian Taylor - den gamle ska- 
lakåmpen - med Mosquito bc- 
lade fjårdeplalscn. Han Bog sin

Fortsattning nåsta sida! ^
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Det blåste! Det blåste rent ut 
sagt ibr d-t når SM for skala- 
modellflyg drog igång lorda- 
gen den 20 augusti i Gdtcborg 
på Torslanda gamla flygplals, 
dit arrangerande Aeroklubben 
Modeil i GOteborg (AKMG) 
lockat publik med hjålp av lo
kalradio, kabcl-TV, tidningar 
och affischcr.

Den ojåmna vinden var svår- 
hantcrlig, men intc cn cnda dcl- 
tagare avstod från alt flyga. 
Bra information
Ett tjugosidigt program be
skrev låtlfaltligt for publikcn 
vad en skalatåvling år och en 
kunnig speaker och domare, 
som holl upp skyltar med 
poångsiffror under ilygmo- 
menten gjorde, alt publiken lått 
kunde folja håndclscforloppet.
Popfly g & F4C-statiskt
Samtidigt som den statiska 
bedomning borjade fór F4C, 
startade flygningen for popu- 
lårskalaklassen, dår Stefan 
Sundstrom tog stor ledning 
fore Ulf Jornhcim (2) och Åkc

Skala-SM
1QQQ F4C&
§  populårskala

Det var mycken blåst under årets 
skala-SM, dår man saknade folk från 
mellan- och norra Sverige
Magnusson (3). I F4C var det 
efter statisk bedomning och två 
flygomgångar lite avstånd in d 
lån den relative nykomlingen 
Stefan Olsson, Uddevalla på 
forstå plats (2591,5), Slig 
Bergstrom tvåa (2543,5) med 
EsbjOrn Stromkvist trea 
(2536,5). Lars Hclmbro hade 
problem med krånglandc mo
tor i andra flygningen. Ett av- 
bnitet ståli på Zeron omojlig- 
gjorde vidare Bygning for hans 
del. Åven Slig Bergstrom mot- 
te motorproblcm med på fol jan- 
de nodlandning - dock mer tur
sam ån Lars Hclmbros.

De tre popskaladomarna var 
ovanligt noga och bedomning-

en drog ut på tiden. Når den var 
avklarad hade inga slorrc for- 
åndringar skett i toppen, for- 
utom att Stig Krampe tagit 2:a 
platsen från Ulf Jornhcim, som 
nu återfanns på fjårde plats.
Sondagskamp,skurar...
Sondagsvådret var lika lorda
gens plus att några intensiva 
regnskurar storde programmet. 
... och biittre flygningar 
I populårklassen Bog man nå- 
got båttre ån under lordagen då 
man genom forde andra om- 
gången. Den vann Tommy 
Chrisliansson foljd av Ulf Jom- 
heim. Den tredje Bygomgångcn 
blev helt avgorande for de slut
liga placeringarna i toppen. Stc-

sista Bygningen for hans del.

Amerikán på femte plats
USAs fråmste den hår gången - 
slutlig femma - blev Stephen 
Sauger/Aeronca Sedan 15AC 
som kom fyra i det statiska. 
Fdrc bl a gamla råvarna Mick 
Reeves/Camel F1 (slutlig sexa)

och Jean Rousscau/Dewoitine 
D338 (slutlig 15:e).

"Tjållen seggubbe 
Bland nordborna toppade 
Kjcll-Åke Elofsson, som kom 
med nymejkad och ny-mum- 
mad 7 år gammal Zlin. Sk 50C- 
modellen hade inte blivit klar i

WWlI-maskin mycket reali
stiskt och fint. Och kunde kan
ske ha knipit bronsplatsen om 
inte ett motorborlfall med 
“spinn” avslutat hans andra 
Bygning. Rulincrat drog han 
omedelbart av gas och landade 
långt från “pisten”. Det blev 
lite del service och lagning till
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fan Sundstrøm behóll ledning
en till slut och vann fore Berne 
Gunnarsson, som gjorde sin 
båsta flygning under tavlingen. 
Likaledes kampande Stig 
Krampe klåttrade upp till en 
slutlig tredjeplats efter sin bå- 
sta flygning. I F4C var det ock
så en spannande kamp. Esbjorn 
Strómqvist (1) flog liksom un
der tidigare omgångar mycket 
lugnt, jamt och stabilt, vilket 
renderar hóga poang inte bara- 
på manovrar utan också under 
den rubrik som heter "realistisk 
flygning". Stig Bergstrom (2) 
kom nara - en stall turn ville sig 
inte i tredje flygningen, dår 
aven landningen blev en miss- 
rakning.

Se upp med Stefan!
Trean Stefan Olsson, som låg 

3 poang fore Esbjom efter den 
statiska bedomningen, hamna- 
de bara 72 poang efter Esb jorn 
i slutprotokollet. 72 poang lu
tre fria manovrer med 2 poangs 
okning eller drygt 3 poangs ok- 
ning på landningen. Dessutom 
bór modellen kunna forbåttras 
vad galler statiska delen.
Till sist!
Når man under åren pratat med 
modellflygare på tavlingar och 
meetings runt om i landet, har 
alia instamt i påstående att ett 
SM år något centralt och fór 
modellflyget viktigt. Inte minst 
fór det s k ansiktet utåt. Dårlor

kan man inte låta bli att undra 
Over det faktum att det på ett 
SM inte återfinns en enda ska- 
laflygare norr om Våttern. Det 
finns gott om skalamodellfly- 
garc i Sverige också norr dår- 
om. Vi saknade dem på årets 
SM vid tavlingarna på Tors
landa gamla flygplats.
Resultat popu lårskala:
1. S Sundstrøm 2243 p
2. B Gunnarsson 1977 p
3. S Krampe 1950 p
4. Å Magnusson 1878 p
5. B Olofsson 1849p
6. T Karlevid 1927 p
7. U Jornheim 1750 p
8. B Andrcasson 1745 p
9. T Christiansson 1700 p
10. C Persson 1678 p

T v Stromqvists Texan och t h 
Sundstroms Christen Eagle. 
De små bilderna visar 
pristagarna i resp /class. 
Resultat F4C:
1. E Strómqvist 2665 p
2. S Bcrgstróm 2656 p
3. Stefan Olsson 2592 p
4. L Hclmbro 2014 p
5. K-Å Elofsson 2003 p

tid. Men med den fick han 
svenskarnas hógsta statiska 
utdclning med 1562,5 p (statisk 
nia totalt) Finlåndarcn Jukka 
Pikkusaari/Martinsyde F4 kom 
på 16 plats (1455,5) i det stati
ska just fóre Sóren Fredriks- 
son/Ste arman PT17. Bengt 
Kållstrom/Sk 15 kom 23:a sta

tiskt (1348). Jåmfort med re- 
sultaten vid Nykópings.-EM 
var det hår lite av uppochner- 
vånda vårldcn!

Sveriges lag tog NM! 
Totalt sett blev Kjell-Åke 14:e, 
Sóren 17:e och Bengt 29:e. 
Vilket gjorde, att Sveriges lag

Långsl l v Soren & Kjell-Åke 
hår nedan Bengt & Slig, som 
var lagledare. N ertillfv lite 
detaljer: Steinbergers (13:e) 
BE 2, Rousseaus (15:e) 
tremoloriga Dewoitine D338. 
Vem har båsla detaljerna - 
Philip Avonds F-15 Eagle 
eller Pete Dermotts DU 9a?

toppade “nordiska avdelning- 
en”. Finlåndama Pikkusaari 
och Lindbcrg/FW 190F8 kom 
mitt i faltet - 16:e och 19:e to
talt. Bland norrmånnen sågs 
Vidar Tolfsen/DH Tiger Moth 
(33:e) med Rune Nessen/Bcar-

Fortsåltning nåsta sida! T
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Mr Georg Buso 
Mid-Hudson Radio Control 
Society, USA

Dags fór nya F4C-regler?
En pratstund vid morronfikat vid VM
År det dags fór nya regler 
inom skala-flyget? Nej, intc 
an. Men det pågår diskussio
ner. Vid en frukost under F4C- 
VM tråffade Modcllflygnytts 
redaktor amerikanen Georg 
Buso med 52 år inom modell- 
flyget och aktiv skaladomare i 
mer an 20 år - bl a vid VM i 
Oslo 1986. Han borde ha åsik- 
ter. Han har!
Jag borjade pratstunden over 
morgonkaffet med frågan, om 
det Finns skal att misstanka, att 
det år olåmpligt att låta en 
DH9A från 1919 ha mer an 
halva flygprogrammet gemc- 
samt med en F-15 Eagle från 
1986? År det ralt, att modeller 

^ typ Mustang, Tempest liksom

F15C Eagle ska bchova ge
nom fóra procedursvång och 
liggandc åtta, som mer pas
sar WWI-representantema? 
Dessutom år taxningen en 
intetsågande mano ver i 
dagslåget. Som "publik" 
tycker jag, att flygprogram- 
men ger for litet fór publiken 
- och kanske också fór lite 
fór domama, som ska ge- 
nomfóra sin råltskipning 
utan problem. Det måstc 
utan tvekan vara svårt att i 
samma tåvling och med sam- 
ma regler och bcdómnings- 
grunder "betygsåtta" så vin 
skilda modeller som en 
F15C Eagle och en DH9A. 
De representerar inte bara

olika generationer, de har 
också helt skilda llygsått. 
Kan det vara riktigt att idag 
"tvinga" in dessa i samma 
tåvlingsklass? År det intc som 
om kula och slågga inom fri- 
idrotten skulle bedómas efter 
samma regler? Det år ju dock 
en kula man hystar ivåg i 
båda grenama! Mr Georg 
Buso svarade med clt leende. 
"The development within 
scale is going backwards!" 
var hans svar. Han har lange 
umgåtts med tanken all ha två 
F4C-klasser. En exempclvis 
fór modeller representerande 
flygplan fóre 1939, en annan 
fór flygplan efter 1939. Då 
kunde reglerna rent av anpas- 
sas efter respektive "ålders- 
klass". Jag nåmnde, alt vi har 
en legendarisk skalatåvling - 
Barkarby - i Sverige, som år 
uppdelad på ungefår på sam
ma sått. Och som kim ske bli- 
vit popular just genom denna 
klass-indclning.

Och det år så Mr Buso skulle 
vilja ha de kommande reglerna. 
Men till att bórja med hógst två 
avdclningar. Och årtalct 1939 
tycker han skulle vara låmpligt 
som en skiljegråns.
Jag slulade med att nåmna OS- 
grenama 100 m simning. Fór 
lange sedan fanns det bara en 
gren. Idag finns det fyra. Och 
inga bonuspoång behóver re- 
gelfóras fór små fótter eller 
svaga muskler. Enklare så! Just 
fór att utvecklingen gått dilhan. 
Och tåvlingsformema miste 
fólja med i utvecklingen.
"This is the only way to bring 
Scale Model Flying forward!" 
avslutadc Georg Buso innan 
him svepte på- 
lårcn och gick.

Snart kanske 
vi har två 
VM-klasser 
i F4C.
Den som 
lever får se!

cat (36) efter fin sistaflygning 
med den lilla modellen.

Thore Thoresen/F15C - samma 
modeli som vårldsmåstarcn - 
kom 39:a, dår endast hans an- 
dra flygning visade, vad han 
egentligen kan. Det skali bli 
roligt och se vad han åstad- 
kommer om något år - kanske

redan i EM, som enligt ryktena 
går i Frankrike nåsta år.

Var var au sir aliens ar na? 
Årets VM blev alltså lika 
mycket en fin skalatåvling som 
en rått het diskussionshistoria 
efteråt. Dock kan sågas, att de 
fem fråmsta var fórtjanta av 
att vara bland de fem fråmsta!

Bland det negativa var, alt det 
inte kom några från Australien 
den hår gången. De brukar all- 
tid vara sevårda och flyger bra.

De var anmalda, men "hade 
inte fått ihop sina modeller i 
tid", som ryktet sade. Det låtcr 
lite mårkligt, fór de senaste 
åren har just del austral iensiska

laget gjort sig kånda fór god 
planering.

Mest Camel
TvåF15 C Eagle var med, men 
gamla engelska Sopwith Ca- 
mcl/Pup toppade listan. Annars 
var det hela 15 WWI-maskiner 
av totalt 41.4 tvåmotoriga kom 
till start: Mosquito (4:e), Bc-
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Skala-riksdag
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med domarsymposium & FV-muséum & arméflygbataljonen Lås vårt från SFF!

Nu borjar det dra ihop sig till 
årets skalariksdag. Det gångna 
året har visat en vikande trend 
for skalatåvlingssidan. Av 
årets tre UT-tåvlingar i klass 
F4C kunde endast SM i Gote
borg genomfóras. Trots delta 
tror vi det finns intresse och 
underlag for en skalariksdag.

På klassisk m ark...
Denna åger rum på klassiska 
Malmen i Linkdping den 5-6 
november. Lokalen år Flygets 
Hus med start på lordag kl 
1000 och avslutas sondag kl 
1600. Forlåggning ordnas i ar- 
mčns logement och var och en 
medtar sånglinne.
Lunch intages på "stan" efter

som detta inte går att ordna på 
plats.
Samkvåm arrangcras i massen 
lordag kvåll med mat for dem 
som onskar. Delta måste anmå- 
las till Peter Kalloff (013-29 62 
97) Hagarydsvagcn 28, 583 20 
Linkoping senast samma 
vecka. OBS att anmålan år 
bindande. På kvållen visar vi 
åven bilder från årets skala- 
VM i Italien.

Flygvapenmuséum...
For att ge tips om Iåmpliga ska- 
laprojckl gor vi clt besok på 
Flygvapenmuséum på lordag 
16-18, dår vi har mOjligheter 
att åven titta in i den nya, ej 
ånnu fårdigstållda delen. På

sondag ges mojlighctcr till en 
rundvandring på arméflygba- 
taljonen.
Boka dårfor in helgen 5-6 no
vember for en kul och givandc 
skalatråff. Programmet kom
mer i huvudsak att berora reg
ler (Domarhandledningen) och 
tåvlingsverksamheten. Har Du 
forslag eller synpunkter på ska
la verksamheten kan Du hora 
av Dig till undertecknad.

Stig Bergstrom 
Stora Backegatan 22C 

21615  
040-15 15 24

PS. Skala-EM 1989 går i 
Frankrikc (12 mil nordost om 
Bordeaux) 24-29 juli 1989. DS

"Historien om Breguet" (110 
sid + 180 bilder) måste vara 
något for skalabyggarcn. Bo- 
ken, med Rolf Westerberg bak
om det mesta, ingår i Svensk 
Flyghistorisk Forenings (SFF) 
utgåvor om flyg & om intres- 
santa svenska flygplan. Boken 
behandlar nåra nog allt om "det 
forstå for statsmedel inkopta 
militarflygplanet, i tjånst 1912- 
15". Beståil boken (100:- in- 
bunden) genom SFF Medlems
service, Saltdvågcn 9, 371 37 
Karlskrona. 0455-811 03. Och 
medlemskapct (en sann flygin- 
tressent måste vara medlem i 
SFF) ordnar Du via Svensk 
Flyghistorisk Forening, Box 
308, 101 24 Stockholm.

echcraft T44 (10:e), racern DH 
88 Comet (21 :c) och "hemma- 
bygget" Cri-Cri. (37:e).

Två tremotoriga kunde också 
hittas: hemmasonen Carlo 
Bergmaschi (12:e) med Savoia 
Marchetti och forre vårldsmå- 
staren Jean Rousseaus (15:c) 
Dewoitine D338.

Il svede se?
Svcnskarna då? Ja, redaktoren 
skulle vilja se lite mera “go” i 
det hela från svenskt håll. Med 
lite mer av tråning fore (minns 
Ni australiensarnas helhjårtade 
satsning nåra nog ett år fore 
och under Paris-VM, dår "aus- 
sies" hade två man på prispal

len). Man bor också kunna ha 
val fungerande motorer under 
tåvlingama. Inkord reservmo
tor, reservradio etc - lutr man 
det?? Nu år det hela trots allt 
"bara" en hobby, såger många. 
Men det år också clt våridsmå
slerskap, påstår jag. Det kan 
man inte komma ilrån! Och dår

Bilder na sida 8 visar f  v forre 
vårldmastaren Merkenschla- 
gers Bristol Scout med tappal 
dark. I mitten landar Bergama- 
schi sin tremotoriga Savoia- 
bombare. T h landar en av de 
tre Camelerna - tjecken 
Vlastimil S pacek (22 :e)

skali de svenska fårgerna fors
varas. Men godkånt får di sven
ske utan vidtme! Vad belråffar 
utvecklingen inom svenskt 
F4C-flyg, så Finns risk for en 
stagnation. UT-tåvlingarna i år 
talar sitt klara språk - ingen kan 
tas ut till 1989 års landslag.

Redaktórn
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Irvine 40 ABC Mk II RC
Luftkyld tvåtaktsmotor med frontinsug och sidout- 
blås. Levereras med ett Taylor-stift, insexnycklar, 
ljuddampare, engelsk bruksanvisning samt klister
marken. Schnurle-portad cylinder av ABC-typ. 
Finns aven som båt- eller helikopterversion, front
eller bakmatad, ringad kolv eller ABC, lin- eller RC-
version.

Cylinderdiameter 21,34 mm
Slaglångd 18,28 mm
Slag/cylinderfórhállande 0.86 (óverkvadr)
Slagvolym 6.54 cm3
Kompression -16:1
Vikt 344 g
Hójd (utan glódstift) 64 mm
Langd (medbringare-baklock) 87 mm
Pris ABC-motor 845:-
Pris minipipa 303:-
Pris sportmotor=kolvring 766:-

Gen.agent: Natans Hobby, Box 47, 430 24 Vårobacka

/ • f r 'V / »  ,. .. · '  .i,
Irf

Motortest

Irvines från
/ de har numret av Modellflyg- 
nytl har vi satt två engelska Ir- 
vine-motorer i struck-, for låt! - 
teslbånken.

Storbrittanien var vårldens 
nåst stórsta modellmotorpro- 
ducerande nation under storre 
delen av de två decennier, som 
fóljde på andra vårldskriget. 
Det var endast USA, som hade 
en storre och bredare modell- 
molorproduktion. Men situa
tionen borjade foråndras på 
60-talet då konkurrensen från 
Japan och den europeiska kon
tinente n blev star kare. De då 
rådande valutakur ser na gjorde 
inte saken båttre. Många gam-

la vålkånda modellmolorlill- 
verkare gick over styr eller 
åndrade verksamhetsområde. 
Den skotskf odde speedflygaren 
Ron Irvine startade sin firma, 
Irvine Engines, 1968 for all 
handha distribtuion och servi
ce av amerikanska K&B mo
torer i Storbrittanien. 1980 fick 
ha den mycket eftertraktade 
dislributionsråtten fór OS-mo- 
torer i Storbrittanien. Langt 
innan delta hånde hade emel
ler tid en dromfotts hos honom 
alt en dag få  tillverka egna 
modellmotorer. Den drómmen 
blev uppfylld 1976 når hans 
Irvine Sport 40 kom i produk-

Irvine 40 ABC Mk IIR C
Vevhus
Pressgjutet aluminium med se
parat frontbox. Maskinbearbe- 
tad insida.
Lager
Två stycken spårlager, front
lagret har måtten 9,5 x 22 x 5,5 
mm och det bakre lagret 28,5 x 
15x7 mm.
Vevaxel
Svarvat stål med separat pro- 
pelleraxel. Huvuddiameter: 15 
mm, nersvarvad fram till 9,5 
mm. Gaspassagen genom 
axeln: 10 mm, inlopp 10 x 13,5 
mm. Vevtapp (ipressad) 5,5 
mm.
Medbringare

med hjalp av en slitsad mås- 
singskona.
Baklock
Fibcrfylld nylon. Pappcrspack- 
nings. Fyra insexskruvar fdr 
montage.
Frontbox
Pressgjuten aluminium. Pap- 
perspackning. Fyra insexskru
var for montage.
Cylinder
Måssing med hårdkromat och 
honat lopp. Fem portar (fyra 
overstrøm ning + en boost). 
Hojd 35 mm, tjocklek 1,7 mm. 
Montageflåns: 1,5 mm.
Kolv
Bearbetad ur ett stycke alumi-
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18,8 mm. Luckor i kolvman- 
tcln for overstrøm ningsportar- 
na och boostporten.
Vevstake
Bearbetad aluminium. Brons- 
bussad storiinda, men inget ol- 
jehål.
Topplock
G jutet i aluminium, sedan ma- 
skinbearbetat. Djup (forbran- 
ningsrum) 2,7 mm. Bredd 
(squishband) 4,5 mm, tatning 
0,15 mm kopparpackning. Sak- 
nar måssinggånga for glodstif- 
tet. Monteras med 6 st insex
skruvar.
Forgasare
Hus av fiberfylld nylon. Trum- 
ma av aluminium. Portioneran-

de tvånålsmodell. Insugshål 
7,3 mm. Teoretisk insugsarea 
41,8 mm2.
Ljuddampare
Pressgjuten aluminium. En 
enkel expansionsmodell som 
ser ut som en OS-kopia. Volym 
80 ml. Utloppsarea 50 mm2. 
Vikt 88 g. Som tillbehor finns 
en minipipa med 28,3 mm2 ut
loppsarea och vikt 116 g. 
Provkorning
Motorn var hela tiden låttstar- 
tad - kali såvål som varm. Det 
medfoljande Taylor-glddstiftet 
dverlevde hela testtiden (cirka 
1,5 tim). Forgasaren fungerade

Fortsåttning sidan 34!
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tion och det år alltså en moder- 
niserad, sentida upplaga, som 
vi har till test hår, nåmligen 
Irvine 40 RC Mk I IA BC. Irvi
ne tillverkar idag 38 olika 
modeller av modellmotorer 
(lin, båt & RC) och det år det 
bredaste utbudel från en eng
elsk modellmotorfabrik.

Rekordmotorer
Alla Irvine-motorer tillverkas 
med hjålp av datastyrda maski
ner och alt konstruktorerna 
inte år vem som helst, belyses 
val av alt Irvine-motorer var 
inblandade i elt flertal olika 
hastighetsrekord, som t ex Irvi

ne 21 ABC Mk II rear exhaust. 
Denna motor startade sin kar- 
riår fó r knappt ett år sedan 
med att slå elt våridsrekord for  
linfly gplan. Planet flogs av Pe
ter Halman (utvecklingsingen- 
jor hos Irvine och gammal 
speedflygare) och nådde en 
hastighel av 312 kmlt, vilkel 
var 17,7 kmlt snabbare ån det 
tidigare rekordet, so m f o inne- 
hades av en ryss. Rekordmo- 
torn hade ett specieilt foder 
med 192 graders avgasopp- 
ning fór att passa den special- 
avståmda pipan. I ovrigt over
ens stammer den till stor s ta de
len med standardversionen.

0ΊΠ )® ® υυϋψ §)

Irvine 21 RE ABC RC Mk II
Luftkyld tvåtaktsm otor med frontinsug och bakut-
blås. Levereras med ett Taylor-stift, insexnyckel,
engelsk bruksanvisning samt klistermarken.
Schnurle-portad cylinder av ABC-typ.

Cylinderdiameter 16,51 mm
Slagiangd 16,24 mm
Slag/cylinderfórhállande 0.98 (óverkvadr)
Slagvolym 3.48 cm3
Kompression -10:1
Vikt 242 g
Hójd (utan glódstift) 57 mm
Långd (medbringare-baklock) 75 mm
Fórgasararea 33,2 mm2
Monteringsmått 36,5 x15,9 mm
Vevhusbredd 29,3 mm
Pris 988:-
Pris pipa 267:-
Pris manifold 117:-

Gen.agent: Natans Hobby, Box 47, 430 24 varóbacka

Irvine 21 RE ABC Mk II RC
Vevhus
Pressgjutet aluminiumhus med 
maskinbcarbctad insida.
Lager
Två styckcn spårlagcr - det 
fråmre ar tåtat. Mått 16 x 6,3 x 
5 mm (iram) och 23 x 12 x 6 
mm (bak).
Vevaxel
Vevaxeln år svarvad i stål och 
har en diameter fram av 6,3 
mm, huvuddiameter år 12 mm. 
Inloppet har måtten 8 x 14 mm 
och gaspassagen år 8,3 mm. 
Vevtappens diameter år 4,8 
mm.
Medbringare
Medbringaren år svarvad i alu
minium och fåster på vevaxeln

med hjålp av en slitsad mås- 
singskona.
Baklock
Svarvat och fråst ur alumi
nium. En o-ring fungerar som 
packning och fyra insexskmvar 
håller fast baklocket vid vev- 
huset.
Cylinder
Fodret år tillverkat av massing 
med kromat och honat lopp. 
Avgasportcns mått år 13 x 5 
mm och den år oppen 150 vcv- 
axelgrader. Boostportens mått 
ar 9 x 5,5 mm. Óverstrómning- 
skanalema år två till antalet 
och varje kanal år 10 x 4 mm. 
Cylinderfodrets hojd år 31 mm 
och tjocklckcn år 2 mm. Det

VARVTALSTABELL
Irvine 40 ABC Mk II RC
Propellertyp

Topflite Power Prop 
10 x 6 trå 
Master Airscrew

Utan
dåmpare

12.800

13.900

Med Minipipa
dåmpare SuperSilencer

12.000 13.500

13.000 13.900
1 0 x 6  nylon

Irvine 21 RE ABC Mk II RC
Propellertyp
TopFlite Speed 
6 x 7 trå

80/20-soppa 15% nitro
16.000 18.700

tåtar axiellt upptill medelst en 
1,9 mm tjock flåns.
Kolv
Kolvcn år gjuten i cn poros alu
miniumlegering och dårefter 
maskin bear betad. HOjden år 
samma som diamclcm - 16,5 
mm. Hålet fór kolvbulten år 
inte genomgående, så kolv- 
mantcln år hel bakåt. Dctta for 
att boostportens overstromning 
inte skali ruas ut genom avgas- 
porten. Kolvbulten år tillver- 
kad i stål - diameter 4,8 mm - 
och den år fastlåst i kolven med 
ett enkelt tråd-G.
Vevstake
Vcvstakcn år bearbetad ur alu
minium. Storåndan år brons-

bussad och forsedd med ett 
smiirjhål.
Topplock
Toppen år gjuten i aluminium 
och ar sedan maskinbearbetad. 
Den saknar måssingsgångan 
for glodstiftet. Forbrånnings- 
rummet år 3 mm djupt och det 
år omgivet av ett 3,3 mm brett 
squishband. Topplocket mon- 
teras med 6 st insexskruvar, tat- 
ningen sker med en 0,2 mm 
tjock kopparpackning. 
Forgasare
Fórgasarhuset år tillverkat av 
fiberfylld nylonplast och den 
roterande trum man år av alu-

Fortsåttning sidan 34!
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segelspalten
Hej igen!
Det har vařit många Uivlingar 
under sommaren och jag skali 
redogora for några av dem. 
Skagcrntraffen hOlls den 2/7 i 
Åtorp. Har blev Torgny Carls- 
son segrare, foljd av Leif Pcrn- 
stig och Pcr-Erik Larsson. 
Bland juniorerna toppade Lars 
Hcrlufsčn med Johan Petters- 
son och Andreas Carlsson dår- 
efter.
Så var det dags for SM i F3B-T 
som Herrljunga arrangcradc 
den 6/8. Den tavlingen blev 
hård på grund av det svårflugna 
vådret - många av flygtiderna 
blev bara omkring 2,5 minuter. 
Efter 5 omgångar stod resulta
tet fårdigt och det blev foljan- 
dc: Torgny Carlsson vann med

Rolf Erik Blomdahl och Leif 
Pemstig nårmast dårefter. 
Bland juniorerna tog hår Lars 
Hcrlufscn spetsen med Manias 
Carlsson och Andreas Carlsson 
i nåmnd ordning dårefter. 
Samtidigt med SM - F3B-T 
gick NM i F3B av stapcln i 
Elverum, Norge. Hår toppade 
Joakim Ståhi med dansken 
Karsten Krogh Jeppesen tvåa 
och Gert Iloltbåck trea. (se f o 
separat artikel).
Den tj ugonde august i var det så 
dags for Sveriges forstå tåvling 
i F3B-T 10. Tåvlingcn var Zcc- 
tor Cup och platscn var Orc- 
bro. Det hela blev mycket 
lyekat och jag tror alt det kan 
bli framtidens melodi vad gåi
ler F3B-T regler. De lavlande

kom från Ludvika i norr till Ho- 
ganås i soder. Efter flyoff vann 
Joakim Ståhi fore Stefan Carls
son och Anders Littorin.
Helgen 27-28 augusti avholls 
Kungsången Cup i F3B - den 
tredje F3B-tåvl ingen under 
året.
F3B kommer att få en ny fram- 
tid i och med de nya vinschreg- 
lcma, som galler f o m den 1 
januari 1989.
Den 2-3 juli var det så dags for 
det årliga hangflygmeetinget i 
Sålen. Bra våder, men lyvårr få 
dcltagare. Mectingen var bra 
organiscral med l ex radiokon
takt med en kille på toppen av 
det lilllånkta hanget. Den vå
gen gavs rapporter om vind- 
stryrka och -riktning, vilket be-

sparar deltagama många pro
menader. Se art. Fr Klubbama! 
Meetingets lcdare/organisator 
K G Hållhans antydde att mee
tinget 1989 eventucllt skulle 
omfatta mer ån en helg, vilket 
lovar gott. Det kan kanske bli 
ett svenskt "Pellestova"! 
Eftersom jag skali bevara 
våridsfreden i Libanon under 
hosten och vintern så år det hår 
min sista segelspalt for såsong- 
en. Per-Axel Eliasson kommer 
fortsåliningsvis att skriva spal
ten.
Jag tackar dårmed for tiden 
som Au RC/segel och jag hop
pas alt vi ses på Uivlingar under 
1989.

På återseendc!
Stefan Carlsson

1988 års NM i F3B

ft , \\V

Vid ett Ålleberg-liknande "glider-senter” 
Danskarna kom laddade och våltrånade.
Årets NM avgjordes 5-7 au

gusti på Hommoens glider- 
senter cirka 8 km från Elverum

i Norge gick årets NM i F3B. 
Det blev en hård tåvling!

i Norge.
Det svenska laget bestående 

av juniorerna Klas Persson, 
Órebro, och Robert Hollsten, 
KOping, seniorerna Gert Holt- 
båck, Joakim Slåhi, Órebro, 
samt John Herdin, Kungsång
en, anlånde dagen innan Uiv- 
lingcn skulle bórja. Vi mOtlcs 
på tåvlingsplatscn av det dan
ska laget, som varit på plats 
hela veekan och trånat. Redan 
då misstånkte vi att årets tåv

ling skulle bli betydligl hårdarc 
ån foregående år, då Sverige på 
ett oforskåmt sått rensade hela 
prisbordet.

Hornmocns glider-scntrum år 
ett segelflygccnlrum som på- 
minner lite om Ålleberg. Hår 
finns en nybyggd anlåggning 
med logi for cirka 50 personer i 
små dubbelrum (som blev 
ånnu mindre, då man skulle bo 
ihop med ett antal llygplan 
som skulle laddas Over natten). 
I huvudbyggnadcn intill fåltet 
finns matsal, samlingsrum, lå- 
sesalar och kontor. Fåltet be

står av sand och osorterat grus, 
till stOrsta delen bevuxet med 
decimeterhogt grås, utom runt 
slartbanan, som år asfaltcrad. 
Delta orsakade li le diskussion 
om var landningsbanorna skul
le placcras. Till slut enades vi 
om att landa i gråset fór att i 
mojligaste mån skona flygpla- 
ncn.

Då vi gick runt och bckanladc

oss med våra motståndare kun
de vi konstatera, att flygplan- 
standarden hojts betydligt. Dår 
fanns bara hogklassiga model
ler typ Albatross, Comet, Suir- 
light, Jewel etc. Ett sårskilt 
omnåmnande måslc ges till 
dansken Karsten K Jeppesen, 
som byggt en fantastisk modeil 
kallad Safir II. Den år helt och

Fortsdllning sidan 38! v

Nertill t v den svenske lagledaren med lagpokalen i hand. F v 
Joakim Slåhi, Sven Olof Carlsson, John Herid, Gert Iloltbåck. 
Hogra bilden: Sittande f  v Robert Hollsten, Klas Persson, som 
tåvlade i juniorklassen. Seniorerna syns i bakgrunden.
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AVLUFTNINGLite om 
rekordmodellen SKVALPSKOTT

Sture Ekmans 
rekord sattes med 
intressant modeli. 
Har några finesser, 
som Sture a vs lo ja r.

Sture Ekmans rckordmodcll - 
måtte nu bara det bli godkånt 
som rekord! (se sidan 14 & 15)
- uppvisade en hel del kon
struktionsfinesser. Bl a ving- 
tankcn. Vi bad den nye rckord- 
hållaren (forhoppningsvis!) att 
gc oss lite mer fakta om den de
taljen och hår kommer hans be
skrivning.
"Tanken tillvcrkadcs på så salt, 
att en glasfiberduk lades plant 
på en plastfilm. Glasfibern 
sU'oks två gånger med tunnfly- 
tande cpoxiplast. Efter hård- 
ning drogs filmen bort från 
glasfibem och jag hade en ski- 
va, från vilken jag kunde skåra 
ut tanksidor, gavlar och skvalp
skott. Dclarna limmades ihop 
med epoxi och skarvarna for- 
stårktes med glasfiberremsor. 
Tanken byggdes rak, men for 
att få sammaV-form som ving
en i ovrigt skar jag ut en bit i 
mitten på tanken och limmade 
ihop den med ratt V-form.
En luftningsnippel limmades in 
i tanktaket och ett brånslcror i 
bolten. Provtryckning av tank
en avslojade åtskilliga små hål, 
som jag tåtade genom att stryka 
tanken en tredje gång med epo- 
xiplast. Tanken byggdes så in i 
vingen genom att jag limmade 
fast vingbalkar och spryglar 
mot tanken.
Vingens spryglar år lite spe
ciella. Sprygens bver- och un
derdel år skurna ur 3 mm balsa. 
De båda "huvudbalkarna" år 
3x10 mm furu. Bakkant år bal
sa 5x50 mm och framkant 10 
mm balsa med spår fór de två 
sprygcldelarna.
Stabbe och fena år helt i balsa."
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F.A.I. C .I.A .M .

Rekord?

Hanno Prettner - F3A-vårldsmåstaren 
slog ett rekord. Trodde han! Men det 
blev inte godkånt!
Sture Ekman i Finspång gjorde helt 
nyligen en fin tidsflygning och hoppas 
på ett svenskt rekord. Men det ser ut 
som om åven hans rekordflygning inte 
kan godkånnas. Men nu skali det bli 
slut på dessa missråkningar.
Lås om reglerna for rekordforsok i 
Modellflygnytt - och slå nu rekorden!

CHECKLIST RECORD DOSSIER - AEROMODELS
WHEN PREPARING Λ WORLD RECORD DOSSIER PLEASE CHECK AGAINST THIS LIST THAT ALL 

REQUIREMENTS HAVE BEEN MET

In  C he ck M ark  co lum n· II O K  m ark V ,  II no t ap p licab le  m a r k -

ITEM
No.

D E S C R I P T I O N
CHECK
MARK

1
GENERAL
Form Table II com plo lo ly iillod out and properly signed (namos also In blockwriting) 
DO NOT FORGET CERTIFICATION BY N.A.C OFFICIAL.

2 Throo-view draw ing o l model, ce n ilicd  by N A C O fficia l (7.10.1.2).
3 Photograph o l model, certified by N.A.C. O llic ia l (7.10.1.3)
4 List o( offic ia ls  and observers, signed by D irecting O lfic iaf (7.11).
S Sum m ary o l all suppo rlinq  da la subm itted with the dossier (7.10.1.4).
6 All suppo rlinq data signed by D irecting Official
7 D escription of record attem pt (7.11).

e
9

DURATION RECORDS
Tim e sheet, show inq both s topw atch readings entered in ink, s igned by both tim e-keepers (7.3.3) 
Final record fiqure rounded off to  lower whole second, discarding fractions of a second (7.3.4).

—

10 C ertificate on accuracy of stopw atches (7.3.4) or special tim ing device (7 11)

11 S tatem eni that duration take-ofl run hydroplane docs not exceed 2%  of total fliqht lim e (7.3 .1 -7 .11 ).

12 S tatem ent that duration of engine run RC models is not less that 98%  of total flight time (7.3.1-7.11).
13 S tatem ent on landing point lor RC models (7.3.2).

14
A LTITU D E RECORDS
Barograph record siqned by D irecting O ffic ia l (7 8 1)

14a If m odel lias been fo llowed by fu ll size a ircraft, barograph record should be countersigned by both 
the pilo t and offic ia l observer (7.8.1).

15 Barograph calib ra tion record or calib ra tion table
1G If theodolites were used, readings should be recorded and calculation of height must be subm itted, 

signed by O ffic ia l Observer
17 D escription of special equipm ent used. Kiel s igned statem eni on accuracy.
10 Statem ent on landing point lor RC models (7.8.2).

19

SPEED RECORDS IN STRAIGHT LINE (Free Flight and Radio Controlled)
F light card w ith both stopwatch readings of each of the two flights required (7.5.2), s igned by 
the tim e-keepers and the D irecting O fficia l

20 C ertificate on m easuring of the speed course (7.5.1 and 7.11).
21 Statem ent on m ethod used to de term ine a ltitude and speed (7.5.1).

22
SPEED RECORDS IN C IRCULAR FLIGHT (Control line)
F liqht card w ith bo th s topw atch readinqs signed by the time-keepers and D irectinq Officials

23 Statem ent that line length is in accordance with the requirements of 7 7 i

24
D ISTANCE RECORDS IN STR AIG H T LINE
O ffic ia l m ap show ing record distance, take off and landing points (7.4.1): 

at least scale f lO O  000 for d istances up to 50 km
at least scale 1:200.000 in Gauss-Kneger system for distances from  50 up to 500 km

25 Geoqraph ic coordina tes of take-o il and landing point (7.4.1. and 7.11).

2G C alcu la tion o l record d is tance by Geographic Scientific Body including statem ent on degree 
of accuracy of the calcu lation (7.4 t)  signed by the D irecting Officials.

27 S tatem ent ot actual landing point w ith reference to point of landing put down in w riting before 
start of record attem pt

20

D ISTANCE RECORDS IN CLOSED CIRCUIT 
Description and sketch of arrangem ent of course (7 11b)

29 S ia le m en i on  m easuiem ent o l base (7 11b)

30

SPEED RECORDS IN CLOSED CIRCUIT
F light card w ith both stopw atch readings ot the record (light signed by both time-keepers and 
the D irecting O fficia l

31 D escription and sketch of arrangem ent of Ihe course (7 l ib )

32 S tatem ent on m easurem ent of the base (7 t l b j

NOTE: ALL DOC U M ENTS M U S I 0 ! ORIGINAL DOCUMENTS 
COPIES W ILL NOT BE ACCEPTED

Kåra iåsare, gor gårna hårliga rekordforsok, men
F- Enbart SMFF har riitt alt 

gotlkanna cti rekord i Sveri
ge.

>F Enbart rekord, som av 
SMFF har godkånts som 
nationellt rekord, kan god- 
kannas av FAI som vårlds- 
rekord.

F- Byggaren av modellen biir 
rckordhållaren.

F- Rekordet godkånnes med 
namnet på rckordhållaren 
och hans nationalitet.

F- SMFF skali fastsUilla regler 
betråffandc administration 
och ulfårdande av tillstånd 
for rekordforsok i Sverige. 
GiltighcLstidcn fór ett så
dant tillstånd skali normalt 
inte Overskrida tre måna- 
der.

14

F- Den tåvlande skali såker- 
stalla alt samtliga erforder- 
liga åtgårder år vidtagna for 
genomforandet och kon
trollen av rekordforsoket.

•F Innan rekordforsoket inleds 
skali den lavlande visa sin 
Spordicens for funktionå
ren som ansvarar for kon
trollen av rekordfdrsoket.

F- Den lavlande har ansvaret 
for att inforskaffa alla er- 
forderliga tillstånd från re
geringen eller andra beror- 
da myndigheter.

F- SMFF skali utse de funktio- 
narcr, som er fordas fór att 
kontrollera rekordforsoket. 
Enbart vid forsoket nårva- 
rande funktionårer och an
dra godkånda personer kan 
bestyrka resultatet av rc- 
kordforsoket.
Av SMFF utsedd funktio

når kan ej samtidigt vara 
pilot eller sponsor av re
kordforsoket.

F- FAI kan stålla ytterligare 
krav på dokumentation for 
att såkerstålla att rekordet 
har kontrollerats i enlighet 
med beståmmclserna och 
kan ogiltigforklara rekord
forsoket om dokumentatio
nen anses otillfredsstallan- 
de.

KF De anvånda måtinstrumen- 
ten fór att måta tid, avstånd 
och hOjd skali vara låmpli- 
ga for tillåmpningen och 
godkånda av en vetenskap- 
lig myndighet, som år er- 
kånd av SMFF och FAT. 
FOre och efter rekordforsok 
skali måtinstrumenten och 
tillhorande utrustning un- 
dersOkas och kontrolleras 
fór att fastsUilla noggrann- 
heten av de uppmåtta resul- 
taten. Måtnoggrannheten 
måste vara båttre ån en viss 
marginal X, innebårande att 
sannolikhctcn for ett fcl 
stOrre ån X måste vara min
dre ån 1%.



Modellflyg stimiilcrar och det 
finns alltid "ett nasta steg" att 
ta. Sdndagsflygaren borjar Uiv- 
la och finner ett ny tt område for 
sin hobby. Han utvecklar sig 
och sin hobby!
Andra vill inte tåvla. Men man 
vill visa sig sjålv och andra vad 
man kan gora med ett modell- 
flygplan. Man vill slå rekord! 
Också det en hårlig utmaning! 
Och det finns mångder av re
kord att ta itu med!
Regler for rekord!
Nu år det så, alt om ett rekord - 
om ån "bara" ett svenskt rekord 
- ska bl i godkånt, så måste man 
fol ja en hel del regler. Hår ned
án finns ett uldrag ur de grund- 
låggande reglema for vårldsrc- 
kord. De år hamtade ur FAI 
Sporting Code General Section 
(1986) & FAI Sporting Code 
Section 4a - Modellflygplan 
(1984).
Reglema galler for vårldsrc- 
kordforsok. Och for svenska 
rekord. De år omfattande och 
krångliga. Ett svenskt rekord - 
eller våridsrekord - år något 
som man måste kunna se upp 
till och lita på. Inom friidrotten. 
Så ock inom modcllflyget. 
Vårldcn Over.
Dårfår "tvingas" vi folja reg
lema. Till allas fromma!

CLASSIFICATION OF RECORDS

FLIGHT
CATE
GORY

TYPE OF 
MODEL CLASS

METHOD OF 
PROPULSION DURATION

DISTANCE 
IN A

STRAIGHT
LINE

HEIGHT SPEED

F1
FR

E
E

 L
IG

H
T

Glider F1A 17 18 19

Aoroplane F1B Extensible Motor 1 2 3 4
F1C Piston Motor 5 6 7 8

Seaplane
F1B Extensible Motor 40 41 42 43
F1C Piston Motor 44 45 46 47

Hoticopter
F1F Extensible Motor δ 10 11 12
F1F Piston Motor 13 14 15 16

Indoor
Modol

F1D Extensible Motor
DURATION

32— (a) celling category I less than 8 m
(b) colling category II 8 m - 15 m
(c) celling category III 15 m · 30 m
(d) celling category IV over 30 m

F2
C

O
N

T
R

O
L 

LI
N

E
 

C
IR

C
U

LA
R

 F
LI

G
H

T

Aeroplane F2A Piston Motor

SPEED
SWEPT VOLUME cm ’

IA
1.00

IB
1.01 

to 2.50

II
2.51 

to 5,00

III
5.01

to 10.00
27 27A 28 29

Reaction Motor 30

F2C Piston Motor 100 laps: 57 200 laps: 58

F3
R

A
D

IO
 C

O
N

T
R

O
LL

E
D

 F
LI

G
H

T DURA
TION

DISTANCE 
IN A

STRAIGHT
LINE

HEIGHT SPEED
DISTANCE 

IN A
CLOSED
CIRCUIT

SPEED 
IN A

CLOSED
CIRCUIT

Aeroplane F3A Piston Motor 20 21 22 23 31 53
Seaplane F3A Piston Motor 48 49 50 51 52 54
Gilder F3B 24 25 26 33 34 55
Helicopter F3C Piston Motor 35 36 37 38 39 56

Aeroplane F3E

Electr.motor
S 59 60 61 62 63 64

P 65 66 67 68 69 70
SOL 71 72 73 74 75 76
COMB 77 78 79 80 81 82

lås "reglema” nedán så kan vi också fira rekordet!
^  Måtinstrumcnten skali sån- 

das till SMFF for undersok- 
ning och kalibrering inom 
14 dagar, bortsett från baro- 
grafer, som måste kalibre- 
ras inom 12 månader fore 
eller inom en månad efter 
rekordforsoket.
I rckordforsOkct gjorda måt- 
ningar skali av en godkånd 
instans noga dokumenteras 
och bestyrkas avseende 
måtningarnas noggrann- 
he t.

►f FAI har rå tt alt kråva ytter- 
ligarc bevis som stod for 
måt- och beråkningsnog- 
grannhet, och kan ncka 
godkånnandc om informa
tionen år otillråcklig.

+ Ett rckordforsok, som kan 
leda till en ansokan om 
våridsrekord skali medde- 
las FAI per telegram eller 
telex inom fem arbetsdagar 
från forsOkets genomforan- 
d e .
Elt rckordforsok måste 
godkånnas som nationcllt 
rekord inom U'e månader 
om det skali kunna ligga till 
grund for en vårldsrekor- 
dansokan. Om godkånnan- 
det inte kan ske inom tre 
månader, kan FAI General 
Director medge en ut- 
stråckning av tiden under 
forutsåttning att SMFF kan 
påvisa godtagbara skål for 
fordrojningen.

►F Inom 8 dagar efter det att 
rekordforsoket har god- 
kånts som nationcllt rekord, 
måstc den komplctta rc- 
korddossiern skickas till 
FAI tillsammans med fol- 
jandc två dokument:

•  godkånnandc av resulta
tet som nationcllt rekord.
•  begåran om godkånnan- 

de som våridsrekord under- 
tecknat av SMFF:s ordfo- 
randc eller av annan utsedd 
person.
Enbart SMFF och FAI kan 

godkånna publicering av 
rekord.

+  Ingen prestation for vilken 
FAI har begårts godkånna 
som våridsrekord får publi- 
ccras av SMFF som natio- 
nellt rekord, innan SMFF 
har skickat åtminstone 
grundlåggande data kring 
rekordet till FAI. Rckordet 
kan sedan publiceras som 
nationcllt rekord av SMFF, 
under forutsåttning att 
SMFF samtidigt meddelar 
att ansokan om godkånnan- 
de som våridsrekord har 
skickals till FAI; publice
ring av resultatet som 
vårldsrekord får ske fårst 
efter officiellt godkånnande 
av FAI.
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Anka
Tryckfels-Nisse eller någon 

annan Kalle har gjort all del 
blivil liic fcl i cn lidigarc arli- 
kel. Hiir kommer ratteisen:

I nummer 2 handlar det om alt 
limma ihop en framkant och 
det står bl a att det behovs två 
styckcn bilar, som ar 
5x30x1000 mm. Detta ar fel. 
Det skali vara 4x30x1000 mm 
annars biir inte vingtjocklekcn 
28 mm med en 20x20 mm balk. 
Ett tips om man bygger llcra 
vingar ar att ett balsaflak med 
10 cm bredd ger tre styckcn 33 
mm breda lister = 2 liak nicker 
till tre modeller. Skulle man nu 
redan ha limmat ihop sin fram
kant med 5 mm Hak så går det 
också, men man måste fila ner 
vingtjocklekcn just dår motor- 
bockama ska sitta.

T ankfastsattning
Om nu framkanien limmats 

ihop med spryglarna och bak
kanten saml om tanken ar klar 
kan den senare mon teras. 
Tanken skali sitta inlill milt- 
sprygeln på vingens yttersida. 
Se skiss 1 av vingen ovanifrån . 
Det år också myckct vikligt att 
matni ngsrorets tankanda sitter 
precis i nivå med motoms in-

sug (=vevaxelns centrumlinje). 
Se skiss 2. Missar man detta 
kommer motorn att få olika 
gång i planflykt och ryggflykl. 
Som hjalp har man det lilla 
marke man gjorde på tankens 
utsida, innan den limmades 
ihop. Fast tanken med vitlim 
ellerepoxi.

Okct skruvade vi fast i en lidi- 
gare artikel och nu ar det också 
dags att med ett 5 mm borr gora 
hål i innervingens spryglar så 
att utledarna loper lålt mcllan

okct och innervingorats mas
sing- eller aluminiumror. Skar 
till de trckanllorstarkningar 
som skali sitta mcllanframkant 
och mittsprygel, passa in dem, 
forlimma och sluli igen limma 
dit dem. På innervingsidan år 
del ju bara vanliga trekanter, 
men på yttervingen måste bi- 
larna filas ur lite beroende på 
hur tanken ser ut. Har man cn 
tank som år 22 mm eller tunna- 
re racker det alt fila hål for luft- 
ningsror och malningsror. har

man en tjockare tank eller cn 
rund tank får man gora hål i 
trekanterna dår tanken sticker 
upp.

Skar också till biten som skali 
sitta mot mittsprygeln och som 
skali ha cn ursparn i ng for stot- 
stången. Se skiss 3.

Trafardigt
Nar limmel torkal slipar man 

jamnt och letar sedan fram 
motorblocksblockct, filar till 
det så att det passar på vingen

samt limmar fast det med epo- 
xi. Vanta med att forma till det. 
På den sida av motobockarna 
som motorn ska sitta ska man 
limma fast utfyllnadsbalsabilar 
mcllan bockarna och vingen. 
Nu tir det dags alt slipa till 
framkanien (Om man nu inte 
redan fnist den). Bdrja med att 
dra cn miltlinje langs hela 
framkanten for att ha ett rikt- 
miirke vid formningen. Syftet 
år att få fram cn rundad fram
kant enligt de skisser som

fanns i avsnittet “teori fram- 
kanter”. De verktyg man kan 
anvanda år t ex vass Mora- 
kniv, rakbladshyvel, rasp, van
lig fil, slipstål och sandpapper. 
Vilka verktyg man tycker båst 
om att jobba med brukar man 
komma på efter några fram- 
kanter. Sjålv foredrar jag att 
borja med en Mora-kniv for att 
skåra bort det vårsta, overgår 
sedan till cn rasp, fortsåtter 
med en vanlig fil och avslutar 
med sandpapper. Molorblock-

els balsabilar ska formas runda 
och med mjuka linjer mot ving
en. Se skiss 4. Anvånd halv
rund och rund fil samt sand- 
papper.

Efter det all framkant och mo- 
lorbockar slipats fina år turen 
kommer till ovriga modellen. 
Med cn vass kniv anpassas alla 
spryglar till rått långd och pro
fil varefter de slipas. Finslipa 
också resten av modellen samt 
roder och stabilisator. (Om det
ta inte redan år gjort). Dcssa tre

Combat-serien



delar satts ihop fórst efter det 
alt klådseln kommit på, och det 
ska vi gora nu.

Teori kl ådsel
Om vi bortscr ifrån japanpap- 

pcr, som år en fullståndigl 
olåmplig klådsel for combat- 
modcllcr (vilka intc alla bygg- 
satstillverkare insctt) finns det i 
princip tre såti alt klå cn modeli 
på. Nummer ett år tygklådsel 
med siden, nylon eller något av 
de spcciclla lygkladsclmalcrial

som finns i hobbyaffåren. Stor

med lack som behOvs. Åven 
om man vådrar friskt så biir det 
lått huvudvårk och andra otrev- 
lighcter. Tyvårr år det ju så alt 
de vattenbaserade lacker som 
finns alt kopa idag intc helt kan 
ta over de “gamla” cellulosa- 
lackcrnas roll. Hur man klar cn 
modeli med siden skali vi be- 
handla i ett scnarc avsnitt. 
Nummer två år att klå hela

modellen med plast typ Solar- 
film. S tors ta nackdelen med 
plasten år all den slakar och 
slapper om del trånger in brån- 
slc inundcr den. På cn combal- 
modcll år det dessutom våldigt 
svårt for alt intc saga omojligt 
att klå motorbockspartiet och 
slabbe plus roder med plast och 
få det snyggt och dessutom få 
så låla skarvar så att brånsle ej 
trånger in. Dårfor kommer vi 
med vålja metod nummer 3 for 
vår modcll, nåmligen att klå

mittpartiet samt siabbe och ro
der med siden (eller nylon) 
samt vingarna med plast. Den- 
na kombination ger, vål utford, 
en klådsel mycket vål låmpad 
for en combatmodcll.

Klddscl
Borja med att klarlacka mo

dellens mittparti (se skiss 5), 
slabbe och roder cirka 3 gånger 
(eller tilis en mattad yta upp- 
nåtts). Slipa mel lari lackningar- 
na. Det går fint alt anvånda

vattenbaserad lack. Av de sor
ter, som finns på marknaden 
har jag funnil Lacroma Trålack 
vara den ojåmforbart båsta. 
Sedan skali tygeL sål las fast. 
Klipp till bitarna grovt och fåst 
dem med hjålp av cn bomulls- 
tuss doppad i aceton. Låt tyget 
gå omlolt vid kantema. Delta 
kan gdra, all del tyg, som kom
mer overst vid kanierna inte 
kan fås alt fåsla ordentligt och 
då tar man hobbylim till hjålp. 
Då alla bitar år på plats klar-

lackar man cn gång och sedan 
finslipar man. Våljer man on- 
skad fårg på tyget behovs ingen 
fårg efterål och man sparar 
vikl. Roder lasts mot stabben 
med hjålp av hobbylim och 
gångjårn av tyg (se skiss 6) 
Man kan också sy eller anvån
da plastgångjårn.

Nu år del dags for plastklåd- 
scln. Vingen klåds med fyra bi
tar som grovlillklippcs; in un
der, in over, ut under och ut 
over. Borja med alt prova alt

(sLryk)-jårnet har en tempera
tur, som år lagom for plasten. 
For kalit jårn gor att plasten 
inle fåster och for varmt att den 
smalter. Ta av skyddsplastcn 
och last ulefter framkanten. 
Dra ilen sedan bakåt och fåsi 
mot bakkanten samt vik om- 
lotl. Fåst på sidorna, dvs mot 
innersprygeln och yttersta 
sprygcln. Forma sedan plasten 
snyggt over vingorat (kraver 
lite tråning) och fåsi den om- 
lott. Gor sedan på samma sålt 
med de tre ovriga bilama. Slut- 
ligen spånner man ut all plast 
over vingarna for att till slut 
fåsta den på alla spryglama. 
Har man fått plast på de ytor, 
som siabbcn ska limmas emot 
mås te den plast skåras bort.

SlutkUimmen 
Limina sedan fast stabben, 

skruva fast ett roderhorn (t ex 
Kavan Medium) se skiss 7 och 
justera in sioistångens långd 
med hjålp av plastlinken så att 
det bl ir lika stort utslag upp 
som ner (cirka 30-40 grader 
kan vara lagom). Om långden 
på sloistången skulle vara helt 
åt pipan år Ioppct inie kort. En

Fortsatlning sidan 42!

avdelning 5

r \
Sytt gångjårn av

'------  kraftig tråd - bjórntrád

/ upp-ner-upp-ner etc 
/

Det år viktigt att vartannat 
går upp, vartannat går ner

\ i- JoLiLiL juutfi h ,  oHnHoflo
I 1 båda fallen år det viktig t

V______________
glapp mellan stabbe & roder

___________________ __________________ /



Att takhójden spelar roll for vissa rekord, kan vi nu låra oss:

Svenskt rekord 
vid inomhus-SM!

Inomhus-SM gick den hår 
gången i Odenhallen i Falkd- 
ping forstå weekenden i sep
tember. Ty vårr krockadc delta 
arrangemang inte bara med ett 
annat SM, utan också med en 
annan storre tåvling. Detta 
gjorde, att en hel del folk sak- 
nades fråmst inom Peanut- och 
25-dres-tåvlingarna.
Redan forstå tåvlingstimmen 
blev det ovanligt dramatiskt. 
Det håndc inom HKG, dår 
unge Thomas Jdnsson gjorde 
en rad jåmna flygningar. Hans 
klubbkompis, Staffan Utzon, 
Bjuv, blev en sekund efter. 
Sven Pontan hade inte fått rik- 
tigt trim på sin "handluns", 
men hade två flygningar med 
samma tid som Thomas, som 
dock vann på battre tidigare 
flygningar.

Gunnar Wiwardsson, Gråbo, 
var ensam peanutdomare och 
skotte det perfekt. Alla var noj- 
da, till och med den med fem 
nollor i protokollet! Juniorema 
bygger jåttefint och behover 
inte alls skåmmas for sina 
modeller.

Tiger Moth & Thornqvist
Vann gjorde hår senioren 
George Thornqvist med sin 
Tiger Moth - for vilken gång i 
ordningen vet han knappt sjålv 
- men han lovar bygga någon- 
ting nytt till nåsta år. Hans 
modeller år redan underverken. 
Georges "Langley" år fanta
stisk och lår flyga båttre ån ori- 
ginalet! "Kumlagånget" dver- 
raskade inte alls. Åven detta år 
var dessa grabbar precis som 
vanligt. Glada, såkra och tåvlar

med glimten i ogat! Vad månde 
bliva?
Resultatlistan talar for sig 
sjålv. Tyvårr år det dåligt med 
återvåxlen. I 25-ores/senior, 
EZB och FID år det det "gam- 
la" gånget, dvs Pontan, Rom
blad, Comét och Esso Linden. 
Sedan helsingborgsgrabben 
Peter Comét borjade tåvla i 
FID, ser del ut som om ingen 
annan vågat debutera i den 
klassen.

Perfekt Blue Max!
Lokal arrangfir var perfekta 
klubben Blue Max, som skiljde 
sig från uppdraget med all he
der. Tåvlingsledare Lennart 
Palm hade vid prisutdelningen 
hjålp av S MFF-ordlorare Olof 
Pennbom, som rest upp fór att 
se sin forstå inomhuståvling.

( ----------------------------------- \
Enligt Sven Pontån har det
aldrig tidigare tåvlats i 
halUkategori II, dvs med 
hallhójd 8-15 meler.
Ddrfor foreligger ett nytt 
svenskt rekord i FID. 
Pontån vill dessutom ha en 
rekordtabell i IIKG, 25- 
ores och EZB fór att skapa 
storre inlresse for inom- 
husflyget. Han påstår sig 
ha framfortforslag om det
ta tidgiare, men stolt på

 ̂motslånd... J

RESULTAT
Peanut/junior
1. Lars Tolkstam 254 p
2. Per Lundh 208 p
3. Staffan Utzon 182 p
Peanut/senior
1. Georg Thdrnqvist 259 p
2. Jonas Romblad 196 p
3. Hans Karlsson 184 p
25-ores/junior
1. Andreas G i ae ver 579 sek
2. Lars Tolkstam 566 sek
3. Thomas Larsson 313 sek
25-ores/senior
1. Sven Pontån 1122 sek
2. Jonas Romblad 981 sek
3. Peter Comét 923 sek
FID
1. Sven Pontån 1641 sek
2. Peter Comét 1514 sek
3. S-0 Lindén 1362 sek
EZB/riksmåsterskap
1. Sven Pontån 1262 sek
2. Jonas Romblad 1056 sek
3. S-0 Linden 741 sek
HKG/riksmåsterskap
1. Thomas Jonsson 44 sek
2. Sven Pontån 44 sek
3. Staffan Utzon 43 sek
Óverst Sven Pontån, segrare i
FID 16.35 min. T v Lars-Ivar
Andersson, Skóvde, med sin
25-ores. Mitten Jonas Rom-
bladh, tvåa i E'ZB med Sven P.
T hen  av många SM-juniorer
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tefema γγοο
fanerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkóping 
Telefon 011-133647

Tjenare igen!
Ibland fundcrar jag på hur alla 
Ni låsare ser ut som brukar lasa 
Hornan. Från borjan var del 
meningen au den skulle vanda 
sig till de forstå nyborjarna i 
upp till så dår 13-14 årsåldern, 
men jag tror faktiskt alt lase- 
kretsen har ganska blandad ål- 
der. Det droppar ju in brev med 
jåmna mellanrum, och i en del 
står det hur gammal avsånda- 
ren år, men ofLast inte. Men av 
handstilar och så tror jag att det 
år ganska många vuxna också 
som låser. Och det år ju kul 
forstås.
Varfor så myckelom åldcr? Jo, 
det har en viss betydelse for 
vad Homan skali handia om. 
Jag vill ju helst att så många 
som mojligl skali hitta lite 
ideer och tips om modcllflyg. 
Dårfor forsoker jag varicra lite 
i svårighetsgrad. Men allt skali 
ligga inom ramen for vad som 
år ENKELT & SNABB-byggt! 
Har Du undrat over hur mo- 
dellbygge var forr? Ja, hobbyn 
har ju inte funnits så våldigt 
lange, men har Du någon be
kant eller slåkting, som var 
grabb på 30-talct, så fråga. 
Dom fiesta gossar på den tiden 
holl under någon period på 
med modeller. Segelmodcllcr 
eller gu mm i motormodeller.
Fråga om dom gjorde lim sjål- 
va av aceton och celluloid, det 
nappar dom på. Mycket år gan
ska liki fortfarande, men lim i 
tuber fanns inte då.
Nu skali vi knyla ihop det hår 
med Hornanlåsarens åldcr och 
gammail modellflyg.

Så ritningen!
Kitning den hår gången fore

ståiler nåmligcn en modeil som 
år lite svårare ån vanligt. Det år 
en friflygande helbalsamodell 
med motor. Jag tanker mig att 
man bor anvånda en 0.8 kubiks 
glodarc, tcx Cox Babe Bee. Du 
måste då andra nosen på planet, 
for den år ritad for en sidomon- 
terad motor, inte for en motor 
med bakplatta. Ritningen år 
från 1958 och formodligcn 
tånkt for en liten dieselmotor. 
Inte riktigt från farfars barn

dom kanske, men i alia fall 
pappas. De streckade ytterlin- 
jerna skår man eller om man 
vili ha lite stil av gammalt tyskt 
llygplan, de hcldragna for eng
elsk stil!
Ritningen år tagen från en fin 
engelsk bok från forlaget Ar
gus Books med ritningar och 
annal från fcmliotalel, som just 
kommit ut. Alla, som fått den 
cngclska ordlistan från Homan 
klarar forstås oversåttningen

galant. Liksom Ni vet hur lång 
en turn år. Ni andra kan fortfa
rande sånda cll kuvert med 
dubbelt porto, så sånder jag en 
lista.
Om Du vill ha en ritning i 
byggstorlek (50 cm) kan Du 
också få den från mig om jag 
får kuvert med frimårke. På rit
ningen har jag ritat in det ån
drade motorfåstet.

—

Ebenezer__________
Bert Striegler 1958 (original)
Johan Bagge 1988 (modofieringar)

I------------------------------------------ --- --------------------------------------------J
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Linflyg-VM i Kiev
I sista minuten kom rapporten från svenska landslagets 
insatser vid lin fly g- VM. Den måste med, trots full tidning!
1988 års VM i linflyg holls 5- 
12 augusti i Kiev. Att linflyg år 
en stor sport i Sovjet fick vi alla 
kalrt for oss når vi var dår. 
Sovjet foljer åven hår samma 
monster som i sina ovriga id- 
rottsgrenar. År det inlcmalio- 
nclla låvlingar, skali deras 
landslagsrepresentan ter vara i 
topp och deras evenemang 
kommer fór alla att framstå 
som det mest forstklassiga och 
pampigaste som skådats.
Hår ville arrangorema visa vad 
man har och vad de kan åstad- 
komma. Den permanenta

sportstadion som finns, har en 
helt otrolig del fór linflyg. Per
fekta tavlingscirklar for alla 
klasser och ordentligt med ul- 
rymme for tråning.
Bås med låsbara utrymmen for 
alla nationer samt domartom, 
lidtagarutrustning med mera 
enligt absolut forstklassigaste 
snitt. Anlåggning hår i Kiev 
ligger i anslutning till en flyg- 
plats, dår tråning och utbild- 
ning for ungdomar inom segel- 
llyg, motorllyg, fallskårms- 
hoppning och alla tånkbara 
llyglormer forekommer. Den

hår anlaggningcn år inte den 
enda permanenta, utan ett fler
tal andra finns också. Dock år 
den den fornåmsta och Kiev år 
den låmpligaste platsen med 
tanke på forlåggning och trans- 
portavstånd.
For transport T&R hotcll och 
tåvlingsplats hade drygl 10-ta- 
lct nya turistbussar kopts från 
Ungern. Dcssa korde under alla 
dagar kontinuerligt de tåvlande 
och supporters. Forlåggn ingen 
var cirka 4 km från tåvlingsp- 
laLscn i ett relativt modemt ho- 
tell av god standard.

F2A
Spccdtavlingcn holls på en 
nyanlagd eller nyomlagd 
bana av bra klass. Fli tig trå- 
ning både under den officiel
la tråningstiden och på icke 
tavlingstid. Efter att ha sett 
alla huvudpersoner tråna 
uppstod frågan: Skulle nå- 
gon eller några lyekas såra de 
fyra ryssarna i toppen? (Kal- 
kykov deltog som regerandc 
vårldsmåstare utom laget) 
och skulle någon flyga fortå
re ån 300 kmh? Ja och ja! 
Kalmykov drog redan forstå

dagen till med 301,76 kmh 
foljd av Schelkalin (EM-tvåa 
85), 286,50 kmh och Pitskalcv 
(EM-segrare 87) 297,52 kmh. 
Dårefter kom Mult 286,62, 
Halman 285,49, Szegedi 
282,13, Rachwal 280,37 och 
Zanin 280,03.
Andra dagen stod Schelkalin 
fórmodligen for den snabbaste 
modellen. Motorn overhcltades 
ordentligt i slutet av tidtag
ningen och åndå blev resultatet 
295,56! S/.cgcdi okade till 
294,35, Kostin 293,39, Mult 
287,08 och Zanin 284,81 
(snabbaste OPS hittilis). Dod
ge presterade 293,10 (kan nor
malt något mer).

Tredje dagen inga omplace
ringar i toppen. Pitskalev oka
de Lill 299, Rachwal 282,13, 
ovriga såmre eller O. Ryssan- 
ra vann lagtavlingen overlåg- 
set med 891,89. Om Kalmy
kov tavlat inom laget hade de 
passerat 900! Bland de tolv 
basta var fyra ryska motorer, 
tre Moki, en Irvine, en OPS, 
en Dodge (hembygge), en 
Rossi (Rachwal) och en CS. 
Vad kommer att hånda i fram- 
tiden? Nya regler? Samman- 
fattningsvis en fantastisk tav
ling och ett utmårkt sått alt 
tråffa gamla och nya vånner 
inom en trevlig sport!

Jan Rosengren

T v svenska laget, modeller & 
valkomstbrodkaka, som Mats 
Bóhlin haller upp ovanfór 
VM-skylten med FAI-far ger 
Hotellets båddar råckte dock ej 
till alla, så s k “bungalows” 
inom området måstc också nyt- 
tjas. Dår fanns vål tavlingens 
enda negativa del. Storleken 
och standarden var tyvårr av så 
dålig klass, alt flertalet som 
fórlades dår vågrade att bo i 
dessa. Vid påpekande om detta 
problem, uppgav arrangorema 
att man trodde alla ville bo 
inom samma område och inte 
på flera stållen. Men når nu 
kraven stålides på båttre boen
de lovade man att boka ett an
nal hotel 1 i staden och dårige- 
nom kunde fler båddar fristål- 
las i sjålva hotellet, så alt natio- 
nerna i alia fall var samlade. 
Dcssutom skaffades ytlerligare 
ett antal bussar for transporter- 
na fram. Ett t fint och uppskat- 
tat agerande av arrangOrerna. 
Under sjålva tåvlingstiden 
bjods också på en forestållning 
med ukrainska sån ger och 
dans, samt en dag med fuidad 
rundtur i Kiev och en båttur på 
floden Djcpner.

Resa till Sovjet
Det svenska laget med 11 tåv
lande och en supporter flog 
med SAS från Arlanda till 
Moskva. Dår hjålpte sedan det 
Sovjetiska Modellsportforbun-

Fortsdttning sidan 28!
F2B-bilderna visar en ameri
kansk mycket vålbyggd 
stuntrnodell med otroligt fin 
finish. Dårunder Idckert 
lackad USA-nos samt en s ny g g 
kinesisk modell. F2C-avdel- 
ningens bild visar Axtiliusl 
Saumelsson under ett av semi- 
heaten - slutade 8:a totalt. 
Nertill F2D-bilderna med 
Christian Johansson, Thomas 
Wisur & Ingemar Abrahams- 
son under forberedelser infor 
ett combat-heat. Snygga & 
praktiska combat-modeller 
med fin  pr es tanda, design 
AbrahamssonlJohansson - obs 
oket ovanpå vingen och 
"nappen ersatt av "flexibel 
slang". Långst ner detaljbild 
av en deras modeller.
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F2B
I Kiev flOgs åven stunt och 
deltagarantalet var hogt, hela 
54 st från 22 nationer deltog. 
Tre av de 54 kom från Sveri
ge. Vådret var bra, men blå
sigt och turbulent. De yrde 
damm och smågrus så det var 
svårt att hålla linor, modeli 
och framforallt brånslet rent. 
I det svenska laget i stunt del
tog Johan Åhling som också 
flog tcamracing. Johan flOg 
mycket bra och placerade sig 
på en 40:e plats, och blev dår- 
med båst i det svenska stunt- 
gånget. Staffan Ekstrom flog

minst lika bra, men det fattades 
ett par poang for att komma 
fore Johan. Efter sammanråk- 
ningen kom Staffan på en 41 
plats- Magnus OdsjO, som var 
med for alt låra sig hade ett par 
bakom sig i fórsla omgången. I 
andra flygning fick Magnus 
motorproblcm och sjonk dår- 
med till en 54:e plats, som se
dan holl sig. Det var fem doma- 
rc, som domdc, varav den låg- 
sta domarpoången i varje flyg
ning råknades bort. I toppen 
var det Kina och Sovjet, som 
kampades om forstaplatsen. 
Åvcn Ungem och USA var 
med i finalflygningarna med

Fortsåttning sidan 28!

F2D
Årets combat skulle visa sig 
hålla allra hogsta klass. 43 
tåvlande från 17 nationer 
hade anmålt sig. en intressant 
nykomling var Korea, som 
var lite av tavlingens "blå- 
bår", men inom kort kommer 
de såkert att vara med i det 
overstå skiktet.
Man kunde också konstatera 
att ovriga oststater, forutom 
Sovjet, hade hOjt sin standard 
(Polen & Tjeckoslovakicn).
I år var det nu forsia gången 
man kOrde motorema med 
den nya fórgasardimensio-

Med 47 lag och de fråmsta 
tåvlanden skulle tcam-ra- 
cingen som vanligt bl i en av 
VM:s hojdpunkter. Inget går 
upp mol ett tåvlingsheat eller 
en rafflande final.
Man frågar sig år efter år om 
det år m dj ligt att oka motor
ernas prestanda. For vissa 
tycks det fungera och fór rys- 
sarna i synnerhet. Under 
provflygningama var de nu 
nere i cirka 17 sek/10 varv 
motsvarande cirka 210 kmh. 
Normala flygfartcr år cirka 
18,5-19,0 sck/10 varv.

Distansen år cirka 35-38 v a rv ,  

helt otroligt på endast 7 cc 
brånsle. Når de båda 100 
varvsheaten llugits av alla, 
hade ryssarna sina 3 lag och de 
regerande vårldsmåstama med 
bland de nio scmifinalislcrna. 
Laget Shabashov/Ivanov hade 
satt ett nytt rekord på 3.17,8. 
Tillsammans med sina lagkam- 
rater Nazin/Vorobicv på 3.19,9 
var de de två som gjorde tider 
under 3.20. Ovriga att kvalifi- 
cera sig till semifinal var: 
Voghera/Rossi I 3.28,5 
Smith/Brown, GB 3.29,3 
Hollfcldcr/GilliotUSA3.30,5 
Samuelsson/AxtiliusS3.32,8

Fortsåttning si dan 28! ^

nen, diam 4 mm samt det stan- 
dardbrånsle som beslutats. 
Delta fór att minská farten. Nu 
flyger man 10 varv med ser
pentin på 27 sek mot tidigare 
25 sek.
Det innebår alltså intc så stor 
fartminskning som man kan 
tro. Molorerna har blivit otro
ligt utvcckladc åven i combat. 
Betråffande modellerna, borjar 
nu sprygclmodellerna ta Over 
efter cellplastvingama. Detta 
for att man vill crhålla starkare 
och mer strykfåliga modeller. 
Med dagens otroligt starka be- 
klådnadsmaterial har man ock
så lyekats.

Fortsåttning sidan 28! ^

F2C
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JJppifrån: Valdemar + modeli, 
David + dynggrep, Melinda A 
USA + Erik L, Poppe koncen- 
trerar sig, Mariin, Erik + mo
deil, Lagledarn + tolk. Laget! 
22

M'  Martin Larsson, 
Erik Lindgren & 

Poppe Blomqvist, 
David Thorsén, Valdemar Falk 

och Bo Hallgren. Vi kom forst 
till ett VM i modcllflyg for ju
niorer. Vi vann inte tåvlingen.

Resan i minibuss gick enligt 
ritningama. Destinationen var 
ett flygsportcentrum i Leszno, 
en polsk stad cirka 40 mil sd- 
derut från dstersjdkusten.

Forlaggning var två slott, ett 
fór deltagare från vast och ett 
for deltagare från Ost. Vålpla- 
nerat. Slotten låg 30 km från 
varandra. I protest arrangcradc 
Henning Nyhegn från Dan
mark en resa for vastlanningar- 
na, till dststatspojkama, vilket 
blev uppskattat av båda slot
tens tillfalliga innevånare.

Vi hade gott om tid for trim
ning och tråning. Vi kunde inte 
och vågade inte, flyga tre mi
nuter på faltet, som var fór litet. 
Det fick Poppe er fara sedan 
limem strejkat. Han fick tillba- 
ka modellen nast sista dagen. 
Den hade hittats 20 km på an- 
dra sidan staden Leszno. 
Invigning med Bompabompa- 
orkester, hederslåktare , fiagg- 
spel, uniformer, slipsar, tal och 
dcfilcring. Rygshow enligt 
oststatsmanér. Inga “såkerhets- ; 
grånscr” - på lågsta hdjd. Mera 
spektakulårt! Tre varmluftsbal- I 
longer med gemensam start. 
Ballongcmat gick till våders, 
och det gick naturligtvis bra.

Så till sjiilva tavlingen. 
Modellkontrollen Hot fint åven 
om David klippte och torkade 
motorer fór att få dem godkån- 
da. Det var bara en FAI-liccns, 
som hade fórsvunnit i gossar
nas otroliga rora av modeller, 
tillbehdr, souvenirer, klåder,

sångar och annat. Men vad be
tyder en forsvunnen licens når 
det år junior-VM? Skvatt intet. 
Det år ju tavlingen som år det 
viktiga. Tack jurygubbar, med 
Pierre Chausscbourg i spetsen.

Så åntligen dags!
VM fór juniorer klass Fl A. Vål 
preparerade kom vi till start 
med Erik, Poppe och Martin. 
David och Valdemar var mo- 
dellhåmtare. Allt fungerade 
fint fram till lunch. Enda miss
en var 5 sek forkort fór Martin, 
annars hade alla svenskar flugit 
fullt. Under eftermiddagens 
tilltagandc vind lyekades bara 
Erik flyga fullt - fram till sista 
start. Poppe hade ju forlorat en 
modeli innan tåvlingcn, och nu 
brots en vinge i samband med 
landning. Hans återstående 
modeller klarade inte det blåsi-

ga vådret. Eriks besvikelse 
måstc ha varit enorm. Tånk att 
missa “flyoffen” i sista starten. 
Men han tyckte, att det hår var 
den båsta låvlingsprcstation 
han någonsin gjort och att det 
var skojigt att det blev under ett 
VM. Fortsått att hålla i linan 
pojkar, Ni kan bli bur bra som 
helst i Fl A! Det som verkligen 
gladde mig som lagledare var 
att man oppet talade om hur bra 
det svenska laget var som en- 
het, och hur fint pojkarna upp- 
trådde. Erik kom på 12:e plats. 
Vann gjorde en overlycklig 
hollåndare vid namn Maarten 
van Dijk. Tvåa kom en nordko- 
rean, Li Sung Chol och trea 
Toomas Lepp från Sovjet. 
Applet faller som bekant inte 
så långi från trådet!

Andra tåvlingsdagcn var F1C. 
Dår hade vi inga deltagare, 
åven om en av de våra gjorde 
sitt båsta fór att vårva dver den 
ena amerikanska deltagarcn.

Det var en iTicka! Hon fldg bra 
dessutom. Kom på femte plats. 
Nordkorea tog en dubbelseger. 
Koreanema var de enda i 
flyoff. Koreajuniorerna så bra 
att svenska seniorer skulle vara 
tåmligen chansldsa i en tåvling 
mot dem. Som omvåxling blev 
det nu en vålkommen vilodag 
fór oss. Vi var publik och kun
de gå omkring och utbyta erfa- 
renheter och gora affarer med 
andra tåvlande och vålforsedda 
polska handelsmån i hobby- 
branschen. Det var positivt, 
åven om jag ibland undrade om 
det var en tåvlings- eller affårs- 
resa vi var ute på. Hårdvaluta 
var kaffe, som de forutseende 
grabbarna hade skaffat, i stor 
mångd, på fårjan på utresan.

Fort spred sig ryktet, att sven- 
skama hade kaffe som betal-

WiUA
ningsmedel. Det blev kd av 
hugade såljarc intill vårt låger.

Priset fór en timer varierade 
från US$15 åkr 9:- till ett halvt 
kilo kaffe fór kr 6:25. Tyvårr 
drabbades åven den hår mark- 
naden av inflation. Kaffets vår- 
de minskade efter ett par dagar.

Så var den låttjefulla tillvaron 
slut. Det var dags fór tåvling 
igen, klass F1B, eller “wake- 
field” efter pokaldonatorn. 
Våra danska vånner hade inga 
tåvlande i gummimotorklassen 
och våra “framfusiga” gossar 
lyekades overtyga Henning 
Nyhegn om att motorcykeln 
som Henning anvånder under 
tåvlingama gjorde båst nytta 
bland svenska modellflygju- 
niorer. Laget disponerades så, 
att en “man” placerades i det 
område, dår modcllema for- 
modades landa, och två si fdlj- 
de modellema med motorcy
kel, från start till landning. De 
tåvlande och lagledaren fanns



på startlinjen. Det fungerade 
perfekt Synd att vi inte hade 
fulli lag i F1B. Låt mig slå fast 
att allt var motigl. Elåndet brir- 
jade, når Valdemars drill gick 
sonder. Den lagades.

Mångdcn gummimotorer for 
tråning och tavling var allt frir 
liten. Det ÅR svårt med bra 
gummimotorer over hela vårl- 
den. På startlinjen Valdemar 
och David, med “dynggrepar- 
na” vål forankrade i den polska 
myllan. Valdemar skali starta 
forst. Valdemar stråcker mo- 
tom och borjar veva. Efter cir
ka 5 varv på drillen, sitter en 
forvånad Valdemar på marken 
och beskådar resterna av basta 
modellen. Fram med niista 
modell. Under tiden år det 
Davids tur att dra upp. Efter 
några sekunder slår en håpen

blev det cn dropp i andra, men 
optimisten Valdemar visste 
vad det handlade om: “an år det 
fem starter kvar innan del år 
avgjort”. Hur rått hade han 
inte. M al bara en svensk kvar 
gick det att hantera starter och 
håmtningar tåmligen enkelt.

Det hår var nog den mest moti- 
verade håmtningsgrupp som 
setts på ett friflygfålt. Modcl- 
lema kom tillbaka åven om de 
hade landat i sjålva stadsbe
byggelsen. Valdemar flog fak
tiskt, i stort, låvlingen med en 
modell. Men den var utsliten 
efter de sju startema. Efter 
missen i andra starten flog Val
demar fullt fram till sisla start, 
noggrannt vaktande resultat
tavlan och konk urren terna. Di
rekt efter lunchuppehållct av- 
brrits tåvlingen i två timmar på

visade det sig hur svårt det var. 
Av dem, som hade “max” efter 
sex starter, var det ingen som 
“rnaxade” i sjunde. Valdemar 
hamnade på cn hedrandc 9:c 
plats totalt. Med en “max” i 
sista start hade Valdemar kom- 
mit trea! Det blev ingen flyoff i 
Fl B. Men baste man vann efter 
sju utslagsgivande starter. Det 
kandes helt rått. Scgrarc blev 
Vladimir Kubes från Tjccko- 
slovakien med 1252 sek, tvåa 
Peter Mozes, Ungem med 
1250 sek och trea Son Guk Pak 
från Nordkorea med 1236 sek.

Det hår hade varii cn lång och 
arbetssam dag. Varm som alla 
andra. Drickrekordct sattes till 
48 flaskor. En måsterskapståv- 
ling år mer ån bara kampen. Av 
håvd skali dot vara sight seeing 
och avslutning också. Så ock

alla nivåer av kunskaper och 
fårdigheter. Från rena nybrirja- 
re till drivna experter. Formod- 
ligen skali det vara så på ett 
juniormåsterskap. Under VM- 
et var tåvlingsprågcln klart un- 
dertryekt. Lagledare och tråna- 
rc var i Polen frir ett vårldsom- 
spånnande erfarenhetsutbyte 
mellan unga månniskor. En 
och annan gammal tåvlingsbe- 
kant fanns frirvisso med. Kam
pen om sekundema var nedto- 
nad, åven om det var fight i alla 
starter. Den mjuka prågel som 
kånnctccknadc det hår VM:et 
sattes definitivt av tåvlingsle- 
daren och FAI-juryn. Alla upp- 
komna tvistigheter Iristes på ett 
regelriktigt och korrekt sålt.

Lagens erfama ungdomsledare 
bidrog såkert till den mjuka 
framtoningen av dctla del frir-

Juniorer i osteried
Bo Hallgren var lagledare fór vårt ’juniorlandslag” i friflyg, som deltog vid 
de forstå VM-tavlingarna någonsin fór juniorer. Lagiedarens rapport kan hår 
studeras - i nedskuret skick. Observera dock den mycket positiva tonen!
David och beskådar det som 
tidigare var en utmårkt drill att 
dra upp gummimotorer med. 
Krokcn var frirsvunnen! David 
konstaterar lakoniskt, att nu år 
Valdemars reparerade drill 
guld vård. Till slut blev det var 
sin såker max frir de båda sven
ske. Det blåste friskt redan vid 
denna tidiga timma. Det var 
motigt! Frir Davids del: cn 
modell forsvann, frirmodligen 
stulen. En modell brot vingen i 
starten i den starka blåsten, en 
modell hade helt plotsligt cn 
termikbroms som fungerade 
till hålften, flygtid cirka 7 min.

Dessutom skar propelleraxcln 
på en. Och sedan var det bara 
en kvar, och den flrig inte. Att 
den inte fungerade i blåsi visste 
David, men han frirsrikte i alla 
fall att flyga den. Det kalias 
fighting spirit. Sedan var Da
vids trunk tom! Vad mera kan 
man begåra? Valdemar då? Jo 
då, efter maxen i frirsta start

grund av den hårda blåsten. 
Men vi hade ju kommit fram 
till sista start. Efter sex starter 
hade tre man fullt. Sista starten 
var helt avgrirande, vilken kån- 
sla! Nu kom vår enda laktiska 
miss under tåvliungen. Under 
helaFIB-tåvIingcn hade vi flu- 
git på inblåsningen vid termik- 
slåppen. Det fungerade bra, 
åven om grabbarna var tvung- 
na att vara alerta (Resultat bl a 
Davids brulna vinge). Det blå
ste trots allt cirka 10 m/sek. Vi 
anvåndc samma teknik i sista 
starten. Pang på forstå “blå
san”. Starten gick uUnårkt, 
men sedan visade sig dagens 
hårda lavlande. Modellen stal- 
lade. Valdemar hade åndå pal- 
lat ner rejålt innan starten.

Skruvjusteringen av stabben 
var redan i maxlåge innan forrå 
starten. Modellen kom ner efter 
ca två minuter. Vi var samtliga 
ganska bedrrivade. Allt efter
som perioden led mot sitt slut,

hår. “Vårt” slott, med vidhång- 
andc parkanlåggning var plats 
frir slutlig prisutdelning, dans- 
och musikforeslållning, gar
denparty och bankett. Allt un
der rivliga former.
Den hår resan aldrig kan uppre- 
pas. Man kan hoppas att fram- 
tida juniormåsterskapsresor 
ska komma så nåra den hår som 
mojligl i trevnad. Berrim? 
Fl A-juniorerna år bra! Vad ska 
sagas om FIB-juniorcma? A- 
juniorerna år 18 år. B-juniorer- 
na 16. Hcllt klara river vad mo- 
dcllflygtåvlande handlar om. 
Klara i sina analyser over vad 
de grir och inte gor. Envisa på 
rått sått. Inte slagna på forhånd. 
Imponerade av omgivningen 
bara når den hade något ulover 
det vanliga alt visa upp.
Jag bara såga: Lycka till, Ni har 
al la frirutsåtmingar fór fram- 
gång!

Hur var då standarden på de 
tåvlandc i rivrigt? Dår fanns

sta VM:et frir modellflygjunio- 
rer någonsin.

Åtilligen ett junior-VM
Tånk att det vi arbetat for i Fri- 
flyggrcnen med Bo Jansson 
och Sture Johansson som på- 
drivarc åntligen blev till - ett 
VM frir juniorer. Friilygets 
kråftgång hade undvikits om 
juniormåsterskap hade kommit 
tidigare. Forhoppningsivs biir 
delta cn ålerkommande tåv- 
Iing, med två års intcrvall. Vi 
kan ha en EM-tåvling det år 
VM intearrangeras. Dctta årett 
grepp, som måstc till frir frifly- 
gets riverlevnad. SMFF bor fo
reslå CIAM att inråtta EM frir 
friflygjuniorer redan nåsta år. 
Tånk om Friflyggrenen kunde 
arrrangera en samling underen 
sommarvecka for 10-15 junio
rer, for att tråna, analysera och 
frirbåttra juiniorflyget i Sveri
ge. Vilkct lyft frir SMFF!

Bo Hallgren
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Slots, flaps, tofflor 
på Eldflugan! *  *
Hår kommer sista avsnittet om Eldflugan med lite råd och 
tips om hur man r,hottar” till henne med slots, flaps och 
flottorer - som snart kommer som fårdigskurna åmnen!

Satsningen på en RC-modcll 
som mittritning var tydligen 
riklig. Redaktoren har stått vid 
kopieringsmaskinen flera hcl- 
ger nu for att producera den 
byggbeskrivning, som många 
har skickat efter. 
Byggbeskrivning handlar om 
hur man bygger original-Eld- 
flugan, som skiljer sig på några 
få stållen från den Fluga, som 
presenterades på ritningen. 
Den har ju bl a "hollats" upp 
med hojd stabilisator. Inte bara 
for att moderniscra den, utan 
också for att man kan anvånda 
sin Fluga for sjdflyg. Och sjo- 
flyga kan man med stort utbyle 
gdra med sin Eldfluga.

Frigolit-flottorer
For att underlåtta fór alla byg- 
gare kommer vi att under no

vember månad låla Redaktoren 
skåra ut frigolitkårnor till Flug- 
flottorema. Arne Brorsson - 
Eldflugans fader - har namli- 
gen varit vanlig nog att stålla 
skår-mallarna till Modcllflyg- 
nytts fdrfogandc. Den utsånda 
byggbeskrivning innehåller 
också beskrivning på hur man 
tillvcrkar flollorcrna med fri
golitkårnor samt hur hela rigg- 
ningen av dem skali genomfo- 
ras. Vid presslåggningen av det 
hår numret av Modcllflygnyii 
har inte priset kunna kalkyle- 
rats fram. Men vi lovar, att det 
skali bli lågi!
Bildscrien hår nedan visar hur 
flollorcrna tillvcrkas med hjålp 
av de fyra kårnorna. De klås 
med 1 mm och 2 mm balsaflak, 
som med hjålp av någol av de 
vattenbaserade kontaktlimmer-

na limmas mol frigoliten. Se
dan man fått fram flottorparet 
återstår bara att lackcra dem 
med polerlack, innan de klås 
med siden. Sidenklådscl år 
båst, utan tvekan.

Enkel montering
De båda floltorerna hålls sam
man med två tvårstottor i 3 mm 
plywood - med låtthål. Och 
flottorstållct lasts i plywood- 
blockct, dår huvudstållet sitter 
på land vers ionen. Med ett par 
skruvar. Framtill på llygplan- 
kroppen lå ler man ett 3 mm 
(innerdiameter) måssingsror gå 
igenom kroppen just bakom 
motorspantet. Fåst med epoxi. 
I det roret har man sedan en 
gångad 3 mm stång, i vilken 
fråmre fåstet hålls med 2 mut- 
trar. Enkelt och okomplicerat.

fråmre fåstet hålls med 2 mut- 
trar. Enkelt och okomplicerat. 
Sedan år det bara att kolla, att 
flottdremas oversida sitter pa
rallel med kroppens centrum- 
linje. Steget skali ligga mitt un
der flygplanets tyngdpunkt. 
Sen år det bara att tåta vingsa- 
deln med lite tætningslist. Ra- 
diogrejema bor också vara lite 
extra skyddade - linda in dem 
med gladpack eller liknande. 
Och alla linkageror kan få sig 
lite fett fór att fórhindra vatte- 
nintag den vågen.
Ett andra råd kan vara att ha 
motoms fdrgasare lite rikt in- 
stålld, fór då stannar den inte så 
lått, om den skulle råka bli 
"vattenkyld" nån gång.

Nu ska flapsen dit!
Hur flapsen hångts in i vingen 
framgår av skissen ovan. Sjål- 
va flapsen år helt enkelt ut- 
skuma ur den breda bakkantli
sten, som Flugan-vingen har. 
Upphångningen har sedan gjort 
med "glasspinne"-pinnar, som 
visat sig vara bra. De år platta, 
starka, slåta och fina!
Fór dverforing av roreisen från 
flaps-servot till flapsen kan 
man montéra in ett 3 mm mås- 
singsrdr med några bitar 4 mm 
fór som lagring i vingens mitt.
I båda åndama av 3 mm-roret 
lods två "oron”, i vilka flapstot- 
stångens nylonlink fåsts. Over
foringen från servot till mås- 
singsroret sker med vanlig 
(men kort!) stotstång. Fdrsdk 
alt åven hår få in en justerbar 
nylonlink, så har Du mdjlighet 
att justera flapsutslagets storlck 
både hår och vid flapscn. Det år 
lite pilligt, men tillfdrlitligt. 
Sedan Du fått allt att lopa utan 
friktion måste Du justera de 
båda flapscn, så att de arbetar 
parallelt - lika stora utslag vid 
max, och lika mycket inne vid



Sedan slotsen formats måt ut var urtagen fór 
glasspinnarna ska vara. Skår ut och 
- _ limma mot de glasspinnar som

fåsts i vingen. Kolla noga, att 
springan mellan vinge 

och slots år något 
v stórre framtill

ån baktill.

Om Du 
Inte har nån 
glasspinne till 
slots- & flapsinhångning, 
så anvånd hårdlrålist cirka 
2x8-10 mm. Men glasspinne 
av gamla typen år bra - den år rundad,' 
putsad och klar att anvånda.

Limma glasspinnebit vid

... kapa når slotsen har
Ijmmats fast & slipa jåmnt!

2 mm skåra i plankningen fór glass- 
pinnebiten. Limma mot spryglarna!

1q ! Skår rakt ner!

Lågg bakkantlisten 
sa hår och skår ner 
vinkelrått -10 mm 
från framkanten!

2 Vånd den återstående 
stórre biten och skår 
igen -10 mm framifrån! 
Nu har Du 3 lister!

O Limma sedan ihop de 
^  tre delarna så hår och 

forma till sprygelform! 
Pulsa noga óver/under!

2 glasspinnebitar på varje sidan om sprygeln och flapsarmen emellan.

bort Overplankningcn på ving
ens mittparti for att enklare 
kunna gora den hår installatio
nen. Plankningen limmas dit 
igen så snart allt fungerar som 
det skali!

Och så dags for slotsen!
Slotsen år ett annat lågfarts- 
flyghjålpmcdel, som det kan 
vara intressant att prdva på cn 
modeil. De år inte så svåra att 
tillverka, som det kan vcrka. 
Tag en bakkantlist och fårga in 
ena gaveln rod, den andra blå. 
Såga eller skår den dårefter 
vinkelrått långs med enligt 
skissen, så att Du får fram tre 
långa lister. Ta nu mittlisten 
och vånd den, så att den får sin 
roda ånde åt samma håll, som 
de två yltcrlistcma har sina blå 
åndar och limma ihop dem. Nu 
har Du fått fram ett rååmnc, 
som lått låter sig formas till 
slots-form - se skissen! Sedan 
Du format dem fårdigt kapar 
Du dem, så att de "råcker" från 
vingens tredje sprygel inifrån 
och ånda ut till yttersprygeln. 
Åvcn hår har Du anvåndning

av några glasspinnar, når Du 
skali montéra slotscn. SågaJ 
skår upp en slits på tre stållcn i 
slotsen & limma fast en 20 mm 
lång glasspinnebit. Skår sedan 
hål i vingens nosplankning och 
limma dit hela "slotspaketet". 
Var noga med, att Du får stdrrc 
"ingångsdppning" ån "utgångs- 
oppning". Det år viktigl, for 
annars får inte slotscn sin for- 
måga att "hålla kvar" luft
strommen på vingens Ovcrsida. 
Och del år just slotsens uppgift 
- for att flygplanet skali kunna 
flyga långsammare. Och det ju 
också Hapsens uppgift.

Fullgas med flaps!??
Några byggare har hort av sig 
och tvekar lite infor Hapsen. 
"Man måste ju Hyga med full
gas, for att anvånda dom", har 
man sagt. Men det år nog lite 
fel det! Flapsen år till for att 
oka vingens lyftrkraft. Den 
fikade lyftkraftcn behovs, då 
man skali Hyga extra sakta - i 
en låg hastighet, dår kanske hu- 
vudvingens "nonnala" lyftfor- 
måga helt slutat verka. Det in-

nebår, au man anvånder Hap
sen for att under starten med 
"startklaff!" låtta efter kortare 
startstråcka. Eller vid landning 
med "landningsklaff!" kunna 
Hyga ånnu långsammare vid 
såttningsOgonblicket, for att få 
kortare rullstråcka efter land- 
ningen. Vid start fåiler man ut 
Hapsen cirka 15-20 grader. Vid 
landning kan Du ta ut dem 
max, vilket bor ge cirka 45 gra
der. Om Du gdr finalen med 
Hapsen ute skali Du upptåcka, 
att Du kan gora den betydligt 
brantare, utan att farten okas. 
Och långsammare utan stall- 
risk! Flapscn bidrar nåmligen 
inte bara med storre lyftkraft. 
De bromsar bra också. For att 
riktigt se vitsen med Haps, 
måste Du gdra en riktig plané 
och inte cn "dykning" fóre 
landningen. Men håll farten 
uppe med låg nos, så att Du inte 
stallar. Forsok fórst på hdjd! 
TestHygningar av det hår sla
get år mycket intressanta och 
kan ge modellHygaren det dår 
"lilla extra". Som gor det ånnu 
roligare. Så prOva sjålv!

B ildserien ner till fr  vans ter: 
Limma ihop de fyrafrigolit- 
halvorna två och två med 
vitlim. Ilåll ihop med tejp.
Låt torka minst elt dygn. Då 
de torkat horjar Du plank
ningen med sidorna. Varje 
normalflak ger två sidor plus 
material till undersidans 
"akter-om-steget". Framfór 
steget delas upp i två bitar. 
Limma fórst dit den ena och 
putsa ner denna, så att går 
helt i plan med den ånnu 
oklådda andra halvan.
Limma sedan dit den kvarva- 
rande halvan. Ett 5-6 mm bal- 
sastycke limmas baktill samt 
en 5-6 mm vid steget.
Den limmas alltså ovanpå 
plankningen. En stånklist 
framtill fórhindrar vatlensprut 
åt sidorna och kan utformas 
av en bakkantlist.
Betråffande monteringen, så 
fåsts plywoodstóttorna 
(bilden långst t hóger) liksom 
pianotrådsstottorna i de två 
"own", som Du sticker ner i 

flottórerna uppifrån och 
lirnmar med vitlim.
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Nu vet man lite mer om modellflyg!

passar aven sUn

Modellflyg ar en spon. Eller 
en utvecklande hobby, dår 
man på ett "handgripligt" satt 
lår sig en hel del om teknik, 
aerodynamik mm. ModclI-

flyg ar inte en lek for pojkar, 
som inte kommit ur småbarns- 
åklern, vilket den så kallade 
allmånheten tror. Den miss- 
uppfattningen måste vi på nå-

got salt foråndra. Med det i sik- 
tc, så sande SMFF ut en press
release till ett stort antal dags- 
tidningar, ja åven till andra tid- 
ningar av olika slag (Våm-

χ --------j  — y t v u i u ^ / U ,  IV 1 V J -

tor, Facklåraren m fl). 
Pressrclcascn såndes ut i slu- 
tet på juni i år - just for att vi 
skulle kunna dra nytta av se
mestertiden. Jo, man har se
mester åven på dagstidningar 
i juli. Då kan det vara skont 
for en rcdakfór, att bara "såt- 
ta in" fårdigskrivet material. 
Så hår efteråt kan vi konsta- 
tera, att det utsånda text- oeh 
bildmaterialet tagits emot 
positivt av nåra tjugotalet 
dagstidningar. Oeh en blånk- 
arc i Motor lyekades vi också 
få in. Fler kommer såkert - 
for att foråndra "folks" åsik- 
ter om modellflyg.
Det år något som behovs!

Kroe kvikt 10 kilogram?
"Som jag sa i telefonen kan Du ju få en liten uppfattning om 
vilka krafter som år i omlopp genom att slåppa en tiokilosvikt från 
1 meters hójd i golvet! Det biir ungefår samma ”småll”!”
"Ursåkta mej att svaret tagit så 
lång tid. Årenden av det hår 
slaget ingår normalt inte i ar- 
betsuppgiftema hår. Men jag 
har trois alli tittat lite på det vi 
pratade om forul om "krock- 
vikterna" på modellflygplan. 
Men det år inte så enkelt att 
ange ett beståmt varde. Når 
man ursprungligen råknade 
fram dessa vårdan forutsatte 
man en viss retardations- 
stråcka, dvs en viss uppbroms- 
ningsstråcka under en viss tid. 
Med ledning av delta kan man 
beråkna hur mycket mer bilbål- 
tet belastas ån i "normalfallct". 
I NTF-kampanjen har man råk- 
nat med en retardationstid på 
150-400 ms, vilket kan vara 
fallet vid kollision med person
bil. Delta med "krockvikt" år 
inte helt vetenskapligt riktigt. 
De ursprungliga formlema lår 
komma från en av våra svenska 
biltillverkare, ej från VTI. Oeh 
de har troligtvis tagits fram på 
fOljande sått:
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mt = faktisk vikl, enhet (kg) 
m2 = "krockvikt", enhet (kg) 
v = hastighet, enhet (m/s) 
a = retardation, enhet (m/s2) 
h = retardationsstråck

= "stoppstråcka", enhet (m) 
t = retardalionstid, enhet (s)

Ur formel n

m v2 vt
—Tjr = m,ah = m22

->mjV = m2t

kan man alltså losa ut krock- 
vikten, når man har beståmt 1.1 
NTF:s fall har man alltså satt t 
till olika varden mellan cirka 
0.250 oeh 0.370.
Vi har tittat på NTS:s vården 
(se tabellen hår intill) oeh vi 
har också antagit, att den kan 
anvåndas fór modellplan var
vid vi såtter modcllplansvik- 
ten till 3 kg.
Som Du nog fórstár år det vål- 
digt svårt att uppsaktta hur 
lång tid en "krock" mellan en

månniska oeh ett modellfiyg- 
plan tar, men om man antar, att 
urprungshastigheten år 30 km/ 
h oeh att retardationsståekan år 
4 em (vem vill ha ett modcll- 
flygplan 4 cm in i huvudet?) så 
tar retardationen cirka 0,01 se
kund oeh motsvarandc "krock
vikt" biir 2500 kg.Om man då-

remot antar, att den "påflugna" 
kastas ivåg, så att relardations- 
stråckan biir cirka 40 cm, så 
bl ir tlå "krockviklcn" bara 250 
kg, vilket trots allt år en hel 
del. Tånk på 10-kilosvikten! 
Det biir ungelar samma 
"småll". Jag skulle inte vilja ha 
foten - eller huvudet - cmcllan!

Vikt Hastighet Tiden t "Krockvikt"
kg km/h sekund kg
20 50 0.278 1000
20 70 0,259 1500
50 50 0,347 2000
50 70 0,324 3000
75 50 0,347 3000
75 70 0.365 4000

Med modellflygplan kan foljande kanske antas:
3 30 0,333 75
3 30 0,250 100
3 30 0,167 150
3 30 0,125 200
3 30 0,100 250
3 30 0.083 300
3 30 0.071 350
3 30 0,010 2500



Introduktionspaket 
på våg från SMFF!
SMFF:s introduktionspaket år tyvårr forsenat. 
Men på våg! Hår en lågesrapport!

Det ar dags att presentera in- 
nehållet i SMFF:s kommande 
INTRODUKTIONSPAKET. 
Utan alltfór många detaljer. En 
hel del återstår att gora, innan 
det kan anses iardigt. Under 
november/decembcr tas deall- 
ra fórsta "test"-paketen fram. 
Målsåttningen med det har - av 
många - efterlångtade intro- 
duktionspaketet år, att SMFF 
skali kunna lågga fram ett ge- 
nomtånkt och anvåndbart un
derlag fór introduktion/ulbild- 
ning av personer, som vill 
kånna på modellflyget.
Det finns skål att betona, att det 
avsiktligt kallas fór introduk
tionspaket och inte utbild- 
ningspaket. Skillnaden må vara 
hårfin. Med paketet skali vi 
locka folk att ta steget in på ett 
intressant hobbyområde - mo
deil fly get. Med paketet skali 
man få den allra fórsta inblick- 
en i den intressanta hobbyn.. Så 
snart detta skett och de "nya” 
modellflygama fastnat fór 
sporten, så skali respektive 
gren ta Over och dår rekom- 
mendera vidareutbildning med 
grenvalda nyborjar-modcWcr. 
SMFF:s nya introduktionspa

ket ska innchålla 4 modeller. 
En liten, som byggs och flygs 
forstå byggkvållen. Det anses 
viktigt, att man så snabbt som 
mojligt får något att flyga med! 
Sedan kommer SMFF-Ettan 
(=SMFF-Knotten) och SMFF- 
Tvåan, som år en flakvingad 
stavmodell. Dessa biir i kom- 
pletl byggsats i paketet.
Den tredje - SMFF-Trcan - 
kommer som riming och mate- 
rialsats. Hår har vi ånnu ej bc- 
stamt vilken typ av modeil det 
biir. Vi har flera bra alternativ 
att vålja mcllan. En år en Calle 
S undstedt-kreation med tre 
vingalterantiv: flakvinge, Je- 
delsky-vinge eller "vanlig" 
sprygelvinge.
Det hår introduktionspaketet 
skali fórutom byggsatsema in- 
nehålla informationmaterial in
te bara fór sjålva byggandet, 
utan också om "grundema i 
aerodynamik", om byggteknik 
om "modellflyg i allmånhet", 
om SMFF, klubbar och annat 
smått och gott."
De forstå introduktionspaketen 
skali kunna gå ut till distrikten 
fór vårterminen. Vi hoppas 
kunna ge mer info i julnumrct!

&
Hobby Boka in*’ påsken 1989 for Våstsveriges |

stora hobbybegivenhet!pRJTID besokare & utstållare

M assa fo r  Hobby- & Fritidsprodukter 
SVENSKA M ÅSSAN GOTEBORG

MODELLBYGGEN t Ac  BÁTAR FLYGI’LAN BILAR

Vidare information genom EXPO-MEDIA/LarsHolst 
Box 5177 ·  402 26 Goteborg ·  031-17 02 05
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Linflyg-VM
Fortsattningfrån sidan 21!
det till med fórtullning och in- 
passage, innan vi med bussar 
och lastbilar (stora flyglådor) 
åkte till inrikesflygplatsen for 
vidarc flyg till Kiev. Vi fick 
också hjålp med inchcckning 
av bagaget dår. Framme i Kiev 
mottogs vi har Larionov och tre 
flickor. Alla crholl en rod nejli- 
ka var av denna mottagning- 
skommitté. Larionov var som 
vi forstod med i den lokala 
(politiska) arrangorsstaben.

Vdntan med bra resa!
Vi tranporterades vidare till 
hotellet med bussar och laslbi-

lar. Trots vantan på bagage etc 
gick hela resan mycket bra. 
Under vår vistelse i Kiev hade 
vi en mycket trevlig och hjålp- 
sam flicka i 21-årsåldcm. Kon 
lolkade engelska till ryska. 
Hon hjålptc också till med alla 
typer av bokningar, frågor, dis
kussioner med in tresserade 
“åskådare” etc. Med hennes 
assistans från morgon till kvåll 
fungerade allt helt perfekt.

Tavlingens dell a g are
Enligt forhandsuppgifter skulle 
denna tavling ha cirka 34 natio
ner. Nu blev det som det oftast 
biir att alla ej kommer till start. 
Totalt deltog 26 nationera i F2- 
klasserna. Dctta fordelat enligt 
fóljande:

F2A 15 nationer 35 tåvl
F2B 22 nationer 54 tavl
F2C 18 nationer 43 lag
F2D 17 nationer 43 låvi

Det svenska lagets 
deltagare:

F2B Johan Åhling 
Staffan Ekstrom 
Magnus Odsjo 

F2C Kjell Axtilius och 
B-0 Samuelsson.
Hans Andcrsson och 
Johan Åhrling.
Mats Bohlin och 
Anders Appling.

F2D Ingvar Abrahamsson 
Christian Johansson 
Thomas Wisur

Supporter var Jan Rosengren.

F2B - stunt______
Fortsattningfrån sidan 21!
tre lag var. Till slut gick dock 
både den individuella segem 
och lagsegern till Kina. Vad 
galler det materiella, så kunde 
man inte mårka någon sårskild 
trend. Amerikanarna hade som 
vanligt toppfinish på modeller- 
na och flygstilen i synnerhet.
J Casale har en mycket såregen 
flygstil. Han sa sjålv efter en 
lyekad flygning att han blivit 
ett med modellen. Hjålp!
I ovrigt kan man val bekråfta 
sågen att namnet betyder en hel 
del vad galler placering i resul- 
tatlistan. Då t ex Compostella 
som många tyckte flog dåligt, 
trots allt kom på nionde plats.
I sin helhet måste man dock 
såga, att tåvlingen var mycket 
vål genom ford.
Kom sjålva med nåsta gång 
som supporter - eller varfor 
inte som tåvlande?

Magnus Odsjo 
Johan Åhling

F4D - combat
Fortsattningfrån sidan 21!
Ur svensk synvinkel blev ej rc- 
sultaten vad vi hoppats - med 
tanke på de fOrvåntningar vi 
hade på fråmst Ingvar Abra- 
hamsson och Christian Johans
son, som har stått i en klass fór 
sig och har bra material. FOr 
Thomas Wisur var det intema- 
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F2C - teamracing
Fortsållning från sidan 21! 
Gransen for semifinal blev nu 
3.32,8 och dårigenom blev ett 
lag som fransmånnen Dclor/ 
Surugye utslagna mal 3.33,7. 
Det var mycket roligt alt Sa- 
muelsson/Axitilius fick ett nå
ste intill maximalt heat, efter 
att ha haft lite instållningspro- 
blem i sitt forstå heat. Hårige- 
nom kom de totalt på 8:e plats i 
tåvlingen. I sina bågge semifi
nal heat gjorde de 3.34,0 och 
3.33,5. Också det två bra tider, 
men inte i nårheten av de tre 
ryska lag, som gick till final, 
varav det ena, regerandc 
vårldsmåstarna från -86, Bar- 
kov/Suraev med 3.26A De två 
Ovriga hade 3.22,4 resp. 3.20,4.

En otrolig final!
Finalen blev en fantaslisk upp- 
visning av tre ryska lag med
18,0 sek flygfart och fina om- 
tankningar. Laget Nazin/Voro-

tioncll premiår och det år alltid 
lite svårarc. Thomas forlorade 
nu i två raka heat. Forst mot 
Henning Forbech, Danmark, 
och sedan mot Faizov, Sovjet. 
Synd med en sådan loaning. 
Faizov blev ju till slut måstare. 
Christian bdrjade mot en po- 
lack, dår det blev omflygning. 
Denna vann han sedan. I sitt 
andra heat mdtte han en span-

biev tappade vid en omtank
ning sin modcll och kom dåri- 
genom 3:a med 6.56,7. 
Regerandc måstama Barkov/ 
Suraev visade sin klass genom 
alt takliskt ta en medvclcn om
flygning som gav en varning 
(wipping) når cirka 4 varv åter- 
stod. Dårigenom vann de på
6.42.0 knappt ett 1/2 varv fore 
Shabashov/Ivanov på 6.42,9.
6.42.0 år också nytt 200-varvs- 
rckord.
F6r ovriga svenskar blev det 
ganska hyfsade placeringar. 
Åhling/Andersson lyekades ef
ter diverse problem gora 3.49,8 
i sitt andra heat och slutade på 
24:e plats. Bohlin/Appring 
gjorde i sitt forstå heat 3.57,2 
med en 30:e plats som foljd.
I den totala lagtåvlingen i F2C 
kom Sverige på 5:e plats, med 
Sovjet som segrarc lore Kina, 
Holland och USA.

Kjell Axitilius

jor och forlorade ovåntat. I 
tredje heatet motte dansken 
Stig Moller, som drog Uingsta 
siråcl med 4-2 i klipp. Det var 
dystert, då vi alla hoppats på en 
bra placering fór Christian. 
Ingvar borjade också med om
flygning av sitt forstå heat. Han 
motte gode vånnen Bjarne 
Schou, Danmark. I omllyg- 
ningen vann han till svenskens

FOrutom klassema i F2, tåvla- 
des det åven i F4B (linskala). 
Dår deltog 9 nationer.

Vådret
Når vi anlånde till Kiev hade 
man haft några dagars mulet 
våder i kombination med regn. 
Dessforinnan hade de haft sitt 
normalt varma soliga sommar- 
våder. Det medfórde att vi fick 
“normalt” svenskt sommarvå- 
der att tåvla i. Vådret blev då- 
refter varmare och soligare, fór 
att sista tåvlingsdagen vara 
mycket varmt, cirka 28-30°C. 
Hårigenom fick flera nationer 
ett mer snarlikt våder och kun
de kanske dårigenom mindre 
instållningsproblem.

Kjell Axtilius

glådje. I heat två visade Ingvar 
ånyo lejonklon och gick se- 
grande med 3-1 i klipp mot en 
italienare. Enligt loaning fick 
han stå Over 3:e omgången, 
innan han i 4:e ffóg mot Timo 
Fors, Finland. Dår forlorade 
han till alla fórváning, då de 
officiella klippråknarna hade 
en helt egen syn på antalet 
klipp. I omgång 5 lottadcs han 
mot engelsmannen Neal Gili. 
Till en borjan såg Ingvar ut att 
kunna la hem heatet, men eng- 
elsmannen redde ut problemen 
och vann. Dårigenom kom Ing
var på delad 13:e plats. 
Christian slutade på delad 22:a 
och Thomas på delad 34:e 
plats. I finalflygningen mfittes 
Faizov och Necheukhin, Sov
jet. Efter ett av tåvlingcns båsta 
heat vann Faizov med 4-3 och 
stod som segrarc i VM:et. Ne
cheukhin fick dårefter mota 
Neal Gill i match om 2:a och 
3:c plats. Gill fWcrraskade med 
en fråck och optimistisk flyg
ning som slog ut Neuchukhin. 
Stor glådje i det cngelska laget 
med en silvermedalj. Ryssama 
visade under hela tåvlingen 
bra och stilrena flygningar. 
Hela combattåvlingcn skottes 
bra med bla USA:s MacHcnry 
som ringsidedomarc. Guido 
Michels och Vemon Hunt drog 
ett stor lass med avsccndc på 
domarinstasema.

Kjell Axtilius



Vartor ar Du sa glad?
Jag ar med i SMFF, lestaru~«M
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Det stod att låsa I
vår norska modellflyg-
kollega:

Bli medlem av NAK! 
Tilbud til 
Model! fly gere og 
klubber -  et suverent 
tilbud til alle landets 
modellflygere!
Norsk Aero Klubb har nå gitt 
sitt tilsagn om at vår før så 
omtalte modellflygkonting- 
ent på Kr 250:- for slå som 
direktcmedlem av modcllfly- 
seksjonen, nå er utvidet til å 
også omfatte klubbmedlem- 
skap. Med andre ord så vil ett 
medlem av en modellflyk- 
lubb betale Kr 250:- til NAK 
med tillegg av lokal klubb- 
kontingcnt. For dcnna sum
men får våre medlemmar nå 
Både Modell-Infonnasjon 
och Flynytt!
Dette er et suverent tilbud fra 
NAK og vil også være for 
alle medlemmer, både nya 
fra nå, og gamle (tidligere) 
medlemmer fra 1/1 1989. Av 
rent administrative årsaker 
vil det være for mye arbeit å 
forsøke å rette opp den vanli
ge kontingenten for de gamle 
medlemmerne for året 1988. 
Derfor må vi "gamle" med- 
lemmcne betale den vanlige 
NAK-kontingenten for 1988. 
Men får også den samma 
kontingent som de andre 
modcllflymcdlemmen for 
1989. Vi oppfordrer derfor 
alle våra klubber til å gå ak
tivt in for å verve nye med
lemmer til klubben sin. Også 
oppfordrer vi de klubbene 
som står utenfor NAK til å 
melde inn klubben og bli 
med i det organiserte model 1- 
flyarbcidct. La oss vise det 
offentlige Norge at modell- 
flyging er en seriøs og lands- 
omfattande sport.
Bruk innmeldingskupongen 
som står på et annet sted i 
detta nummeret, den er alle
red frankert, send den i dag! 
Hilsen Narve L. Jensen

Meddelanden från Forbundet
Material till "mitf’-sidorna insándes direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping
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Varló r kallas han lor en SMutFF? 
— Han har gått ur SMPF' — Varlor ar Du med i SMFF?

— Jag ar |u m odefltlygarel

*
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Nagra ord om 
medlemsregis treringen!

Medlemsregistreringen fors 
centralt på expeditionen i Norr- 
koping och anvånds for utskick 
av Modcllflygnytt, medlems- 
statistik, for bidragsansokning- 
ar, for beriikning av antal om
bud till forbundsmotet, for 
klubbarnas och distriktens 
egna utskick mm. Det år alltså 
viktigt, att registret år aktuellt 
och komplclt.

Från expeditionen sands regel
bundet (normalt varannan må- 
nad) till klubbarna ut li stor med 
alla registrerade personer. Man 
kan på dem se, vilka som år 
medlemmar (=markering i bc- 
talkolumncn for året) och vil
ka, som varit medlemmar fore
gående år, men som inie for- 
nyat mcdlcmsskapct (=blankt i 
bctalkolumncn).

Klubben ska på samma lista 
(eller på kopia) gdra en marke
ring på något sått for alla, som 
fornyat mcdlcmskapct t ex med 
gcnomsiktsfårg, skriva M, gdra 
cn bock eller skriva in avgiften. 
Huvudsaken år, att man ser vil
ka som fortfarande år medlem
mar. For familjcmcdlcmmar 
(minst en person under 26 år) 
ska man kunna se vilka som 
"hånger ihop".
Nya medlemmar noteras på 
sårskild blankett. 
Adressåndringar skrivs på 
baksi dan eller på ett separat 
papper. Man kan också anvån- 
da Postens adressåndringskort. 
Medlemslistorna återsånds 
(om någon markering har 
gjorts) till expeditionen. Och 
låt in te lisloma bli liggandc for 
långc, då finns risk før att med-

lemmama missar något num
mer av Modellflygnytt.
A vgifterna
Klubben kan vålja mellan 2 al
ternativ vid bctalning:
A Fortidpande sånda in avgif- 

tema varefter de droppar 
in.. På talongen bchover 
bara stå klubbnummer och 
om beloppet galler registre- 
ringsavgiften for klubben 
och/cllcr mcdlcmsavgifter. 
Dår behøver inte stå vem 
avgiften galler.

B Betala mot faktura från 
expeditionen. Gålier både 
registreringsavgift før klub
ben och medlemsavgifter- 
na.

Avgiften biir nalurligtvis den- 
samma, men de fiesta tycker att 
B år lite enklare.

Tåvlingskalender Inomhusflyg 1988
Nr Datum Tåvlingens namn 
X sep 3-4 SM Inomhus FID. 25-6rcs, Pca-nut 

RM EZB. Hkg

Tavlingskalender Friflyg 1988

Arrangor
Blue Max

Kontaktman
Jan Oděn 
Lennart Palm

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

Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

18
res

okt 15 
okt Irt

Oktobcrtraffcn
Oktobcrtraffcn

Óbacka Mk Leiť Eriksson 0611-234 52

19 okt 22 alt 
okt 29 alt 
nov 05

Hjclmerus Memorial MFK Linkoping Per Johansson 013-520 86

20 okt 22-23 SM Λ1, B l.C l, FIG, IIKG, 
Lagtavling; sen- & jun-klsscr

AKM (Revingehed) Lennart Hansson 040-19 37 90

21 nov 13 NovcmberuíiíTen A KM Lennart Hansson 040-19 37 90 
040-718 65

22 dec 3 Solná FAlCup 11Λ, F ill, FIC 
Lagtavling, sen- & jun-klasser

Solná MSK/Sundbro Gunnar Holm 08-760 95 46

23 dec 4 MERA-Cup Solná MSK Jan Zcttcrdahl 08-97 91 52

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3E
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

10 okt 15 F3EUT Arbelsulskoltcl

29



A propos felskrivningen:

"'Minoiskt" 
ska det heta!
Den speciella historiska 
kultur, som hårstammar 
från Kung Minos rike på 
Kreta har idag fått anknyt
ning till modellflyg - men 
då heter det minoiskt!"
I Modellflygnytt nr 3/88 kunde 
vi mcddcla om trampflygning- 
en mellan Kreta och grckiska 
fastlandet. Ja, han korn ju intc 
anda fram han Kanellos Kane- 
lopoulos. Den vackra on Santo
rini i den grckiska arkipelagen 
blev slutmålet.

Modellflygnytt har hittat en 
skiss på "Dacdalos" som den 
32 kg latta farkosten heter. Hår 
kommer den. Som kuriosum 
kan nåmnas, att det var en 
dame, som låg båst till for att 
få "flygcykla" sig fram i "Dac
dalos". Ilon heter Lois McCal-

lin och hade de i sarklass basta 
vardena vikt/kraft av alla vid 
testerna fóre. 122 pounds (55 
kg) vågde hon. Så vi kan kon- 
statera, att det inte bara år mo- 
dcllflygare, som måste fundera 
på val av motor, drivkraft och 
"muskelvikt"! Massachusetts

Luftdriven
modellfarkost
Man måste alltid kåmpa foi 
att få energi till propellern. 
Veva snodd eller pumpa!
Vi vet, att italienarna visat sig 
vara experter på motorer. Nere i 
Gor/.ia traffade redaktorn på en 
italienare. Med motor, forståss! 
Men den motorn han visade 
fram var lite annorlunda. Den 
var luftdriven.
Han visade upp ett modcll- 
flygplan, som var helt luftdri-

vct. Vanlig friskt luft klåmdes 
in i en tank med hjålp av en 
vanlig cykelpump. Se bikien 
hår på modellen. Den stora ge- 
nomsynliga bchållaren under 
vingen år just luft-"tanken". 
Med rått tryek i den strommar 
luft fram till den lilla molorn, 
som visade sig vara tillverkad

helt i plast. Med den hår origi- 
nclla och cnkla drivkållan hade 
karln genomfort inånga långa 
flygningar med modellen, som 
hade en helt vanlig balsaflaks- 
vinge och -stjårtplan. Redakto
ren har inte sett modellen 
flyga, men li tar trots allt på 
mannen, som lovade sånda ett

Institute of Technology, som 
ligger bakom låltflygs- 
konstruktionen, lutade forst att 
såtta in en feminin motor i 
"Dacdalos". Hår kanske Mo- 
dellflygnytts motortestare får 
en ny uppgift i framtiden - att 
testa kvinnliga drivkållor!

tiotal satser till en Halmstadfir- 
ma, som kanske tar upp en li len 
import av den pneumatiska 
flygmaskinen. I Italien kostade 
hela grejen (motor, tank, nip- 
pel) en massa lire, men områk- 
nat i svenska Gustaf torde pri
set ligga kring 250:- - 275:-.

Redaktorn

Eldrivet på ett 
enkelt sått!?
3 gånger 1,5V, en elmotor 
& en hog balsa. Flyger det?
Se på bilden hår intill! En liten 
elmotor, tre vanliga batterier på 
vardera 1,5 volt och en propel
ler. Varfor skulle man inte kun- 
na driva fram en flygplansmo-

dell med dessa enkla grejer? 
Jodå, Redaktorn har forsokt 
med viss framgång. Men det 
bor finnas båttre byggare/fly- 
gare/konstruktdrer i det hår

landet ån just Redaktdren. Dår- 
for hår en liten uunaning till 
landets modcllflygare: kon- 
struera ett modellplan, som kan 
flyga med nåmnda utrustning.

Skriv till Modellflygnytt och 
beråtta. Fdr bra svar och bra 
lOsningar utlovar vi priser. Det 
kanske rent av kan bli fråga om 
en kommande tavling?

30
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Ak inte ensam & flyg!f

Nasta gáng Du drar ivåg till o 
faltet for att flyga, så ser Du lili o 
att Du tar nágon med Dig! o 
Någon, som Du tyeker bor få o 
veta hur trevlig den hår hob- o 
byn/sporten år. Hår några lor- o 
slag till låmpliga personer att o 
bjuda ut till Ditt hemmafalt: o

Din granne 
Din grannes ungar 
Din andra granne & Co 
Dina ungars klasskompisar 
Din chef (han kan behova!) 
Dina jobbarkompisar 
Din tandlåkare 
Din snabbkopskassorska

Fór min del råder det inga som helst tvivel om att de 
ytterligare 16 sidorna fór cirka 1:10 kronor år vål anvån- 
da pengar. Så vånta inte, utan gór slag i saken direkt! 
Så skrev en av många till Modellflygnytts redaktion!

En liten låsovning
"En utllykt till det svenska 
flygvapenmuséet i Linkoping, 
en upplevelse for "skalailcn". 
Från oldtimer fram till modem 
jet som svenska FV flugit. På 
eftermiddagen sedan prisuldel- 
ning som på grund av regn fick 
avhållas inomhus,
Vi gladde oss åt Banketten. Vi 
gjorde oss fina for den stora 
k vål len, som var "en Bankett i 
Nykopings gamla slott, pris 
230:- per person" och låt som 
något alt långla eller.
Låt oss gčra det kort: Av slottet 
återstod endast en gård, nod- 
torftigt tåekt med en presse- 
ning, till forfogande, "moblc- 
rat" med primitiva iråbånkar 
och bord, på vilka vi lade fest- 
stassen. Den i plast serverade 
maten blev "avrundad" med en 
pappbågare med en l/4 vin. 
Efter 20 minuler flek vi nog ."

hl

Nonnluy. 26. .luli
Em Λ usiluj! in dus sdnvedi.sche 
I uftwidVenmuseum in Linko- 
ping. cm Lile hnis fur die ..Sai
ler'" Vom Oldtimer his hin 
/uni modemen Jet ist dort ulks 
/u schen, was die sehwedisehe 
Lu/lwiiffe so gellogen hal. Am 
Spainaehmiitag dann die Sic- 

n- gerehrung. wegen des cin.sci- 
e- zenden Regens in der Hulk uh- 
ii- geluthen
er A lk  freuten wir uns auf das 

Banken, ulk  mach len wir uns 
■il feih f'iir den g roden Abend. 
n denn die Ankiind/gung ..Bun- 
I- keti un ulten SehloU m \yko- 
n ping" und der Preis von 231). 
s schwedischen Kronen pro Per

son hellen einiges erwarlcn 
Mac/ien wir es kmz Vom 
SehloU siand uns nui der Hoi. 
noldiir/Ng mit einer Plane /u- 
gedeekt. zur Ver/ijgung ,.md- 
hilierl" mit primitiven Hol/. 
hanken und -lisehen. an donen 
" ir die lesilicho (hirderohe /er- 
nssen Das ,n P/aslikgcvhirr 
sen lerte I ssen ui u de durch ci- 
non Papplxvher mit mchl cm- 
mal ir I Rotwein ..abgerun- 
de r  Nach 20 iVfinuten hatten 
w,r eemie von dem hos i

nennoeh. h,s nul diesen mi|,l- 
gluckton Abend uar .<· -
ronans... -

Det kom ett brev:

Begrundaii
Hela vår verksamhet beror på oss 
sjålva och vårt engagemang. Tror vi! 
Bakom oss firms foråidrar, fruar, 
sambor, varmer. De år lika viktiga!

klubbar legat i sommar- 
ide. Hur vore det med SM 
i mars eller april, som Ion 
for modan och uppfolj- 
ning av vinterns aktivite
ter?

Molargument som kommit 
fram år, att man har låttare 
all låna idroltshallar for trim
ning på som maren.
4- Detta år inte något bra ar

gument, for bokar klub- 
bama i god tid, så får man 
mojlighet att trimma.

Når man kommer som forål- 
der till ett SM har man en 
myckel stark kånsla av all 
allling flyter, utan planering. 
(Nu skali inte Ni, som år ar
rangører och ansvariga tro att 
jag år ovetande om vilkel 
otroligt arbete Ni lågger ner). 
Om man lågger ner mycket

"Så siller man hår igen. På 
åskådarlåktaren vid ett nytt 
SM. Samma procedur som de 
senaste åren. Samma dclta- 
gare som de senaste åren 
bortsett från att den helt otro- 
liga Kumla-klubben har haft 
en och annan ny liten sijårna 
med. I år var det dessutom 
våldigt få deltagarc. Och så 
kommer fundcringar fram 
hur man kan åndra detta. Or- 
saker kan man med god vilja 
alltid komma på, t ex Oldli- 
mertåvling och Linflygtåv- 
ling - men hånden på hjårtat - 
hur många av inomhusfly- 
garna deltog i dessa tåvling- 
ar?
4- År det mojligcn fel tid på 

året for inomhus-SM, just 
når inomhusplancn och 
alla akliviicter i våra

arbete på att al It på tåvlings- 
platscn skali fungera, vore 
det vål bra om fler deltog. 
Alltså gor tåvlingsdagcn/ 
dagarna trevliga for foråld- 
rarna - då kommer juniorema 
med!
Hår kommer lite, som kanske 
år vårt alt begrunda.
Gor cll familjepaket for tåv
lingsdagcn. Visa vårdklub- 
bens stad och sevårdheter for 
foråidrar, medan planen 
trimmas. Skriv i inbjudan till 
tåvlingen, vad det finns for 
något att gora.
Se till att tider for aktiviteter 
år plancrade både for dclta- 
gtu'e och medfoljandc. Skriv i 
inbjudan till tåvlingen vad 
det finns for något att gčra. 
Se till att tider fór aktiviteter 
år plancrade både for delta- 
gare och medfoljande. 
Mojlighcter fór Ovcrnattning 
samt priser skali meddelas. 
Lunch och kaffetider & pri
ser skali meddelas. Jag tror 
inte att det skulle vara svårt 
att ordna. Om vi skali få fór- 
åldrarna att stålla upp, så 
måstc vi ta hand om dem 
också - att våra aktiva mo-

dcllflygarc trivs kan man inte 
ta miste på. Dom glommer 
både tid och rum. Men sått Er 
i anhorigas stålle! Man vet 
inte vad som håndcr, man ser 
en samling månniskor gå 
omkring och prata med var- 
andra, syssla lite med planen, 
titta om det egna planet har 
forlorat trimningen mm mm. 
Bevars - man kan ju alltid lå 
lite lid att gå med att prata 
med den lokala klubbens an- 
horiga, om dessa inte samtli
ga år engagerade som funk
tionårer. Jag år medveten om 
att man inte kan ha en stor 
publik på grund av rčrelser, 
som då kan påverka planen. 
Men vi borde fórsoka få fler 
att delta, och fler som inser att 
det år våldigt fint med dessa 
små underverk.
Till slut - ett tack till Falko- 
pingsklubben, som ordnat en 
bra tåvling, enligt Tomas och 
Staffan. Och ett tack från en 
mamma, som tycker om att 
vara på inomhusflyg-SM. 
Sårskilt når vådret år som det 
i Falkoping den 3 sept. 
Vånliga hålsningar!

Helene Utzon
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Bii vdrldsmdstare!
Nu Finns mojlighet for gemene 
man au bii vårldsmåstarc i 
F4C! Ja, kanske inle. Det ar ju 
mer an en byggsats man beho
ver. Och nu går VM-segraren 
Philips Avonds ut med en 
byggsats till den framgångsrika 
F-15 Eagle, som blev hans 
vårldsmåstarmodell i år. Den år 
avsedd fór två fan-motorer, 
men klarar sig hyggligt med 
bara en. Byggsalsen omfattar 
glasfiberkropp (2 delar), samt- 
liga detaljer till flåktarrange- 
manget (cxkl motorer & flåk- 
tar), skurna vingar, stabilator 
och fenor, dragen plasthuv, en 
mångd skaladetaljer i plast, 
helskalaritning, 3 dckalark, sta- 
bilatorlinkage med kullager, 
vingstål fór vingar och stabila
tor mm. Hela paketet kostar BF 
26.250:- (cirka 5.250:-), varav 
25% utgdr lokal moms, som 
kan dras av (giom dock inte 
svenska momsen, som låggs på 
då Du håmtar grejerna hos tul
len!). Lågg gåma till 15% i 
frakt mm - dverskottet får man

tillbaks. Samtliga detaljer i 
byggsatsen kan man kčpa som 
reservdelar. En kropp (fram- 
och bakdel) kostar cirka 
1.900:-. Modellen kan drivas 
med Turmax I (Scozzi) från Jet 
Hangar Hobbies med 2 st 7.5 
cc motorer. Philip rekommen- 
dcrar OS Max .46 VR DF, OPS 
.45 SPP FAN eller Picco p-45 
DF. Låmpliga stall år AMT el

ler Rhom Air. 
Philip Avonds Scale Jets, 

D orpstr aat 18, 
B-8458 Koksijde, Belgien 

Tel: 00932-58-512097

Electro. - Gentle El-lady
Carl Goldberg Models, USA, 
lanccradc i fjol sin Eleetra. Det 
år en modifierad seglare, Gcni- 
le Lady, som fórsclts med en 
Mabuchi elmotor. Så har man 
fått en cl-scglarc. Inklusive el
motor, propeller och spinner 
kostar byggsatsen 546:- hos 
Modeil Produkter. Ackumula- 
lorcr och laddare tillkommer 
fór alt det hela skali fungera.
I våras kom Great Planes med 
sin Electri CUB. Spånnvidd

147 cm och den kan koras m al 
,10-molor eller med el-motor. 
En byggssats med elmotor, 
propeller, mikrobrytare men 
utan ackar och laddare kostar 
792:- hos Modell Produkter.

Modeil Produkter 
0611-165 00

Mån g a FOX-motorer
20 olika FOX-motorer står på 
ti 11 verkningsprogrammet. Al 11 
från .15-.50-storlckar. En 
40BB kostar med dåmpare & 
metallspinner 772:-. Idag år 
dessa motorer llera hundralap- 
par billigare jåmfori med några 
andra fabrikat. MP hiir merpar- 
ten av Fox-motorcrna på lager.

Modell Produkter 
0611-165 00

Årets SIG-katalog ute
Årets upplaga av SIG-katalo
gen år vålfylld, som vanligt. 
Bland nyheterna mårks spe- 
ciclll en modell i skalal:3 av 
Spacewalker. Katalogen kostar 
50:-. Skickas den tillsammans 
med andra varor bl ir priset 30: 

Modell Produkter 
0611-165 00

Tvolta rent & effektivt! 
Bel-Ray marknadsfor en rad 
intressanta sprayburkar. Con
tact Clearner hcicr en hog- 
tryekssprayburk. Innehållct 
tvåttar effektivt bort oljerester 
och åven intorkad olja. Contact 
Cleaner liknar faktiskt en "fat
tigmans hogtryckstvått". Det 
avfettande mediet i burken 
dunstar snabbt. Innehållct år 
inte brandfarligt, men kan vara 
skadligt fór vissa plaster. Det 
hår mediet passar oss oljesdli- 
ga modellflygarc bra.
Bcl-Rays "6 in 1" år en olja, 
som tycks vara anvåndbar till 
alt smorja det mesta. Åven som 
rostskydd åt nitro-korda mo- 
dellmotorer mm. Kan vara bra 
au spruta på meuilldelar som 
rengjorts med Contact Cleaner. 
"6 in 1" år gronaktigt i fårgen.

Modell Marin 
08-764 55 10 må-tor 10-16

RC-motor från CMB
CMB-motorerna från Italien år 
mest kånda fór marinsortimen- 
tet. Nu har man emcllcrtid lan
serat ytterligare en RC-flygmo-
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tor. Den heter 21 SL RCA. Vid 
20.000 rpm ger detta lilla (3,40 
cc) kraftpaket 1,0 hk enligt till- 
verkaren.

Modell Marin 
08-764 55 10 må-tor 10-16

Ny Picco 15-kubikare
Rolf Hagel har fålt hem några 
nya Picco-motorer. Bland annat 
Picco P 90, som finns i en "duc
ted fan"- och en Marin-version. 
Noterbart år, alt vevhusct med 
fem spolkanalcr kan våndas for 
fram- eller bakåtriktiat avgas- 
port samt alt slidmatningcn via 
bakinsug år klar for sával hoger- 
som vansterrolation.

Molorn, som år mycket kom
pakt, iir i modcllflygsamman- 
hang friimst avsedd for flåktfly- 
gare, har samma målt som de 
iildre P 60-80-serierna. Några 
som heist problem med vikl och 
utrymme bore allLså ej finnas. 
Rolf framhållcr att Picco-mo- 
tom som vanligt har bra ra- 
cingprestanda.

Rolf Hagel Modellteknik 
040-44 61 17 vardagar 17-20

Ny katalog från Insjon!
Lagom till byggsåsongen har 
Clas Ohlsson kommit med sin 
70-årsjubilcums-kalalog. Mer 
fargbilder, mångder av prylar 
& verktyg, dvs som vanligt 
bra och ovårderlig for. Bestiill 
den - och skriv alt Du låste om 
den i Modellflygnytt!

Clas Ohlsson AB 
790 30 Insjon 

Mera godis från Argus!
"Flying Models - favourites of 
the Fifties" heter en nya hårlig 
bok från Argus. Den omfattar 
mångder med ritningar (vissa i 

i helskala) av modeller från 
1947-1959, dvs perioden, som 
man i boken kallar "de gyllenc 
åren" i modellflygct. Då kun
de modell Byget ålerigen kom
ma igång med vidarcutveck- 
ling och låvlingsvcrksamhet. 
Modeller från den tiden finns 
al liså i boken, som varmt re- 
kommenderas. Priset i Eng
land år £6.95, vilket år rum 
75:-. Vi får hoppas, alt Hobby- 
bokhandcln har den. ISBN 0 
85242 964 9 år bcstållnr.
Ovre. raden f  v Philip Avonds 
F-15, som nu finns i byggsals. 
Fox-motorn, dår MP har 
slorre delen av programmel 
på lager. SI G s nya katalog har 
nu kommit liksom ny Picco 15 
for ducted fans, så en sida ur 
Argus nya publikation. Nedre 
raden: Electrafrån Carl 
Goldberg ά  Electri Cub från 
Great Planes. Samt sluiligen 
jubileumskatalog från I nsjon

NORWEGIAN MODELLERS AB

A S P  6 0 0 0  ·  6 4 9 :-
Ni har val vår KATALOG 88/89? Endast 50:- ink l porto 

Postg iro  479 78 52 - 3 e lle r 50:- i sedlař

NORWEGIAN MODELLERS AB
Box 37 ·  778 01 Norbeng ·  0223-25 00

Årets stora nyhet på m otorm arknaden. Båttre ån Fox 40 och 
OS 40 SF en lig t test i Scale RC Modeler. 14.500 rpm med 
10x6 propeller. Hóg effekt, såker tro ttlin g  ner till 2500 rpm. 
ASP 40 ABC har dubbla ku llager, polerad vevaxel och leve
ras med Ijuddåm pare. E ffekt 1,4 Hk/16.000 rpm  & priset?

Hos oss kan Du handia på
H O B B Y M Å S S A N *

i Frescatihallen 3-6 november 1988

¥  -kV
Vi kommer att ha

M  FYNDHORNA 
Julklappen 
Modeligrejen Du saknar 
Beståli nu fór leverans till Måssan!

ALLT FOR MODELLHOBBYN

Motorer ·  Byggsatser ·  Radioanlåggning 
Balsa ·  Bránslen/glód & diesel ·  Tillbehór

Telefonsvarare 0155-355 20
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Såkerhetskurs
SMFF planerar nu kurs for 
DISTRIKTENs såkerhets- 
ansvariga och utbildningslc- 
dare under januari 1989. 
Dår las frain utbildnings- 
plan och -inalcrial for dis- 
triktens utbildning av klub-

barnas såkerhetsmån. Kurs
planen upptar airmen som: 
Luflfartsverket, Frekvenser, 
Såkcrhcl/lina/friflyg/radio, 
Forsåkringar, Byggleknik 
hållfasihet, Miljo, Modell- 
flygnytt mm

Hókaskalan 88! Ordna C02-tråff!
I rail hyggligl skalaflygvåder 
genomfórdes Hókaskalan i 
borjan på augusli. Hokafåltet 
iniill Pilkinglons glasverk var 
platscn. Tåvlingen, som också 
utgjorde UT 2 for F4C-klassen, 
kom forvånadsvåri nog bara all 
handia om Populårskala. Var 
fanns alla de, som vill ulgora 
Sveriges skalalandslag nåsta 
år, frågade sig många. Popklas

sen utgjordes av flera skalara- 
var och Gripen log de tre forsla 
platserna med EsbjiJm Suom- 
qvist, Berne Gunnarsson och 
Roger Nilsson i nåmnd ord
ning. AKMGs Ulf Jornheim 
och Bo Olofsson klåmde sig in 
fore Hokaklubbens egen Chri
ster Persson och Roy Nilsson, 
som nu hade lile problem med 
sin - jovisst, Tiger Moth!

Klaus Jorg Hammerschmidt, 
valkånd C 0 2-kåmpc i Våst- 
Ty.skland har flera gån ger bi- 
dragit med artiklar om kolsyrc- 
molorflygning i Modellflyg- 
nytt. Nu år han intresserad av 
att vara med och arrangera ett 
spciccllt C 0 2-meeting någon 
gång nåsla år i vårt land. Och vi 
har bara att lacka och la emot. 
Det hela låter våldigt trevligt

och den hår typen av modcll- 
flygning behover kanske få lile 
pushning i Sverige. Så hår 
kommer den mycket cnkla frå- 
gan till alla låsarna:
t  — I . .  ,

Vilken klubb vill ordna 
ett CO,-meeting 1989?

s_____________________________________________________ _

Anmål Ert intresse till SMFF- 
ordf Olof Pcnnborn, Sven Pon- 
tan eller till MFN:s redaktion.

r  PRÓVA NAG O T N YTT! n 
{ Bygg o ch  flyg  |

! M R  ®Æ \K]©[IKC !

RC/AUTOGIRO med
] DIREKTSTYRD ROTOR

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

Hór med Din hobbyaffår eller beståil direkt från oss 

I _  .  _  . , , . I  Kållarvågen 13

i P e A s  R o to r b  a d  Iv n w  i  I W I W I  M i M V i  I  0290-851 37, 407 32

*

N DH o r n , v i™  1

-Specialister inom RC'hobty

*  *  *
*  +  *  *
Z.+  ★  *

- M e N fo s r o R o e *

04RW 4GS6AT4N 3 6 , 1 7 2 $ 5  S O w B Y B e & i, re j .2 8 7 8 6 8  -V å /k o /rr /r te * /
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Kungsången Cup 88!
Tavlingen anordnades som pla
neral den 27 & 28 august i 1988 
på TOPP-ialtcl. Dctia Pilt dis- 
poneras av 6 klubbar i Stock
holms Lån samt av SLM, som 
representerar alla ansluina ju
niorer i lånet.
De piloter, som kom från andra 
delar av landet ån slockholmrc- 
gionen kom med husvagnar 
redan på fredag eftermiddag. 
TOPP-fåltet erbjuder utmårkta 
campingmojlighetcr, som ock- 
så nu utnyttjades for grillning 
och trevlig samvaro på kvållcn. 
Vi i Stockholm saknar for når- 
v aran de siktstållningar, signal- 
utrustning och ovriga hjålpme-

I del, men MFK Ikaros i Órebro 
lånade ut delta till oss samt 
sLållde upp med en duklig Ριν
ί ingsledarc i form av Anders 
Gustavsson - sjålvaste RC- 
grcnchcfcn. Del tåvlades i så- 
vål F3B-FAI som F3B-Sport 
och man råknande in 11 tåvlan- 
de i resp klass. Distansmomcn- 
tet i F3B tavlingen stroks for alt 
ge lid for så många omgångar 
som mojligt. Vadret var bra 
under hela helgen med svaga 
vindar och svag termik. Inga 
protester presenterades - det 
blev en bra låvling.
Sponsorer Unisys, Bosch, Be- 
hco och Hobby-Land lackas

for uppbackning & fina priser.
Resultat F3B Sport
1. Christer Jansson 7557 p
2. Mikael Viborg, jun 7268 p
3. Peter Karlsson 7173 p
4. Ulf Hdglin 7041 p
5. Conny Roos 6493 p
Mikael Viberg vann såval DN 
som juniorklassen dessutom.

Resultat F3B-FAI
1. Joakim Ståhi 7681 p
2. Gert Ilollbåck 7538 p
3. Christer Jansson 7330 p
4. John Herdin 7321 p
5. S-0 Carlsson 7246 p
John Iler din tog DM-titeln och 
Klas Persson juniorklassen.

Ripa!
Ripa-lågrel genomfdrdes ΙΟ
Ι 6 juli. Vådret var mestadels 
flygbart. Med tåvlingar och 
lotterier inlagda. Hår vinnarna: 
Bomb/landning T Segerdahl 
Segel/distans B Andersson 
Ballongjakt R Larsson
Snabb/långsam H Rosengren 
Handluns/sen E Sori iden 
Handluns/jun Ulrika Segerdahl 
Manoverflygn P Lindstrom

FOljande vinstnummer drogs: 
Silverringen nr 31
Ålar I/nr 11, Il/nr 41, III/nr 48 
Vinnarna har underråttats.

Vi ser frarn emot 1989 - med 
ett nytt Ripa-låger. Vålkomna!

GMP HELICOPTERS
Ett nytt helikopter-mårke intro- 
duceras nu i Skandinavien.
Ett i USA mycket vålkånt mårke 
vid namn GMP (Gorham Model 
Products). GMP har sedan många 
år utvecklat helikoptrar som kan 
passa nybdrjare och hela skalan 
upp till Super Aerobatic ("Hot 
Doggers”). GMP har genom ut- 
veckling. erfarenhet och samarbe- 
te med Japan kunnat utveckla sina 
modeller till robusta och låttbygg- 
da maskiner som åndå håller vik- 
ten och har en mycket bra flygfor- 
måga. Den senaste i familjen 
heter LEGEND och har ett "Fly- 
barless" rotorhuvud. I och med att 
stabilisator saknas biir denna heli
kopter våldigt snabb och mano- 
verduglig fór mycket avancerad 
aerobatic-flygning. Om man t ex 
gór rotorbladen något tyngre 
kommer LEGEND att bli snållare 
och stadigare i luften, vilket kan 
vara en fordel for en nyborjare.

Den forstå såndningen modeller 
våntas hem vecka 38 tillsammans 
med fullståndigt reservdelslager. 
Totalt 6 olika modeller!

Cobra Ca-pris 5180:—
Fór mer information.. .  Hór av dig till hobbyforsåljaren pa din ort eller direkt till oss! 
Generalagent fór Skandinavien !!

Angsgatan 15, 332 00 Gislaved Box 279. Tel 0371-10111
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Radioflyg & oljud
For ett antal år sedan anmåldes 
vår vcrksamhct i MalmO Ra- 
dioflygsållskap till hålsovård- 
namndcn såsom slorande fór 
omgivningen.
Detta orsakadc ett flertal ljud- 
måtningar, skrivelser, over- 
klaganden till Lansstyrelscn 
saml begrånsningar av flygti- 
der. Vi tvingadcs alt se allvar- 
ligt på ljudproblematiken.
Då vårt relativt nya flygfalt har 
ett utmårkt låge strax utanfor 
Malmo stad, beståmde klubb- 
styrclscn alt i samråd med Mal
mO Fritid och hålsovårdsnåmn- 
den vcrka fór alt vårt molorflyg

ej ska stbra boende i omgiv
ningen. Fyra punkter fast- 
slålldcs som målsåttning:
f -------------------------------------\

o Viss begrånsning av 
flygtidcrna fór motorflyg 

o Ett på karta angivet 
flygområde

o Ljudnivå max 80 dB(A)
på 10 m avslånd från
motor vid fullvarv

o Klubben ska verka fór
lagre varvtal på motorer
via storre propeller och
ett nyaserat gaspådrag. ____________

Storsta svårigheten for oss var 
alt hilta losningen fór att ej

•k c

Picco finns hos válsorterade hobbyhandlare. 
Du kan ocksS kópa direkt av oss pa postorder. 
Vi har service, reservdelar och tillbehór.

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

P 21 
P 21 
P 40 
P 45 
P 60 
P 60 
P 80 
P 80 
P 40 - 45 
P 60 - 67 
P 80 
P 5 
P 40 
P 21 
P 21 
P S
P 40 - 45 
P 60 - 67 
P 80

SE RC 
RE RC 
SE RC 
SE RC 
SE RC 
RE RC 
RE RC 
SE RC 
RE RV 
RE RV 
RE RV
3.5 CC
6.5 CC 
SE 
RE
3.5 CC

Ducted Fan
Ducted Fan
Ducted Fan
Pylon
Pylon
Marin
Marin
Marin
Marin
Marin
Marin

765 
765 
890 
945 

1045 
1095 
1095 
1.095 
1 075 
1.175 
1 295 

975 
995 
895 
895

1.125
1.125 
1.295 
1.350

P 90 
P 90BH
P 21 
P 21 
P 21 
P 21 
P 21 
P 21 
P 5 
P 5 
P 5 
P 5 
P 21 
P 21 
P 40 - 
P 60 
P 15 

P 15

Marin
Marin Com petition

1.595 . 
2 185

SE
RE

RE
SE
SE
RE RV
RE

RE

Spon 
Spon 
Buggy 
Buggy 
Car 
Car 
Car 
Buggy 
Car Turbo 
Buggy Turbo 
Stunt 
Stunt 
Stum  
Spaed 
Combat K o m m e r  t i l l  
Speed v a re n

645 
645 
795 
795 
795 
795 
995 
995 

1.295 
1 295 

595 
595 
745 

1 095

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

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

Rolf Hagel
M o d e llte k n ik

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

/

uppnå mer ån 80 dB på ell kon
trollerbart och någorlunda fór- 
svarbart salt. For alt undvika 
onOdiga diskussioner fann vi 
fóljande losning acceptabel: 
2-taktsmotorer ska efter ordi
nanc ljuddåmpare vara forsed
da med tillsalsdampare. 
4-taktsmotorer ska vara fór- 
sedda med en ljuddåmpare. 
Storre tvåtaktsm otorer i ord
ningen 30-50 ccm, oftast mer 
lågvarviga, kan klara våra 
grånsvården med en dåmparc 
som foljaktligen år storre och 
dåmpar relativt bra.
Många har ståilt sig frågan om 
vårt agcrande ar fornuftigt och 
hanterbart. I snart tre år har vi 
haft dessa regler och de funge- 
rar alldeles utmårkt. Klubbens 
mcdlcmmar har anpassal sig 
och givetvis rangordnas Byg
ningen fore behovet av att fora 
ovåsen. Några har våxlat over 
till 4-takt och dårmed uppnått

åven andra fordclar. Våra gåst- 
flygare manar vi till eftertanke, 
varvid man anvånder trottel 
och flygområde på ett tillfreds- 
stållandc sått. Evcnluellt kan vi 
kanske ta fram en tillsatsdåm- 
pare, som gåstflygare lånar vid 
flygning hos oss. Detta år något 
vi diskuterar, men ej tagit be
slut om ånnu. Vad som skett ar 
en anpassning till en allt hetare 
debatt vår Iden over kring ljud 
och oljud. Skåne år som bekant 
ett tåttbefolkat landskap och 
vill vi ha nårhet till vårt flygfalt 
måste vi acceptera vissa krav 
som riklas mol oss. Vi ser med 
intresse fram emot att ta del av 
andra klubbars erfarenheter i 
delta åmne, vilket vi gåran lå
ser om i Modellflygnytt. 
Slutligen hålsar vi alla intresse- 
rade vålkomna att flyga hos oss 
på vårt fina flygfalt.

Malnio Radioflygsallskap 
Sven Gylle nbor g

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub! 

Ge bort AMA-Cub!
ÅMÅ-Cuben år en fin flygare! 
AMA-Cuben år en fin present! 
AMA-Cuben år en fin julklapp!

•  Κόρ inte bara en, kóp flera till Dig sjålv, 
till Dina kompisar.

•  Ordna en tåvling nåsta lovdag i skolan.
•  Tala med Din lårare om AMA-Cuben och 

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011 - 13 21 10 f  c Hallgren servar glatt!

forlag
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14,96 CC 
Cylinderdiam. 27,70 mm 
Slaglångd 24,80 mm 
Vikt 635 g
Effekt 1,6 hk/11.000 rpm

OCH DESSUTOM 
DU O.S. GEDIGNA
KVALITET & SERVICE 
OÓVERTRAFFBART!

FS-26
SURPASS

FS-70
SURPASS

Cylindervolym 4,41 cc 
Cylinderdiam. 18,50 mm 
Slaglångd 16,40 mm

Cylindervolym 11,50 cc 
Cylinderdiam. 25,80 mm 
Slaglångd 22,00 mm 
Vikt 570 g
Effekt 1,1 hk/11.000 rpm

SURPASS SERIEN
V O W  OVERTRAFFAR DET MĚSTA!

UTOMORDENTLIGA GÅNGEGENSKAPER.
MER EFFEKT. MER VRIDMOMENT. FS-91
MINDRE VIKT... SURPASS

Vikt 268 g
Effekt 0,41 hk/11.000 rpm

SPORTS AVIATION
DIABOLO 904

MAL AT!
FÅRDIGT!

En utmårkt modeil av en vålkånd 
aerobaticmaskin. Gór FAI:s och aresti- 
programmet utan problem.
En suverån flygare!
Spånnvidd 1416 mm 
Motor .40-.45 2-takt

.61-.91 4-takt

KOMPLETT!

VÅLFLYGANDE!
/7 7 3 :M V

ΕΠΠ

/ 2 \
mODCtCflflH MODEL-CRAFT

BOX 2074 o RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO O TELEFON 040-714 35

ELECTRIC 1800
En perfekt el-seglare I nåstan fårdigt skick!
ELECTRIC 1800 levereras med kraftig 540-motor, fårdig 
utvåxling, fållbar propeller, stdtstångsmaterial mm mm. 
Utmårkt som forstå el-kårra eller fór skdn, avslappnad 
nójesflygning. Spånnvidd 1850 mm

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER

K 1 @ F

MB®®!
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FRÅN KLUBBARNA

HLtt ^ . y f CA

Sålen
meeting
Karl-Erik "Extra 230" Nilsson 
har sant eit reportage från Så
lens Hangflygmeeting 2-3 juli..

For min del var det forstå gång- 
cn jag var på cn hangflygtråff, 
Det blev mycket intressanta 
iakttagelser jag gjorde. Min 
"Electric Lady", som jag hade 
med mig, skulle nu testas under 
lite annorlunda fOrhållandcn ån 
vanlig termiksegling. Elmotorn 
som siltcr på, behovde aldrig 
anvåndas. Det var bara vid nå- 
gra tillfållcn, då jag ville retas

.
aim

i l f i r

, · ■ i 
r

:,y  ο  · # ^ 1  
\  L e  i  

£ 8 1  I  I
a i s

lite med grabbarna och gora en 
looping från stillastående i 
motvind, som motom slogs på. 
Vådret forstå dagen var mulet, 
men vinden var frisk och kon
stant, dår vi (cirka 15 pers) stod 
rakt ovansfOr Lindvallcn. (Vi 
kunde ta korgi if ten upp med 
kårror och allt i famnen).
På kvållen holls ett samkvåm 
dår nere i reslaurangen med cf- 
tersnack och video-filmvisning 
från dagens ovningar. Dcss- 
utom visades hangsegel från 
tåvlingar i Norge, dår bl a Óre-

bro och Ludvika var represen- 
terade.
Andra dagen bjod på toppenvå
der och vinden låg nu lagom 
for Gammelsåtern.
En eloge till grabbarna och tje- 
jema i Sålen som anordnat det 
hår meetinget. Bra genomfort 
med medhjålpare som kollade 
uppvindar uppe på fjållct och 
meddelade via kommunika
tionsradio mm. Del biir nog 
flera forsok i framtiden!

NM i F3B 1988
Fortsållning från sidan 12!

hållct byggd i negativformar 
med skalbyggda vingar. Ett 
otroligt snyggt plan, som han 
dessutom flyger mycket bra.

Då tåvlingen kom igång bc- 
kråftades alla våra farhågor. 
Flygskickligheten har hftjts i 
hela Norden utom mojligen i 
Sverige. Vi ligger kvar på 
ungefår samma nivå som forrå 
året. Detta kan fdrklaras med 
alt ingen utveckling av nya 
modeller och vinschar skett 
hos oss. Vi vantar på de nya 
vinschreglerna.

Sverige ledde, men ... 
Efter forstå dagen då man hun
nit flyga två kompletta om- 
gångar samt tredje omgångens 
termik, hade Sverige en knapp 
ledning i lagtåvlingcn med 
Jocke i topp individuellt. Tred
je omgången slutade minere 
bra for svenskarna. Gert styr c 
bort sig i speeden och kom i

Fortsåttning sidan 40! ^

1 R P R O P O
.ju s ,« e - p j» -

C o m p - w 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.

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

Hčr efter hos din hobbyhandlare på orten eller direkt till oss

Modelier&ElektrooikAB
Ångsgatan 15, 332 00 Gislaved · 0371-107 09 & 107 45

c  W o r l d  \

\  PROPO g

R E M O T E  I 
1-----C O N T R O L
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HOGSTA KVALITET 
FRÅN TYSKLAND
Den fullt aerobatiska S hark-40 låm par sig fór 
alla R C-flygare, från nybórjare, till de m era erfarna 
tack vare KAVANS unika huvudro torsystem .
Fabriksm onterade kom ponente r och enkel 
uppbyggnad fórkorta r m onteringstiden.
"C ollective-p itch”-versionen innehåller ett 
nytt KAVAN BLS C -system  (Ball L inear S lide 
Control) som  ger exakta frik tionsfria  rore iser 
fó r optim ala prestanda.

SHARK-40, fast pitch, m ed au toro ta tionskopp ling 
SHARK-40, kollektiv pitch, med autoro ta tionskopp ling, B LSC -system  
RANGER, kollektiv pitch, med autoro ta tionskopp ling, hoghastighets-våxe l-system  
ALOUETTE II, fast pitch
ALOUETTE II, ko llektiv  pitch , med au toro ta tionskopp ling
JET RANGER, kollektiv pitch, m ed au toro ta tionskopp ling, hoghastighets-våxe l-system  
LOCKHEED 286L, ko llektiv  pitch, ste lt ro torhuvud, med autoro ta tionskopp ling. 
R eservdelar finns till sam tliga varianter.

S kicka efter vår kata log —  du få r den gratis och 
dessutom  sk ickar vi dig en liten present!
Skriv till oss på enge lska  e ller tyska.

Frimodigs Lek & Hobby i Uddevalla 
utókar nu sin RC & modeilflygsida!

Vi forsoker tillhandahålla det mesta av det basta

F r i m o ý ^ s

SPECIALITETER
•  RC-flyg
•  RC bil
•  RC båt 

Motorer
•  OS
•  Webra 

Radio
•  Futaba
•  Sanwa

Vålkomna!
Bertil Tobiasson
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NM i F3B 1988
Fortsdiiningfrån sidan 36!
mål på drygt 30 sck. Klas flog 
over såkerhetslinjen och når 
Jocke efter flcra forsok all 
komma Over B-linjen gjorde 
likadant blev vi lite oroliga. 
Tur det finns strykomgångar. 
Trots ett irilskande flygplan 
lyckades John hålla sig relativt 
bra till i resul tall i stan. Då lor
dagens flygning var slut efter 
femte omgången hade Dan
mark tagit ledningen i lagtav- 
lingcn med 128 p och Karsten 
ledde 44,5 p fore Jocke och 
50,8 p for Gert. Sdndagcns 
enda och avslutande omgång 
skulle bli spånnandc!

Sondagen grydde med lika 
vackert våder som de andra 
dagarna. Dagens forstå sLari 
slutade med att en dansk junior 
flog sill plan rakt i marken på 
den tredje speedstråckan. 
Jocke, som skulle starta direkt 
efter såg ån mer samman bi ten 
ut. Så slåpptc tydligen alla ner- 
vknutar och han klåmdc till 
med tavlingens snabbastc

speed - 18,6 sck. Karsten som 
visste vad som galide våntade 
lange med alt starta. Når han 
till slut susade i mål stannade 
klockan på 19.6 sck. Nu var 
Jocke i ledningen, men bara 
med 4-5 p. I distansen, som 
foljde, gjorde Jocke sin plikt 
och flog 5 slråckor mer ån sin 
dansk. Når sedan John slog en 
annan dansk och åven Gert kla- 
rade en tuscnpoångare, borjade 
det se ljust ut i lagtåvlingen! 1 
den sista distansgruppen ståll- 
des junioren Robert Hollstcn 
mol Danmarks hopp Karsten 
Jeppesen. Bågge två kom in i 
banan ungefår samtidigt och 
låg och fightades stråcka efter 
stråcka. Robban styrdc sin 
Grover, som han aldrig gjort 
annat i sitt unga liv och lycka
des efter en perfekt planerad 
flygning slå Karsten med 23 
slråckor mol 22. Delta var nog 
NM:s mest spånnandc Ryg
ning. Eftcråt kom den danske 
laglcdarcn Preben Norholm 
och gralulerade Jocke till sc- 
gern trots att det åLcrstod en 
termikmoment alt fiyga. Som

tur var fick Preben rått, men 
hur hade det gått i lagtåvling
en? Ingen visste och titlen frarn 
till prisutdelningen blev oånd- 
ligt lång.

Det mesta har handlat om 
Sverige och Danmark. I norska 
laget fanns två piloter, som holl 
sig framme i toppskiktet. Nåm- 
ligcn Ola Wanvik och Espen 
Torp. Den tredje lagmcdlem- 
men hade tyvårr radioproblcm 
nåslan hela tiden, vilket drog 
ner lagresultatet. Dcl finska 
laget kåmpadc tappert hela ti
den. De htir gjort stora framsteg 
sedan forrå året och det Finns 
al la anledning att se upp med 
dem i fram tiden. Nåsta år går 
NM tro I i gen i Finland.

Joakim tog priset 
for alttid!
Joakim Ståhi fick for tredje 
gången mottaga den danska 
RC-unioncns vandringspris, 
vilket innebår, att han får putsa 
på del livet ul. Och au SMFF 
forpiiktigas att sålla upp elt 
nytt! Karsten K Jeppesen kom 
på andra och Gert llollbåck på

tredje plats. I juniortåvlingen 
visade sig danskarna for svåra 
och belade forstå och andra 
plats. Robert Hollstcn tog 
bronset tått foljd av Klas Pers
son. Yticrligare nervos våntan 
på resultatet i lagtåvlingen. Då 
den norske tåvlingslcdarcn ånt- 
ligcn kom ut och borjade låsa 
upp resultatet var spånn ingen 
på topp. På fjårde plats Norge, 
på tredje Finland, på andra 
plats ... Danmark! Det svenska 
jublet borde ha horts ånda hem 
till Sverige!
Del måstc konstateras att det 
svenska laget fungerat helt pro
blemfritt. Intc vid något tillfål- 
le var det någon stress eller 
hets! Detta tackar vi de tre 
mcdhjålparna Åsa Andersson 
(NM:s snyggaste linhåmtarc!), 
Anders Gustavsson och Pasi 
Våisånen for. De norska ar- 
rangorerna måste också få en 
clogc for en utmårkt tåvling. 
Sist men inte minsi vill hela 
laget Uteka sina sponsorer 

Bosch och Unisys.
Sven-Olof Carlsson 

Laglcdare

Långd 1346 mm ø Hojd 412 mm ø Flygvikt cirka 4 kg 
Rotordiameter 1455 mm ø Motor 10 cc ø Pris 5.500:- 

Nu finns "tåvlingskropp” *>som extragrej ø Pris 2.695:-
FIF7Y AND SIXTY SERIES HELICOPTERS

*> Specieilt utformad fór F3C - ger båttre flygegenskaper - och tåvlingsresultat!

wm

-

.. .................ni··'«'.« '· ................................ ; . . . .... ...........................jiní; i » . » . ι,ιιιι....

(Gót-Hobby) Kungsbroplatv 1 #H g ^ g lo c k h o lr r i  
08-54 70 77 ·  Óppet 0930-1800, 0930-14r - *  w-

Katalog 211;sid skiekas mot 30> i frimarken el sedlař
... . «»W. 'frtf
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Kvalitet for alia! 
Mer prisvård ån 
någonsin!

Royal me Expert 2 servon, DS mottagare, 1200 mAh-ack m m. 
NU 5125:- (tidigare 7746:-).
Memorymoduler. NU 183:- (tidigare 640:-)

Commander-88 - nu med flyg- eller helikoptermodul. 7 kanaler, 
ackar och 2 servon. Vidare utbyggbar. NU 3040:- (tidigare 3750:-)

Combi Sport 4/7 - nu med 3 servon 1710:- (tidigare 2140:-)

Nanoservo 200:- (tidigare 280:-)
Nano BB 274:- (tidigare 374:-)

IR VINE %

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

Prisexempel: IRVINE .40 R/C Sport 766 
IRVINE .40 R/C ABC 845 
IRVINE .20 R/C Sport 563 
IRVINE .20 R/C ABC 642

NATANS HOBBY
Box 47, 430 24 VSróbacka, 0340-600 66 efter kl 17

Nu hela nya servofamiljen fór leverans! 

Stórningar från P4-såndarna?
Anvånd Mpx dubbelsupermottagare: NU 810:-.

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

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

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

Williams tillbehór och plastbyggsatser.

Vi vålkomnar Hoganås Hobby & Elektronik som fått óver- 
ta distributionen av bl a Multiplex byggsatsprogram.
Alla tillbehór firms fortfarande hos oss (åven fór 
återforsåljare).

Multiplex katalog på engelska eller tyska sandes mot 35 kr i 
frimårken eller på pg 19 0082-8, Orbo.

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

Begrånsat oppethållande, men Du kan ringa in din bestållning når som 
helst. Vår telefonsvarere år alltid vaken! J

i FANTASTISKA LIMBO ‘

RC planet nummer ett antingen det gåiler 
sóndagsflygning i sakta mak eller långsam luftakrobatik 

En efterfrågad modeli 
Presenterad i Allt om Hobby 2/84 och 

Modellf lygnytt 5/85 & 6/85 
Spånnvidd 158 cm ·  Motor 6,5 cc 

Halvsymmetrisk vingprofil

Ritning på två stora ark med båda ving- 
halvorna utritade. Separat steg-fór-steg
byggbeskrivning 110:-
Materialsats/tråvirke 366:-

476:-

PAKETPRIS 439:·
Materialsats + byggbeskrivning till avtagbara 

kindkåpor i balsa och plywood 39:-

Aero Design 
Lennart Olsson

Roddaregatan 1 ·  291 54 Kristianstad 
Telefon dagtid 0456-271 09

*  «  ■■ ™  "■  ■ "  ■ Telefon kvållar 044-12 53 80 ■ * * * * * #



Combatserien - avdelning 5!
Fortsdttnings från sidan 10!

såkcrt ner Lill 3000-3500 varv/ 
min. Den var for ovrigt låttju- 
sterad. Irvine 40 Mk II år med 
andra ord en billig och bra 
bruksmotor. Den stora expan- 
sionskamarljuddåmparen gor 
motorn relativt tyst.

Bra: Bra pris och bra funktion.

Mindre bra: Ett fippet frontla
ger alt. medbringare utan Håns 
= lått att få in smuts i lagret. 
Men Nalan kan fixa fram tåta- 
de frontlager om Du frågar!

Text & foto: 
Conny Åquist-Renman

Irvine 40 A B C ...
Fortsdtlningfrån sidan 11!

minium. Hålct år 6,5 mm. For
gasaren år i ovrigt av portione- 
randc tvånålstyp.
Testkorning
Då denna motor år konstruerad 
for att "rora på sig", så satte vi 
på en 6 x 7 speedpropel ler och 
drog igång. Som synes av varv- 
talsLabcllcn gick det undan vår- 
re. Trots delta overlevde såvål 
glódstift som motor. Påpckas 
skali att testmotom var utru- 
stad med elt 160° pipfoder till 
skillnad mot slandardmotorns 
150° foder.

Text & foto: 
Conny Åquist-Renman

Irvine 21 RE ABC
Fortsdtlningfrån sidan 15!

fór lång stång kan kortas ge
nom all man gor bojar på den. 
En fór kort kan fórlángas ge
nom avsågning och ilimning 
(ilodning) av ett måssingsror. 
Nu år det dags att gOra óglor 
långst ut på utledarna. Gór dem 
enligt samma princip som inne 
vid oket. Då rodrel år i ncutral- 
lagc skali de två utledarna vara 
lika långa.

Snygga o glor - viktigt!
Det år viktigt att gora snygga 
óglor och intc anvånda linkro- 
kar, som kan haka i varandra då 
utledarna sitter tått ihop hår i 
vingspclscn. Det år klokt att 
alhid ha samma avstånd från 
modellens centrumlinje (=vev- 
axelcentrum) till utledarnas 
óglor. Det gor atL man kan ha 
en beståmd långd på sina linor 
och på så sått inte behova ha ett 
specicllt linpar fór varje mo- 
dcll. Viktigt om man tåvlar då 
avslåndet från modellcentrum 
till handlagscentrum alltdi ska

vara 15,92 m +/- 4 cm (int- 
klassen).

Slutklåmmen biir att skydds- 
lacka modellen med golvlack (t 
ex Gusco) eller tvåkomponcnl- 
lack (t ex Interlux). Tånk på 
vådringen!! Lacka alla skarvar 
som finns på plastklådseln. Det 
kommer Du att vardesåtta om 
modellen får några år på nack- 
en. Det år också noga att inget 
brånsle kan lacka in i modellen 
dår tankróren går ut. Tåta i så 
fall med epoxi.

Så år det bara att 
pynt a och g ar ner a !
Fór att bli en snygg tåvlings- 
modcll fattas nu tre saker: 
Klubbdekal, SMFF-dekal och 
registreringsnummer (minst 30 
mm hóga siffror). Bygg nu 10 
stycken modeller till i våntan 
på nåsta avsnitt dår vi ska trim- 
ma in och flyga med modellen.

Till dess... HONK!
11 Urner

Ring mej gårna på telefon 
031-19 48 16 om Du undr ar over 
något om motorer eller vill tipsa mej 
om någon intressant motor.

Motortest

forlag

Motor:
n y b ó r ja re  3.5 cc  
e rfa rn a  5.0 cc

V in n  

L in d a n s e n ’ 8 9  

m e d  

L in u s !

Linus år basmodellen fór Lindansen! 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 2 5 :- + porto.
Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivnmg 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!
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Multiplex!!! j
år inte bara segelflygplan

M ycket låm plig nyborjarm odell fo r 3,5-5 cc med fa rd igp lankad i 
frigolit v inga r.S pv 1400 mm, fo r radio med 4 kanal. Pris 7 1 4 :-.

M ultip lex starka arbetshåst. Åven låm plig som  nyborjarm odell. 
Spv 2225 mm, fó r 10 cc e lle r storre  m otor och 3-4 kanalers radio. 
Pris

Telemaster 2000
Helt trå fård ig m odeli. S nabb och enkel att bygga. Spv 1950 mm, 
fór 10 cc eller storre m otor och 4 kanals radio. Pris 1 5 4 3 :-

En m ycket trevlig  friflygm ode ll som  år låm plig som forstå  balsa- 
bygge. Kom plett med lim och b lyhagel. Svensk byggbeskrivn ing. 
M ycket låm plig fór sko lor och fritid sgårdar och annan underv is 
ning. Begår offert. Pris 109:—/st e lle r 8 9 0 :-  fór 10 st.

A gent och  distributor fór 
Multiplex flygplan & tillbehor

HOGANÅS hobby och 
elektronik

· -  RC-NYBÓRJARE ™
Lår Dig radioflyga - på egen hand - 

med STABIL och ALBATROSS
Populåra tidlósa nybúrjarplan med

mycket stabila flygegenskaper

Presenterade i Allt om  Hobby nr 7/80

STEG 1
Segelplanet STABIL med vilket Du lår Dig styra. Spånn- 
vidd 249 mm. R itning 75:-

STEG 2
Motorseglaren ALBATROSS som flygs med samma 
vinge och stabilisator som Stabil. Du lår Dig motorflyga 
med en modell vårs flygegenskaper Du redan kånner. 
Motor 3,2 - 4 cc.
Låm plig som k lubbm ode ll! R itn ing 75:-

R itn ingar
Stabil + Albatross 110:-
M aterialsatser/tråvirke
Stabil kropp 110:-
Albatross kropp 110:-
Vinge + stabbe 160:-

490:-

STEG 3 och 4
Motorplanet SOLO med nyborjarvinge och skevroder- 
vinge. Presenterat i Allt om Hobby nr 2/82. Spånnvidd 
140 cm. Motor 3,2-4,0 cc.
R itn ing 75:-
Materialsats/tråvirke med valfri vinge 217:-

______________________________________  292:-

PAKETPRIS 269:·
Materialsats extra vinge 89:-

Med ritningarna foljer separata mycket utforliga steg-for-steg 
bygg- och flyganvisningar. Åven tillbehor. 
RABATT ti l l  alla m ateria lsa tskopare .

Affår och kontor
Box 133 Affår och lager
Storgatan 48, 263 22 Håganås Furutorpsgatan 73
042-302 30 252 46 Helsingborg
Mån Tis Ons Fre 1030-1800 lunchst 1300-1400 042-14 33 77

•  Beståli MULTIPLEX-katalog! ·

Aero Design 
Lennart Olsson

Roddaregatan 1 ·  291 54 Kristianstad 
Telefon dagtid 0456-271 09

*  —  —  —  Telefon kvållar 044-12 53 80 —  —  —  —  —  *
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F L Y G P A K E T M E D  FY R K A N A LS R A D IO  FÓR U N D ER  2500 KRONOR !

K y a s H D

m m 4 0 0 0 · VALENCIA
VALENCIA ar den perfekta modellen fór Dig som vill 
borja flyga »pa nytt»1 Den ar eldriven och Du far tack 
vare det fina glidtalet ut lang flygtid pa varje laddning 
genom att bara anvanda motorn i lytten. Det ar en 
mycket vacker och valflygande modeli. Vingarna ar 
sprygelbyggda och kladda med film. Kroppen ar till- 
verkad i den nya LSS tekmken for perfekt form och 
låg vikt. Elmotor med vaxellåda och en specieli elflyg- 
propeller ingår i satsen. Val utprovade delar som lan
serades for flera år sedan i valkanda Etude.

Priset år såkert en glad overrasknmg så sJsynda Dig till 
butiken innan de tar slut! For under 2500 kr får Du 
Valencia, Challenger 4000 med tre servon, ack-paket 
och en laddkabel. I nte så illa !

h i r e  c
V A L E N C IA  / C H A L LE N G E R  paketen finner Du i 
de bu tiker vi råknat upp nedán. E rb judandet galler 
sa lange lagret varar. Duck langst t i l l  s lu te t av o k to 
ber. Paketet innehaller aven ack-paket och laddka
bel. Skynda Dig sa inte paketen h inner ta he lt slut !

G O TEBO R G  (031) Leksakshuset 113125 HUS- 
K V A R N A  (036) H o b b it 136535 K A R L S K R O N A  
(0455) Corner 17820 K A R L S T A D  (054) Leksaks
huset 112640 K U N G S B A C K A (0300 ) Lek& H obby 
14136 L ID K O P IN G  (0510) F lyghobby 26234 
L IN K O P IN G  (013) BorgsHobby 1 23981, Sagoland 
123251 L U L E Å  (0920) K ring lan  24500 M A LM O  
(040) M e labH obby 910108 M A R IE S T A D  (0501) 
Lekhornan 12480 S TO C K H O LM  (08) RoffesMo- 
d e lltlyg  333044, W entzels 21 7860, H obbyexperten 
406364 T R O L L H A T T A N  (0520) Tubra 13545 
V ÅS TER Å S  Aros L e k& H ob by  131060, PunktLek- 
saker 147500 A N G E L H O LM  (0431) Varuhallen 
H obby 14332 O V R IG A  08-53 57 30

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

tå v lin g s re g le r

tyg m a rke

k lu b b -b la ^ e rrn å rk e

ro c k s la g s m a rk e

tå v lin g s p ro to k o ll

SMFF.c(Hka(ef

Fůreskrivna prov skali avlSggas och 
kontrolleras av ansvar Ig klubbledare

id e n tif ie r in g s n u m m e r —

h a n d b o c k e r

Forbundsmårke, 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: "M odellflygets grunder"
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar

Getingen, introduktionsm odell, byggsats 
AMA-Cub, introduktionsm odell, byggsats 
LINUS, linmodell, byggsats 
LINUS, enbart ritmng

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 g re jo r från  F ó rb un d sexp e d ition e n  som  år låm p liga  fó r Dig s jå lv , D ina m o d e lle r e lle r D in k lubb!

K lubbar o c h  sk o lo r  faktureras · 
ovrlga lev e ra n se r  s k e r  m o t p o s tfo r sk o tt

SM FF.s exp ed itio n  011-13 2 1 1 0  
P o sta d re ss :  B o x  100 22, 600 10 N orrkoping

44
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Ett bra alternativ
500

Tekniska data
Rotordiameter 1040 mm
Stjårtrotordiameter 214 mm
Kroppslångd 1067 mm
Rekommenderad motor 6,5-7,5 cc 
Flygvikt ca 3,2 kg
Rekommmenderad radio 4 kanaler

Enkelt och robust rotorhuvud 
Plastkåpa med tråinredning 
Låttviktschassi i dural- 
aluminium
Hogkvalitativ maskinarbetad 
mekanik
Samtliga reservdelar till- 
gångliga
Mycket goda flygegenskaper

Generalagent och distributor 
Behco Co AB Tel 08-87 30 30



a l i n g s A s

MO DE LLM A T E R  I AL
t i l !  s a lu

Byggsatser i tra. metali, plast. 
Balsatra. plywood, pianotråd 
Radioarilåggningar 
Tillbehor. brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar pa lager aven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVALLSTID
0322-350 78

GAVLE

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

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

f -n C lL U N D A HOBBY
ROLJNL'A TO«f.

R/c R i l
D l  I SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-bát o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehor och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

RJ$ ELEKTRONIK 6 HOBW
Kungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

KOPES
Instrukíionsbok JR/Apex typ 
N7C3SIIN/helikopler - kopia 
cl original. 08-758 67 81. Erik.

SÅLJES
Sanwa Stač 4WD i original- 
kartong, en anvand, Laddbara 
ackar & 3 st servon ingår. 4 
mån garanti kvar. Endasl 
1000:-. 0511-138 36.
46

------------------------  ^ --------
A E R C  y V

P C € D I I \ T E i :
Nymåvågen 110, 290 34 Fjålkinge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATE RI ALSATSER till 

Lillen 15-60, Mixen 25-120, Stabil, 
Albatross.Solo, Limbo, X-et, Johanna, 
Josefin, 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:- 

ČPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
Lårdagar 0900-1300

GENARP

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

m fl samt tillbehår och service.

Modeller, motorer, beklådnad, balsa 
och diverse modelltillbehor.

Digital fickmultimeter i plånboks-tormat 
endast 108 x 54 x 8 mm.

X
(30 ars erfarenhet av RC-flyg!)

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

GOTEBORG

Li_y LU:
HDBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Gåteborg

Hår hittar Du:
TÅG nytt & beg FLYG BAT BIL 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat smatt och gott!

W  VÁLKOMNA IN! U
U - Π  l l ~

■GOTEBORG

STORT URVAL |
—  Modelljårnvågar
----- RC bil, båt,flyg
----- Plastmodeller

!
 s

L Z ' J A Z j J J U J f f l

Norra Hamngatan 30 Tel. 13 29 17 GOTEBORG

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

D E T M E S TA  
FÓR R
O BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

GOTEBORG

H u g g e t’s  Fårg
• Stor sortering i glasvav och 

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

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 fårger
• Epoxyplast
• Aterfórsáljarefór Jotun. Sverige
• Åven postorder

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

UMEÅ
Allt inom radiostyrd hobby. 
Byggmaterial, tillbehor. 
motorer, glodstift. ackar.
Nu åven modeller från Flair

Grubbcvagen 63. 902 50 UMfcA 
Tel 090-329 71.

Elseglare ROBBE ARGO, 
2570 mm, med Keller-motor & 
Schulze farlrcglage.
Elseglare SUPER TERMA- 
RIS, 3050 mm, med Geistmo- 
lor & Broms/skcvrodcrvinge. 
Bågge modellerna helt fardiga 
& influgna. 0171-501 03. 
F3B-byggsats, komplclt & 
fórstklassig: kolfiberbalkar,
glasfiberkropp, stabbe mm. 
1.300:-. 019-11 08 03. Klas.

(------------------------------------- ‘Å
Du, svenske modelI- 
flygare, Du:

o ar med i SMFF!
o gynnar våra 

hobbyhandlare, 
som stottar oss 
genom att 
finnas till!

NATANS HOBBY 
(den lilla vanliga butiken med 
del stora sortimentet) ulokar nu 
med modeller från FLAIR! 
o År Du nojesflygarc? 
o Gillar Du dubbcldackarc? 
o Kan Du noja Dig med semi- 

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

SVEKIGKS
M O D F .l .LFLY 'C i FO R B U N D  

SMFF bildudes 1957 och har 
kIubbar, k111 hbmedlemmar 
oeh enskilda personer som 
medicinman

I brbundsord(brande
Oluf Pennborn 
Tjorngatan 17 
253 72 I lelsingborg 
Telefon 042-22 25 53 host 
(KvSIlstid 1800-2000)

Vice furbundsordforande
Bengt-Erik Soderstrorn 
Rullslensviigen 17 
616 00 Åby
Telefon 011 605 58 bust

Sekretera re
Bo Bring 
Støra Nygatan 15 
111 OK Gøteborg 
Telefon 031-10 07 lOarb

Kassur
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon Oil 13 36 47 bust 

011- 19 13 86 arb

Leda mot
Per-Axel Eliasson 
Spaningsvagen 1 
175 63 Jiirlalla 
Telefon 08-761 33 11 bosi

PR uch rekrytering
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 I.uleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Suppleant
John Herd in 
I lallonvagen 100 I 
196 31 Kungsangen 
Telefon 0758-763 17 bost

llbildningsledare
1 lanns l lyckt 
Åkershultvagen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 lObost

Grenehef FriOvg
Lars-G Olofsson 
Box 8044
421 08 Viistra F'rolunda 
Telefon 031-49 30 55 bosi

Grenehef Linflvg, tf
Bengt I.iridgren 
Orrstigen 60 
144 00 Ronningen 
Telefon 0753-538 36 host

08-779 03 87 arb dir 
Telefax 08-774 18 24 arb fvb

Grenehef Radioflyg
Anders Gustavsson 
Alstavagen 6 
702 21 Órebro 
Telefon 019-16 15 41 bosi 

0589-826 70 arb

F.xpcdilionsforcslandarc 
Bo I lallgren 
Box 30
618 00 Kolmárden



HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå for modellbyggare

Specialitet: AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstóttor, profilhyvlade i furu 
Roderllst. skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Áterfórsáljare antages 
Prislistor mot brevporto

B e s o k s a d re s s : Nyångsraden, 
Gruvstugan, LångnSs, Hofors 
P o s ta d re s s : 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 t e r  A B

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlaggningar, byggsatser & 
m otorer med kvalitet till rått pris. 
FRÅN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelll. 

KONTOR
Grånnavagen 24, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 033-14 53 60 
Ďppet vard 9-12. 13-17, Ired 9-12

HÓGANÁS/ HELSINGBORG

HÓGANÁS
/* ' \  

hobby och
elektronik

Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 
ÓPPET: Mån, Tis, Ons, Fre 10.30-18 

Lunchstångt 13-14, Lordagar 9-13
Furutorpsgatan 73, Helsingborg 

042-14 33 77 
o RC-flyg-bil-bat 
o RC-anlåggningar 
o Stort sortiment tillbehór 
o Hobbytrå 
o Motorer OS, Enya 
Beståli MULTlPLEX-kataloger 

engelsk 30:- o tysk 40:- 
sedlar el postgiro 375451-2

KUNGSBACKA

c r o n r r r i ť í : m w  : t - \

BRA
Sortering lår alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring!

VI skickar Sven mot postorder!
KB A Lek & Hobby, Sodra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

SilverskjOldsgatan 7
531 00 Lidkópmg, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bll och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, LĎr 1000-1200

K V A L I T E T  T O P P R E S T A N D A

2 5-3.5-6.5-7 5-10 0-10 7-11.1 -13.0-15 Occ

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

Svensk MODELLTEKNIK
Distributor /  b o l t  h a c z l

Box 74 Ordertel. 040-44 61 17
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING l u l e A

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkóping 

Taiefon 013-12 39 81

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

Marutaka
•  Stort balsasortiment

M odellflyg Modellbåt Modellbil •  Stortillbehorssida
•  Postorder, ingen egen katalog

Motorer - Radioanlaggningar ■ Ring fór information

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser

Experim entlådor - Tillbehór Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

X

MALMÓ m o l k o m  Xy^ I y y ^

RITNINGAR från 1940-1960 ELL-ΠΙ R b
S ka la  1:25 o c h  fri flyg RC år modellen!

BYGGSATSER MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

CENTO
Katalog 10:- + dubbelt brevporto - 
ej frimarken!

c E TRUEDSSON SIDEN 42:- per meter!
FACK 541 200 10 MAL MĎ POSTADRESS Box 77, 660 60 Molkom

040- 15 51 98 & 15 16 98 0553-211 17 Postgiro 22 97 20 - 8

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

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Batar med många tillbehór 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Webra, HP, Super Tigre, 
Irvine m ti
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m II 
ELITE skalaritningar & riitningar 
av Bo Gårdstad
Pollardrór & Maxaidvinschar o c h
massor med anna tillbehór & material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vard 16-18: (stángt tisd) lórd 10-15, 
Ovriga tider telefonsvarere

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM

Hoftes moHellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg — båt — bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala· 
tillbehór Macs Product

STOCKHOLM

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

TROLLHÅTTAN

T íih ta
a B a Ø G Q B Q

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

BÓRJESS0NS
— X  MODELLFLYG· 

Λ χ ;  Λ  HOBBY} Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehór. motorer. b ilar. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22



Andersson Evert 
Bokvågen 22 
29500 Bromolla

Enkel programme,.. .... 
elektroniskt Rotary-Select-System

Data-initiering

5 bekvåma fårdigprogram 
fór F3A, F3B, F3C, F3DJF3E i

Snap-Roll

Spoiler-A utomatic

Auto-Landing

Super Heii-program fór standard- 
swashpiatta, Heim- och 120°-system

Heii-Pitch- och motorkurva/mitt- och åndiågesforståiining

Uts/agsforstål/ning 0-160%

Mittforstållning ±88%

fri programmerbar mixer

komplette/bar med tre modellprogram

1,4 Ah-Ack fór iångtidsdrift

och fiera ytteriigare fordeiar 
. . .  åkta computer-system i

la-info-Dispiay

r mc-16
8-kanals Microcomputer 

RC-set

/  Best.-Nr. 4846 fór 40 MHz-bant 
f  Rek. c: a -pris 2470:-

UtforHg programhandbok 000-16 
i fackhandeln. C: a-pris 35&r >X β.

JOHANNES GRAUPNER


