


PiC LIMSORTIMENT · CYANOACRYLATLIMMER (CyA) & TILLBEHÓR

PÉC STIC™
RÓD SNABB CyA
• Djupt intrangande
• Snabb - 2-3 sek

PiC 150 14 gram 39:-
PÍC 100 28 gram 59:-
PiC 200 56 gram 97:50

PiC STIC
GUL LÅNGSAMT CyA++ V =
• Ger maximal arbetstid £ Ξ
• Långsam torktid, 90 sek “ Ι ξ
• Hod fyllnadsgrad x_

PiC 152 14 gram 41:-
uíz:z :t- ■ LU

PiC 102 28 gram 59:- CC3 1o z:
PiC 200 56 gram 97:50 ž:

iL

iL

Pie St ic ™
ORANGE "Båsta val" CyA
• Allround Cya lim
• Medium torktid, 30 sek
• Fyller ojamnheter

PiC 151 14 gram 39:-
PiC 101 28 gram 59:-
PiC 201 55 gram 97:50

PiC PLÁŠTI-STIC™
Polystyren (plast) CyA
• Fór plastmodeller
• Båst fór compositmtrl
• Ej sniffbar, ej brandfarlig

PiC 150 14 gram 39:-
PÍC 100 28 gram 59:-
PiC 200 56 gram 97:50

PiC PRONTO™
CYA ACCELERATOR
• Påskyndar limning
• Fyllnadsformågan 

forbåttras ytterligare
• Bildar skyddande hinna 

på PiC poxy's

PiC 802 56 gram 65:-

PiC FOAM TREAT™
"SKYDDAR STYROFOAM
• Hindrar Cyalim att smållta
• Limma skumplast på se

kunden med Cyalim & 
Foam Treat

PiC 818 56 gram 65:-
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PlC SKIN SHIELD™ 
HAND CREAM
• Prevents CyA glues from 

bonding to hands
• Repells epoxies, paints
• Easy clean-up
• Patented technology
PIC 706 20 M L TUBE List $4.95
PIC 700 100 ML. BOTTLE List $8 95

PiC SLICKER™
TOOLING AGENT
• Slåppmedel for Cyalim 

och epoxilimmer
• Patenterad teknologi

PiC 730 20 ml 65:-

Pic APART™
"Rengór och lóser upp"
• Avlågsnar torkad Cyalim 

från hånder, klåder och 
verktyg mm

• Lóser ej plast
• Tar bort torkad fårg

PiC 500 28 gram 45:-

PiCTIPS ’NTOPS™
"RESERVDELAR"
• Losa toppar & spetsar 

(4 av varje sort)
• Passar alla storlekar av 

PiC Stic Cyalimmer

PiC 650 12:50
FAM © PIC IMS Ail Right· R*Mrv«d

I vår katalog/prlslista 1988/1989 finner Ni hela vårt sortiment av modellflygplan, bilar, båtar, helikoptrar & tillbehór. 
Katalogen finns i de fiesta Lek & Hobby-butiker fór 20:-. Katalogen kan åven bestållas direkt från oss!
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OMSLAGSBILDEN En snygg vinterbild av 
Hans-Olov Lundquist får tilis vidare ersåtta brist 
på sno och Icyla så hår års. Var år vintern?

Så har det åter gået ett år som alla andra på gott och ont. Det hår året har dock 
inneburit lite nyheter. Verksamheten inom distrikten har borjatfungera. Det har varit 
utbildningskonferenser både i allmån ledning och i såkerhet. Forhoppningsvis kommer 
en uppfoljning av båda typerna att ske under det nya året. Vidare har två distrikt 
tillkommit, Vårmland och Dalarna. Vålkomna! Vi skali ofortrutet arbeta vidare på att 
så småningom få  hela landet indelat i distrikt. Varfor? Jo, precis som i idrottsforbundet 
år det distrikten, som har mojligheter att hålla direkt kontakt med de enskilda 
klubbarna,men de kan också att direkt påverka forbundsstyrelsen under tiden mellan 
två forbundsmoten.
Så var det det sedvanliga nyårsloftet. Skali vi lova varandra att 1989 biir ett nyrekryte- 
ringarnas år? Vi måste oka andelen medlemmar under 26 år. Mycket av vår verksam- 
het står och faller med denna kategori medlemmar. Så gack ut och vårva! Du har vål 
for resten låst om vad Du kan vinna på vårvning? År del inte vårt ett forsok?
Så till sist. Under jul- och nyårshelgen var jag i kontakt med KSAK.s ordfórande 
Åke Sundén. Ilan undrade, om inte tiden var mogen for ett nårmare samgående mellan 
KSAK och SMFF. Det år ju i alia fall så att modellflygarna en gång kommilfrån 
KSAK och alla våra kontakter med FAI måste gå den vågen. Du, som har synpunkter, 
hor av Dig till Modellflygnytt. Sture Tingwall - vår redaktor - har lovat stålla utrymme 
till fórfogande for en mini-debatt!

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

EBerapning tillåtes gårna och 
med eftertryek!



Foto via Svensk Flyghistorlsk Ffirenlng

Att bygga med stålror
Bengt Kållstrom bygger svenskt. Efter Stork och Sk15 
kommer Sk12 Stieglitz - med intressant rorkonstruktion.
Inom skalabyggandet finns 
många metoder och mOjlighe- 
ter att framstålla sitt objekt. 
Den klassiska metoden med 
balsa/plywood står sig bra och 
kommer formodligen att gora 
så inom Overskådlig framdd.
I den har ardkeln skali jag for- 
soka beskriva en lite mer udda 
metod når det galler kropps- 
bygget dll mitt nås ta skalapro
jekt - en Focke-Wulf Stieglitz 
eller Skl2, som den hette i 
Svenska Flygvapnet.
For några år sedan kom jag 
over ett mycket komplett rit- 
ningsunderlag på Skl2:an vid 
Krigsarkivet. Bland annal var 
ritningama på kroppsstommen 
valdigt detaljerade, varfdr 
tanken på stålsrGrstomme fOd- 
des ddigt. Många av 30-talets 
flygplan var ju uppbyggda 
kring en kroppsstomme av stål
ror, så varfor inte forsoka delta 
aven på en modeli. Sdg Berg
strom i Malmo har hunnit pro- 
va metoden på ett par modeller, 
varfor jag kontaktade honom 
4

fór att få lite tips. Med hjalp av 
dessa och eget funderande har 
jag numer en fardig stomme till 
Skl2:an.

Lite om lodteknik
FOr att få tillfredsstållande 
hållfasthet på ett projekt av det 
hår slaget år det sakrast att val- 
ja hårdlOsning. Silverlod med 
lampligt flussmedel finns att 
kopa på de fiesta jåmaffarer. 
Observera dock, att det inte ar 
billigt! Man bor åven ha till- 
gång till en tillråcklig varme- 
kalla, vilket kan vara en gasol- 
varmare med spetslåga. Smalt- 
temperaturen fór silverlod lig
ger på cirka 600-700°C varfor 
kapaciteten på brånnaren bor 
ligga Over 1000°C.
Passformen på kontaktytoma 
vid lods tållet skali vara så nog- 
grann som mOjligt. Forutom 
battre hållfasthet biir åtgången 
på silverlod minimal.
Sjålva lodningen år ganska 
enkel bara man har i minnet att 
påfora lodet fórst nar lodstallet

år tillrackligt varmt, vilket in- 
traffar når rOren borjar bli 
"mellanroda".

Materialval
Man bor ha kalldragna stålror 
då varmdragna blir fór mjuka 
och sladdriga fór detta ånda- 
mål. Godstjockleken ska nog 
helst inte overstiga 0,5 mm fór 
att vikten skali kunna hållas 
nere. Dimensionema finns från 
0,3 mm och uppåt och får an- 
passas till den skala man valt 
till bygget.
FOr att ytterligare få konstruk
tionen så latt som mOjligt kan 
aluminiumror anvåndas till en 
del i bakkroppen. De får då i 
stållet limmas i stållet fór sil- 
verlodas.

Arbetsteknik
For att få så god passform som 
mOjligt vid lodpunktema måste 
åndytoma på roren formas så 
att dessa passar mot radien på 
rOret. Sjålv anvånde jag hår en 
pinnfras med samma diameter

Stora bilden visar en Ski2 från 
den tiden det begav sig.
Till hdger hemligheler bakom 
ror-lodning: Pinnfråsen, som 
rundar roråndrana "inåt", 
vinkelskruvstycket, som haller 
roren under forstå lodningen - 
det blir rat vinkel!
Så några nårbilder på ror- 
konstruktionen och långst ner 
en del av Bengts fina kropps- 
dokumentation.

som rOret. (se foto). Den, som 
inte har tillgång till frås får 
anvånda sig av exempelvis en 
rundfil med motsvarande diam. 
Når sedan rOren skali hållas på 
plats under lodningen finns oli- 
ka metoder att vålja mellan. 
Den basta som också naturligt
vis år den mest tids- och arbets- 
kråvande år att bygga en jigg, 
som håller roren i rått position 
och vinkel. En betydligt enkla- 
re variant år att infórskaffa 
några tvingar och ett enkelt 
vinkelskruvstycke fór några 
tior och på det viset fåsta och 
loda fór fór fór.
Jag valde den senare metoden 
och bOrjade gOra två stycken 
kroppssidor. Arbetsgången år 
enkel. Man mårker ut på de 
langsgående rOren var "tvårrO- 
ren" skali sitta och borjar med 
att lOda dit alla "tvårrOr", som 
bildar 90° med det langsgående 
rOret. Hår anvånder man sig av 
vinkelskruvstycket (sc fig 1). 
Når man så arbetat sig igenom 
att "tvårror", faster man det 
undre langsgående rOret mot 
alla "tvårrOr" (se fig 2), som nu 
hålls på plats av tvingama. 
Man bor under arbetets gång 
kontrollera rakhet och justera 
eventuella skevheter.
Den andra kroppssidan tillver- 
kas på samma sått, men hår 
kontrolleras åven den forst 
byggda, innan respektive lod
ning gOrs - allt fór att såkerstål- 
la likriktighet. Når så bågge 
sidoma ar klara, kan resterande 
"diagonalrOr" lOdas på sina 
givna platser.



Nu kommer turen till samman- 
fogning av kroppssidoma, vil- 
ket bOr ske antingen Over rit- 
ning eller någon form av jigg, 
for att man skali vara såker på 
att det biir en symmetrisk 
kroppsstomme.
Åven hår bOrjar man med alla 
"tvarrOr" som skali sitta vinkel- 
ratt mot kroppssidoma (sett 
uppifrån). Delama hålls sam
man med tvingama under lod
ningen. Kontrollera emellanåt 
att alla vinklar stammer. Ar- 
betsgången år densamma hela 
tiden tills alia "tvarror" sitter på 
plats. Som jag nåmnde i inled- 
ningen kan "tvårTOr" och "dia- 
gonalrOr" i bakkroppen utbytas 
mot aluminiumrOr fór att ge en 
låttare konstruktion. Samman- 
fogningsmetoden biir som sagt 
då limning. Antingen i form av 
araldit eller bakpluver och 
dranks med Zap eller motsva- 
rande. Vid varje limfog år det 
av vikt, oavsett limningsmetod, 
att rordelama ruggas latt med 
fint sandpapper vid knutpunk- 
tema (=limfogama), fOr att få 
limmet att lasta.

Avslutningvis lódes alla "dia- 
gonalrOr" på plats. Dessa behO- 
ver ej hållas i låge av några 
tvingar, utan sitter kvar av sin 
egen passform.

Résumé
Har Du nu foljt beskrivningen 
enligt ovan kommer Du att An
na att en från borjan sladdrig 
bunt rOr fórvandlas till en 
enormt stark och fOrhållande- 
vis latt fackverkskonstruktion. 
Idéen med fackverk år lika 
enkel som genial och eftersom 
30-talets flygplanskonstrukto- 
rer brottades med ungefår sam- 
ma problem som dagens mo- 
dellflygare kan det hår vål vara

en metod att prova på. Vikt- 
måssigt kan tånkas, att stålror
skroppen biir något tyngre ån 
motsvarande balsa/plywood- 
konstruktion. Men inte mycket.

Den stora fordelen visar sig når 
infåstningen till hjulståll, ka- 
banstottor etc skali tillverkas 
och monteras. Hår år det då 
bara att loda detaljema på 
plats, så år det hela kalit. Med 
balsakroppen måste det till en 
hel del forstårkningar och lim

fOr att få fram ett godtagbart 
resultat.
Stieglitzens kroppsstomme på 
fotona våger i detta skick 670 
g, vilket då består av cirka 16 m 
ror med diametem 4 mm inklu
sive silverlodcL 
Ett utforligare reportage om 
metoden och restemade bygg- 
nation kommer i ett senare 
nummer av Modellflygnytt.

Bengt Kållstrom
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Hår overst "Taylor Cub" 
naken och t v mer påklådd 
klar fór långflygning. Nertill 
Sigurd med gamle varmen 
Bertil Dahlquist - en av våra 
oldtimer-kåmpar!

... och Taylor Cub biir 
dnnu vdrre!
Har bredvid visas Storebror, 
som Sigge tog ut till trimning i 
november: en 126 cm magnum 
"Taylor Cub" E-2 från 1931. 
Foregångaren till "Taylor 
Cub", senare "Piper Cub". Den

Långflygande skalamodeller 
katastrof i Kattegatt
Stockholms-Tidningens och 
SF:s reportageplan "Viking II" 
- ofta kallat "SE-FYR" for sin 
registrering - startar från Halm
stads lilla flygfålt. Stiger sakta 
med spinnande motor, cirklar 
brant i en knapp minut, då mo
torn stannar. Glidflykten ar 
hapnadsvåckandc, planet sjun- 
ker knappast alls i den strålan- 
dc novembersolen. Det ar nå- 
stan kold.

Vad nu, det stiger sakta i glid- 
flvkt... Kurva efter kurva, och 
trots nåsta vindstilla driver det 
minut efter minut allt narmare 
Kattegatt. Nu slår den sakta sin

>

forstå lov over det blånkande, 
stilla vattnet. Ska det bii en ka
tastrof i det iskalla vattnet?

Nej, åter en lov in mot land, det 
roda och vita sportplanet har 
sjunkit och stryker strandens 
sand och stenar på bara 10 me
ters hojd. Men så ut igen over 
havet. Ett varv i ett forsok att 
landa med hjulcn på stranden, 
så ar olyckan skedd. "SE-FYR" 
landar vackert, plant och fint, 
men långt ut på vattnet. Men 
den lågger sig stilla ovanpå 
vattnet med bara benen och 
hjulen under. Inte en droppe 
kommer in!

Den kraver fuse!
Det ar Sigurd Isacsons 76 cm 
gummidrivna skalamodell som 
nu visar sig behova fuse. Det 
trodde han inte! "SE-FYR" har 
två motorer på en kuggvåxel 
från Anders Sigurdsson. Pro
pellem går 2,5 varv for varje 
motorvarv - det ger en harlig 
kansla av originalet i luften. 
Samma låga stighastighet, vax- 
eln viner skont och går nastan 
en minut.
Modellen klarar sig med origi- 
nalets V-form, d v s i stort sett 
ingen alls. Den lilla modellen 
kan flyga mycket over 1,5 mi
nut utan termik.

visade sig ha en annu mera 
hapnadsvackande glidflykt ån 
"SE-FYR", som åven den gli
der båttre i lugnt låge ån någon 
oldtimer-tåvlingsmodell med 
gummimotor...
De har tjocka vingprofiler med 
perfekt fungerande turbulens- 
trådar både i framkanten och 
mitt på profilen. Så nu år Sigge 
åter i den utveckling som på 
40-talet resulterade i SI-profil- 
serien, och dår han provade 
fram turbulenstrådar! For detta 
blev han f o hyllad i England 
vid tåvlingar dår i augusti! For
rå året!
Cuben har liknande utvåxling 
som "SE-FYR", lagen från tåv- 
lingsmodellen "Våstanvind", 
70 cm, från 1943. Men Cubens 
biir storre snart, nåmligen den 
som satt i Sigges Wakefield 
från 1939, som han kampade 
ddtt lopp med mol Aaree Ellillå 
i Finland. De turades om att 
vinna.
Den "Rimfaxe" oldtimer Wa
kefield ska Sigge rekonslruera 
och bygga, når båtkonstruktio
nen så tillåter.
Sigge år lika entusiastisk mo- 
dellflygare nu igen som på 40- 
talet. Nu kånner han en roman-
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tisk dragning till de tysta, vack- 
ra fåglama, som lugnt stiger 
mot himlen. Och till det trevli- 
ga kamratskapet med vannema 
i hobbyn i halmstad. Han fram- 
håller den stora trivseln med 
just dessa oldtimers, som ar 
enkla att bygga och flyga och 
lamnar mcr plats for avnjutan- 
det av flygningen och kamrat
skapet aven på tavlingar, dar 
det inte galler att segra eller do, 
utan att ha trevligt.

Och, framhåller Sigge, som vill 
slå ett slag for långflygande 
skalamodeller med just gum
mimotor. De ar också så enkla 
att bygga och flyga, kostar nas- 
tan inget och stiger så tyst mot 
skyn... Prova det!
Sigge vann ju, forutom sina 
SM-tecken i bilracing och båt- 
racing (som han annu ar fram- 
gångsrik på!) sitt senaste SM- 
tecken i modellflyg på Ålle-

berg 1941. Och så gick han 47 
år senare och knep två till i 
Oldtimermasterskapet i sep
tember 1988!

Kuggvåxlarna

De kuggvaxlar, som Sigge
nåmner, kan bestållas direkt
från Thomas Sigurdsson -
telefon 090-13 79 82. De

kostar knappi 200:- 
____________ ____________

WAKI.i
g * *  fe?

Piloter måste 
det vara

En skalamodell, som flyger måste ju ha en pilot, som flyger den. 
Annars stammer det inte riktigt. Och en pilot skali ha en bra ar- 
betsplats - skalamåssig och detaljerad. Har några masterbyggen 
fotograferade vid skala-VM 88. Titta och njut av detaljrikedomen.
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— Varfór rodnar han då han flyger?
— Jo, han år inte med i SMFF!

Flodas friflyg
Friflyget har haft två redakto
rer under andra halften av 
1988. Undertecknad - for gre
nen, och Holger Sundberg for 
Friflygaren.
Vi har båda haft det fordomt 
snarjigt på respektive jobb. Jag 
missade presslaggningen av 
Modellflygnytt nr 5. Nar jag 
sedan också missade nr 6 rev 
jag sonder mitt manus, som var 
fardigt till 90% (jag våntade på 
en gammal resultatlista från 
SMFF:s expedition) och den 
26 november lade jag in min 
omedelbara avskedsansokan 
som friflygredaktor till Lennart 
Hansson, som år sammankal- 
lande i valberedningen.
Den 27 november fick jag i 
uppdrag att se till att Friflyga
ren kom ut! Och nu sitter jag 
har och skriver bara for att 
Modellflygnytt inte skali bli 
helt fritt från friflyg. 
Friflygaren har alltså, som så 
många andra nya tidningar, 
haft problem i borjan. Men de, 
som har prenumererat och fått 
tre nummer hittills bor nog 
marka ganska val, att vi behd- 
ver den hår publikationen. Hit
tilis har vi spottat ut material 
motsvarande 95 A4-sidor. Nas
taň lika mycket till finns klart 
for publicering.
Då jag gick igenom prenume- 
rationslistan (106 st) blev jag 
en aning sur. Endast 50-60 
etablerade friflygare, cirka 30 
for mig okånda namn (Al-ju
niorer?) och resten sådana, som 
har lagt av helt eller Oldtimer- 
flygare! Fler friflygare finns 
det, och fdrhoppningsvis 
många flera om några år, om de 
nya regelforslagen går igenom 
på grenkonferensen i vår. Dår 
vill vi fór dvrigt se fler friflyga
re ån på 1988 års konferens.

Betala nu in den dår 50-lappen 
på postgiro 4412 460-0, Lars-G 
Olofsson, så bi ir jag och många 
andra, dåribland Du sjålv, gla
da och nojda.
Lite om tavlingar, måhanda.
Vi går anda till femte juni 
1988, då Sommamattens Leen
de agdc rum på Revinge. F1A 
vanns av L O Danielsson fore 
U lf Edlund, Anders Håkansson 
vann F1B med Bror Eimar som 
tvåa. F1A junior vann Erik 
Lindgren, AKMG och A l ju
nior hade tre Trelleborgare i 
topp med Roger Linsjo forst. 
Håkan Broberg blev trettonde 
man i wake i Poitou och i Eifel- 
pokalcn i Ziilpich var Pelle 
Findahl nia i F1A, Bror Eimar 
trettonde i F1B.
I SM på Revinge 12 november 
vann Per Findahl F1A fore 
Eddy Astfeldt och Herbert 
Hartmann. Juniorklassen togs 
hem av Erik Lindgren, AKMG. 
I F1B tog gubben Anders Hå
kansson hem sitt nionde (!) SM 
i klassen, tvåa var Lennart 
Hansson och trea Bror Eimar. 
FlC-vinnare var Gurra Ågren. 
Vinnare ? Hm!
Tillbaka i tiden till Scandina
vian Open på Revinge. I F1A 
var listans topp Per Findahl, 
Nils Wallertin och Ulrik S 
Hansen (Danmark). IF1B vann 
Bror Eimar, tvåa Ossi Kilpelai- 
nen och trea Frank Seja (V- 
tyskland). F1C vanns av po- 
lacken Marek Roman fore Gur
ra Ågren och Thomas Koster. 
Alve Hansson var fyra och det 
betydde, att det var den enda 
FlC-tåvlingen på hela andra

halvåret (hela året?) dår mer ån 
en svensk fullfoljt! Visst be- 
hOvs det regelåndringar!
Årets sista tåvling gick som 
vanligt i Solnas regi i Uppsala, 
på ny tavlingsplats! Vrå Såtern 
Poppe Blomqvist vann F1A 
junior, i F1A sen flog fem man 
fullt och placerade sig efter fly- 
off så hår: U lf Edlund, Lars 
Larsson, Mikael Holmbom, 
Per Findahl och Eddy Astfeldt. 
Darmed har Pelle F gjort en 
fantastiskt fin såsong, trots att 
han, enligt grenchefen, flyger 
risigt. Vad biir det då han flyg
er hyfsat?!
Bror Eimar ensam 900-are i 
F1B fóre Leif Eriksson och 
Pelle F. Gurra Ågren ensam i 
F1C, fyra starter.
Eftersom diskussionemas vå- 
gor går hoga i friflygkretsar har 
jag gjort en mycket snabb och 
inte helt exakt summering av 
vad, som forekommit i Modell- 
flygnytt under 1988. Siffroma 
anger ungefårliga antalet helsi- 
dor. Se tabell hår intill!
På omslaget har vi sett sex sto
ra vackra RC-modeller plus en 
knåckt Flugan (det år friflyget 
det). Annonsema år 90% RC. 
For RC år tåvlingama en bisak. 
Dom får in vad som vill ha in. 
For Lina och Friflyg år tåvling- 
ama huvudsaken. Vi bflr få in 
referat och resultatlistor.
Men når jag i egenskap av 
grenredaktor inte får en enda 
lista, inte ett enda bidrag, hur 
skali dom då komma in i Mo
dellflygnytt?
Jag har slångt in handduken!

Floda

—  PS ..
Sture Tingwall och jag år 
inte overens om resultatli
stor i Modellflygnytt. Han 
har naturligtvis rått att fóra 
en policy som redaktOr. Men 
i ovrigt år det inte hans fel, 
att RC har sådan fivervikt. 
Det år DU, friflygaren, som 
skali skicka in bidrag. Gor 
det, så biir det nog en ån- 
dring (åven fårgdior fór om
slaget!) DS

Landslagsligan friflyg F1A
Slutstållning ·  79 tåvlande
1. Eddy Astfeldt Eskilstuna FK mfs 2707
2. Per Findahl Norbergs FK 2704
3. Ulf Edlund Eskilstuna FK mfs 2704
4. Lars Larsson MFK SI andan 2703
5. Mikael Holmbom Matfors MFK 2703
6. Leif Eriksson ÓbackaMK 2687
7. H Hartmann MFK Slándan 2664
8. Inge Sundstedt BorlSngc MSK 2656
9. Anders Persson AKM 2615
10. NilsWalleriin MFK Slåndan 2609
11. Mikael Dahlin Matfors MFK 2608
12. L-0 Danielsson AKMG 2606
13. Lennart Findahl Norbergs FK 2603
14. Holger Sundberg Uppsala FK 2594
15. Lars-G Olofsson AKMG 2580
16. Anders Eriksson Matfors MFK 2561
17. Martin Larsson MFK Slándan 2537
18. Th. Ekendahl Eskilstuna FK mfs 2512
19. Bror Eimar SolnaMSK 2494
20. Erik Lindgren AKMG 2476
21. Johan Ekeroot ótstersunds MFK 2470
22. P Blomqvist Bagarmossen MF 2439
23. Bengt Wendel Norbergs FK 2388
24. Ake Femsledt Uppsala FK 2367
25. Ole Blomqvist Bagarmossen MFK 2319
26. Svein Antonsen Uppsala FK 2161
27. NWångberg MFK Slándan 2124
28. AlfWángberg MFK Slándan 2052
29. Peter Naeser Uppsala FK 2030
30. Håkan Gruen óstersunds MFK 1873

Landslagsligan friflyg F1B
Slutstållning · 26 tåvlande
1. Leif Eriksson ÓbackaMK 2701
2. Bror Eimar SolnaMSK 2700
3. Rolf Sundin MFk Flygama 2695
4. A Håkansson AKM 2673
5. Lennart Hansson AKM 2645
6. Valdemar Falk Uppsala FK 2581
7. B-0 TOmqvist Norbergs FK 2520
8. Håkan Broberg Borlange MSK 2517
9. Han Forssman Borlange MSK 2500
10. Per Findahl Norbergs FK 2364
11. Knut Andersson AKM 2218
12. Peter Sundstedt Uppsala FK 2174
13. Ulf Lejdstrand MFK Flygama 2073
14. Hans BjurstrdmObacka MK 2047
15. Mik. Eriksson Matfors MFK 1977
16. David Thorsen Uppsala FK 1971
17. Håkan Sjóman óbacka MK 1924
18. M Bogdanoff Limhamn MFK 1741
19. S Zetlerlund Uppsala FK 1722
20. L FlodstrOm AKMG 807________________________

Landslagsligan friflyg F1C
Slutstållning • 9 tåvlande
1. Gunnar Agren Uppsala FK 2700
2. Hans Lindholm Våsterås FK 1848
3. Eddy Astfeldt Eskilstuna FK mfs 1116
4. Al ve Hans so n Limhamns MFK 1080
5. Ulf Carlsson AKMG 954
6. Lars Karlsson NorTkOpings RFK 951
7. Lars-G Olofsson AKMG 631
8. Lars Åhman Norrkdpings RFK 464
9. A ke Andersson NorrkOpings RFK 154

Juniorerne har markerals med fet s till

Ungefarligt antal helsidor I Modellflygnytt
Friflyg Llnflyg RC-flyg Allm

Forstå halvåret 24,5 7 46,5 10
Andra halvåret 17,0 10 70 4
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es terna rroo
fånerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegalan 24 
60236 Norrkoping 
Telefon 011-133647

Hej igen!
Det får inte lossna delar från modellen når den år i luften!
Det var ju darfor som Jojje inte 
vann lintavlingen. I forrå Hor
nan alltså, det vet Du val? Jag 
skrev ju om Frippe och Jojje 
som var med i samma tavling. 
Jojje fldg bra, men från hans 
modeil lossnade huven. Inte 
bara det att piloten blev oljig på 
n3san. Jojje fick inte rakna 
flygningen heller, och Frippe 
vann.
Det galler aven Dej, fast Du 
kanske inte tavlar. Det ar vik- 
tigt att man bygger sina model
ler så att det inte går sonder i 
luften. Också ganska små mo
deller kan vara farliga att få på 
sig, t ex i dgat. Och om det

lossnar bitar vet man annu 
mindre an vanligt, var land- 
ningen kanbli.
Att julhoman var tom på tom
tar såg Du nog också. Om Du 
tog ut korsordet, så kunde Du 
aven lasa det i grå rutoma. fast 
det inte stod har några sant in 
losningen. Sten Larsson i 
Stockholm har lottats till en li
ten beloning. Nu ar det dags 
for en liten ritning igen. Den 
har gången har jag ett spa- 
ningsplan från 30-talet som 
forebild. Heinkel He 5, med 
den svenska beteckningen S5. 
Konstruktionen ar ungefar 
samma som de tidigare model-

lema med en plastpropeller 
som sitter på ett motorfaste i 
kroppen. H3r kommer en kort 
beskrivning.
Vingens båda sidor kan Du ska
ra ut i ett stycke. GOr en rits i 
mitten och brack uppåt till V- 
form. Lagg lim i skarven och en 
remsa japanpapper over och 
under. N3r skarven torkat skali 
Du limma en sprygel under var- 
je vinghalva fór att få lite run- 
dad profil på vingen.
Skar ut kroppen och gor en skå
ra fór stabilisatom och fór mo- 
torfastet. Limma motorfastet. 
Skar ut stabbe och fena. Limma 
stabben i skåran. GOr en skåra i

fenan och limma dit den. Lim
ma vingen mot kroppen och 
lagg en trekantlist av balsa vid 
vingen på kroppens båda sidor. 
Satt på propellem och dra en 
gummisnodd till en nål bak på 
kroppen. Vag av modellen så 
att den balanserar vid market= 
tyngdpunkten.
Som vanligt kan Du få en rit
ning i byggstorlek (cirka 30 
cm) om jag får ett frankerat 
kuvert med Ditt namn. Och 
kom ihåg att jag g3ma vill ha 
rapporter om bygge och flyg- 
ning.

rroo Bme
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ROSSI 90 DF - 
mu Itu m for 
duktlga fans!
Flåktflygarnas speciella krav på hog effekt, hógt varvtal och vålkylda motorer 
har fått fabrikanterna att tillverka stabila motorkonstruktioner, som låmnar 
mycket hog effekt - forsedda med extra stora topplock.

Rossi 90DF forefaller att vara 
en vårdig representant for dcn- 
na kategori av motorer, då den 
ar mycket kraftigt dimensione- 
rad. Portningen ar av den stor- 
leksordning att fabrikantens 
uppgivna effekt på cirka 5 hk 
inte helt synes gripet ur luften. 
Ingen betvivlar ju Rossis for- 
måga att gora vassa motorer!

Vevhus och baklock...
Vevhus och frontbox ar delade 
i två stycken utan någon pack- 
ning emellan. Fyra M4 insex- 
skruvar håller ihop det hela.

Fastsattningen for baklockct år 
dctsamma forutom en O-ring, 
som tatar mot smuts. De gjutna 
portama i vevhuset stammer 
perfekt med de fråsta i fodret.

... och forgasaren
Fdrgasaren ar monterad med 
två M3,5 spårskruvar. Den kan 
monteras med huvudnålen i 
såvål horisontal- som verti- 
kalplanct. Forgasaren ar en två- 
nålsmodell med ett hål på 10,6 
mm. Den år vidare utrustad 
med en via radio stållbar nål. 
Forgasarhalsen år på hela 20

mm och år utrustad med en O- 
ring for tåtning i baklocket. 
Den år också forscdd med en 
rejål flåns for montering av 
Iuflfilter (diam 17,5 x 11 mm) - 
ett måste i flåktplan! Åven hår 
finns ett spår for tåtning med 
O-ring.

Vevhus, frontbox, kyltopp, 
baklock och forgasarhus år till- 
verkat i kokillgjutcn alumi
nium. Samtliga detaljer har 
ordentligt tilltagna dimensio
ner och både gjutytor och bear- t 
bctade ytor har perfekt finish.

Vevaxel och bakrotor
Vevaxelns diameter år vid bak- 
re lagret 15 mm och vid det 
fråmre 9 mm. Axeln år konven- 
tionellt balanserad och vevtap- 
pen har diametem 7 mm. Veva- 
xeln år lagrad i två stycken 
spårkullager av tyskt fabrikat. 
Det bakre lagret har måtten 32 
x 15 x 8 mm och det fråmre 22 
x 9 x 8 mm gangan på vevaxeln 
år M8.
Drivpinnen till bakrotom år 4 
mm. Vevtappen och drivpin
nen, vilket ar en enhet ar ipres- 
sad i vevaxeln. Bakrotom som
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ROSSI 90DF
Cylinderdiameter 27,00 mm
Slaglångd 26,00 mm
Slag/cylinderfOrhållande 0.96 (Overkvadr)
Slagvolym 14,89 cm3
Kompression (teoretisk) -12,5:1
Vikt 825 g
HOjd (utan glOdstift) 122 mm
Långd (medbringare-baklock) 98 mm

FOrgasararea (effektiv) 60,2 mm2
- Insug, óppet 200°
- Insug Oppnar 34° END
- Insug stanger 58° EÓD
Avgasport óppen 178°
Óverstrčmningskanaler och
boostport ůppna 117°

Gen.agent: Roffes Modellflyg, Upplandsgatan 66,
113 44 Stockholm. Telefon 08-33 30 44

ar tillverkad i stål år lagrad di
rekt i aluminiumbaklocket. Ro
oms ytterdiameter år 20 mm 
och dess innerdia ar 16 . Ópp- 
ningen i rotom år 15 x 17 mm

Cylinderenhet

Cylindcrenheten ar av ABC- 
typ, dvs aluminiumkolv och 
hårdforkromat måssingsfoder.

Det två millimeter tjocka fo
dret har hela 8 portar. (Avgas 
220 mm2, boost 77 mm2, Over- 
stromning 204 mm2), Det 49 
mm hoga fodret tatar axiellt 
mot vevhuset med en 3 mm 
bred flåns.
Kolven ar 26,5 mm hog och har 
två uttag om 96 mm2 samman
lagt. Kolvbulten - 6 mm ar fast
låst med två G-klips. 
Vevstaken som ar tillverkad av 
pressgjuten aluminium år 
bronsbussad i båda andar. Samt 
ar utrustad med ett smorjhål i 
lillandan och tre i storanden.

Toppen
Den ordentligt tilltagna kyltop- 
pen fungerar som fistkrans for 
sjålva topplocket med fdrbrån- 
ningsrum. Topplocket år ma- 
skinbearbetat ur ett stycke alu
minium och saknar dårfor mas- 
singsgångor for glodstiftet. Det 
kupolformade forbrånnings- 
rummet år 6 mm djupt och 
omgårdat av ett cirka 5 mm 
brett squishband. Toppen tatar 
plant mot fodrets flåns med en

cirka 0,1 mm tjock koppar- 
packning.
Kyltopp, topplock och pack- 
ning hålls på plats med hjålp av 
sex M4 spårskruvar. Det foljcr 
med en extra packning som ar 
tånkt att anvåndas vid nilro- 
brånsle. Tillverkaren rckom- 
menderar 3-10% nitro. Effek
ten år 5,50 hk vid 22.000 rpm - 
allt enligt tillverkaren.

Sammanfattning
Motom forefaller myckct 
kraftfull och verkar ha stora 
resurser. Tyvarr år priset (cirka 
2.495:-) till dess nackdel. Mo
tom har stållts till Modellflyg- 
nytts forfogande av Roffcs 
Modellllyg, Upplandsgatan 66, 
113 44 Stockholm.

Text: Jonas Gardtman & 
Conny Aquist 

Foto: Conny Åquisl

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

B E S T A LLN IN G S S E D E L N O R W E G IA N  M O D E L L E R S  A B. POSTGIRO: 479 78 52 3L SANDS T IL L : B O X  3 7  - 7 7 8  0 1  N O R B E R G B A N K G IR O : 868 -  8210 _J
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Efter forrå avsnittet ar nu for- 
hoppningsvis modellen fårdig 
och provflugen och intrimmad 
och hel. Det ar i så fall bra, for 
nu ska vi borja trana mera 
avancerat. Helst skulle Du ha 
byggt 10 st modeller men det 
kan ju ha varit svårt att hinna 
med. Att jag skriver så beror på 
att det kommer att gå åt model
ler nar man tranar combat och 
det ar lika bra att gora det klart 
från borjan. Utan tråning ingen 
framgång så allt har sitt pris. År 
man ovillig till detta offer ska 
man overvåga om det inte år 
bast att borja med något lugna- 
re, t ex stunt eller radarflyg- 
ning.

Nu skali det tranas!
Snabbt over på tråningen! 
Åven om det ar roligt att flyga 
två på en gång (5 st på en gång 
ar annu roligare, men det tar vi 
inte nu!) så år det båst att ova in 
grundema genom ensanmflyg- 
ning. Faktum år att stuntflyg- 
ning år en mycket bra grundtrå- 
ning for en combatpilot, dår 
man lår sig att flyga och ta ut 
modellen ur manovrer utan att 
bchova bli rådd for marken. 
Som combatflygare ska man 
låra sig bli vån med marken 
och se den som en hjalp for att I

vinna heatet. Kanske kan man 
också få motståndaren att tro 
att marken år god och på så satt 
få honom att gora besok dår. 
Når man kanner att planflyg- 
ningen, ryggflygningen, loo- 
pingama, buntama och åttoma 
sitter dår de ska (dvs i forlång- 
da mårgen) år det dags att ova 
på lite andra nyttigheter. En- 
dast fantasin såtter stopp for 
vad man kan tråna och nedan- 
stående punkter ska ses som ett 
forslag:

Tank forst...
OBS!! Tånk igenom innan 
manovém hur Du skali gora 
och gor så. Åndringar i tanke- 
banoma mitt i en mano ver bru- 
kar oftast sluta med ett besok 
hos den gode vånnen.
Figur 1. Flyg plant en bit upp i 
luften, gor en hastig nedåtma- 
nover och ta modellen i plan- 
flykt innan marken. Borja for- 
siktigt och oka kantighet och 
marknårhet efLerhand.
Figur 2. En variation på samma 
tema. Borja lågt, snabbt upp, 
plant, snabbt ned och plana ut. 
Genom att ta detta från rygglå- 
ge biir variationen ån storre. 
Figur 3. Looping med kantig 
utgång. Borja med en lopping 

I men gå sedan rakt ner mot mar

ken precis som i en stunt-wing- 
over. Plana ut åt ena eller andra 
hållet (Bestam vilket innan!). 
Figur 4. Borja hogt och dyk 
snabbt neråt. Plana ut strax 
ovanfor marken (vålj riktning) 
varpå Du gor en ånnu skarpare 
svång tillbaka.
Figur 5. Svårt år att lura m ot- 
ståndaren och oftast slutar det 
med att man i stållet lurar sig 
sjålv. Den hår ovningen gor att

man kan bli battre på finter. 
Kom ovanifrån i en wingover. 
På vågen ner fintar man åt olika 
håll for att motståndaren inte 
ska veta vilket håll man tånker 
gå ut åt. Har man då tur kom
mer han på for sent vilket håll 
Du valde just innan marken 
kom men eftersom han tar sitt 
beslut efter Ditt år det storre 
chans att han besdker Er ge- 
mensamme vån.
Figur 6. Loopingar och åttor 
och buntar om vartannat helst 
så nara marken som mojligt.

Figur 7. Kantiga manovrer upp 
och ner och aven hår nåra mar
ken. Variera sjålv!

Tre konstigheter
Nar det kånns som om Du be- 
hårskar modellen i ovanståen- 
de situationer år det dags att 
borja tråna på tre konstigheter 
till. For det forstå: Tråna når 
det blåser ute och låt det gama 
blåsa rejålt. På tåvlingen kan

man inte vålja våder och det år 
båst att vara beredd. Tråna ock
så på att gora manovrer med 
vinden i ansiktet, dvs med mi
nimal linspånning. Det år ofta 
man hamnar i situationer då 
linoma kan slaka och år man 
ovan med det kraschar man 
lått. Det andra går ut på att 
kunna flyga modellen utan att 
se på den vilket kan åstadkom- 
mas genom att man blundar el
ler knyter en halsduk for ogo- 
nen eller flyger bakom ryggen 
(på sig sjålv). Det år viktigt att

Combat·
Nu kan vi gå igång med flygtråningen...
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komma ihåg att man inte ska gå 
bakom ryggen på sig sjalv och 
inte på andra heller for den de
len. Den modeil man har ska ha 
sådan stabilitet i luften att man 
inte ska behova ha blicken på 
den hela tiden. Ens egna ogon 
ska i stållet vara riktade på 
motståndarens modeli och ser
pentin. Det tredje som år ett 
roligt satt att tråna delta på år 
att flyga når det år morkt, ev

med en liten ficklampa fasttej- 
pad på vingen. Kom bara ihåg 
att se till att det inte kommer 
några i vågen for modellen. 
Den syns inte alls for en oskyl
dig åskådare! Over till flygning 
med/mot motståndare.
Figur 8. Óva forst på att klara 
av att flyga två i samma cirkel. 
I borjan år det inte lått. Fortsåtl 
med att en flyger planflykt 
medan den andre gór manøv
rer. Kånn också på hur det 
kånns att mótas på låg hojd om 
en flyger inverterat.

Figur 9. Nåsta steg år att såtta 
på serpentiner och Ova klipp. 
Boija med enkla klipp dår den 
som ska klippas inte gdr några 
undanmanovrer. Det viktigaste 
i borjan år att kunna behårska 
konsten att hålla rått avstånd så 
att propellem hamnar i mot
ståndarens serpentin och att det 
biir små fina klipp.
Figur 10. Efterhånd som klipp- 
tekniken sitter dår den ska kan

man borja med undanmanovrer 
vid klipp.
Figur 11. S vårt år att kunna fol- 
ja efter en motståndare och 
vara kali nog att vånta med att 
klippa till rail tillfallc dyker 
upp. Óva!
Figur 12. Det svåraste år att 
kunna gora undanmanovrer 
och samtidigt "finta" motstån- 
daren. Tyvårr år det nog så, att 
man ofta fintar sig sjålv också 
och storsta orsaken till detta år 
vad jag nåmnde tidigare, nåm- 
ligen att man andrar sig mitt

under situationen.
Har man beståmt sig for en viss 
fint fore manovém ska man 
fullfolja den eftersom marken 
alltid år nårmare ån ma ntror! 
Óva ånnu mer!

Låt honom gora bort sig
Det finns också ett par allmån- 
na tips att ta fast på. Ett heat år 
4 minuter = 240 sekunder eller 
med andra ord en forskråckligt 
lång tid. Forivra Dig då inte 
och ta hela serpentinen i ett 
klipp efter 15 sekunder. Var 
kali och awakta. Låt motstån- 
daren gora bort sig forst. (Vi får 
hoppas att han inte har samma 
taktik som Du, for då år det ju 
risk for att det inte biir något 
av!) Forsok att tråna på att inte 
avsloja Dina manovrer i for
våg. Titta på några combat-heat 
och forsok studera om Du kan 
se vilken manover som kom
mer håmåst. Ett gott tips år att 
Du kommer att se många avslo
ja att de ska gora en bunt. En 
forberedd motståndare kan då 
låsa spelet och gora sitt drag 
fore eller samtidigt som Du.

"Las" motståndaren! 
Forsok i stållet att låsa motstån
darens flygning. Detta år sår
skilt viktigt for att undvika att

gå på "finter". Tråna på och 
anvånd låt ryggflygning når Du 
vill komma undan eller for att 
forbereda en attack. Det år inte 
många som behårskar det.
For att allt ska gå bra år det for- 
utom flygkunskap mycket vik
tigt att allt runtomkring funge- 
rar. Motorema skali vara i ord
ning, modellema ska vara val 
byggda, vertygslådan ska inne- 
hålla det man behover, mekani- 
kema ska veta vad de ska gora i 
olika situationer etc. Plus att 
man bchOver den dår extra lilla 
turen.

Bli vårldsmåstare for 
sjutton gubbar!
Har Du allt detta lovar jag att 
Du kommer att bli både svensk 
måstare och vårldsmåstare. Det 
år dock få forunnat att få vinna 
en intemationell måsterskap- 
ståvling då konkurrensen år 
mycket hård och allt ska klaffa 
vid ett speciellt ogonblick, men 
vål forberedd har man iallafall 
gjort sitt basta och det kan vara 
en vål så god tillfredsstållelse. 
Har någon av låsama några 
goda tråningstips ska ni skriva 
till Combatserien, så tar vi upp 
det i ett kommande nummer.

Hilmer

serien!
for att bli vårldsmåstare om några år, va?
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EM -88 i F3C i Eibergen
Lagledare Cal-lnge Lindberg med Thomas C, Per N och 
Ulf J deltog vid senaste helikopter-EM. Hår hans rapport 
och slutsuck om fler "choppers" vid svenska tavlingar.
EM før helikopter avgjordes i 
september med blåst och regn. 
Det svenska laget, som bestod 
av Per Nordstrom, Thomas 
Cedergren och den "gamle" U lf 
Johansson, kom med goda for- 
hoppningar och nya helikoptrar 
i bagaget. Tråningen hemma 
hade gått bra och aven tavling- 
ama, så s tamningen var god. 
Når alla var på plats stod det 
klart att de 16 utlovade natio- 
nerna fanns på papperet. I verk- 
ligheten var endast 14 kvar. Av 
dessa blev Bulgarien med två 
man sist. Dessa killar hade till- 
verkat sina modeller for hand. 
Man hade endast haft fotogra
fier och i någon mån text att 
tillgå vid tillverkningen. De 
fick åndå sin beløning på ban

ketten i form av var sin proffs- 
byggsats från en tysk firma. 
Tåvlingama artade sig till en 
ganska tat duell mellan Graber, 
Schweitz och Brennsteiner, 
Osterrike, dår Graber drog det 
kortaste strået och vann. 
Svenskama då. Jo, vi hade en 
sjåtteplats från forrå EM att 
forsvara och en åttondeplats 
från VM. Forhoppningar fanns. 
Efter forstå ronden hade vi U lf 
J på plats 11 efter en skaplig 
omgång, men med reservma
skinen, så den blev godkand. 
Thomas C gjorde en halvskap- 
lig forstå flygning med sidvind 
och startnerver. Hamnade på 
19:e plats i den omgången.
Per hade verkligen otur i sam- 
ma omgång, blåste ett stift och

hamnade på plats 32. En liten 
sol i alla bedrøvelse var att 
Evald Heim - sedermera på 
tredjeplats - hamnade på 31 
plats i samma omgång. Andra 
omgången var inte lika blåsig 
men några idealforhållanden 
bjods inte på hela veckan, så 
omgång 2 gav inte på några 
større øverraskningar. Led
ningen beholl Graber fore 
Brennsteiner och uppstickaren 
Verplanke från Holland. U lf J 
på plats 13 och Thomas C på en 
21 plats samt Per upp ett steg 
till 31. Med tanke på att tre av 
fyra skulle råknas så blev det 
inga stora omkastningar i total- 
resultaten.
Vid en titt på nationspoången 
efter två omgångar låg vi på

plats 8, vilket var såmre ån 
vantat. Om man ser på place
ring i omgången, så biir siffror- 
na annorlunda. U lf J hade i 
omg. 1 141 p och i omg. 2
157.5 p, medan Thomas C hade
124.5 p resp 148,5 p. Per N 
oturliga l:a omg med 28 p for- 
båttrades till 155 p i omg. 2 - 
alltså ett lag på uppgång.

Cirkus & polsk riksdag 
Tredje rundan artade sig till 
nast intill cirkus når man brot 
pga regn och hotade med att 
skjuta resterande flygningar till 
nasta dag. Då reagerade Sveri
ge med lagledare Cal-lnge 
Lindberg i spetsen før øvriga 
nationer. Efter "polsk riksdag" 
med representanter for FAI 
(vilken f  o videofilm ades) fick 
dessa ge sig. Lindberg hade hit- 
tat ett stalle i Sporting Code - 
som dessa herrar ej upptackt - 
namligen att hela omg skali 
flygas samma dag eller flygas 
om av samtliga nasta dag. Vi 
fick också medhåll av Horace 
Hagen.. Vissa piloter hade 
dock betankligheter. Bl a Hei
ne från Vesttyskland, men trots 
duggregn och dodande blick 
mot svensk lagledare gick han 
ut och fløg till sig sin hogsta 
flygpoång under EM - så 
snacka om bra førhållanden! 
Placeringen blev før Thomas C 
10 med 172 p från omg 3 samt 
Per N 19 med 146 p och Ulf J, 
22 med en 0-omg. Så trots att 
lagledaren inte sågs med blida 
Øgon av valda delar av juryn 
fick dessa sedermera erkånna 
att beslutet var riktigt.
Nar slutresultaten av omg 3 
kom, visade det sig att Len 
Mounts kanonflygning och 
schweitzaren Dappens riktiga 
røkare rfickte till delad 2:a plats
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fore B rennsteiner, anade man 
att sista dagen skulle bjuda på 
en stenhård kamp och place- 
ringama i taten.
Efter 3 omg. lod den indivi
duella listan: 1. Graber 391,5 p, 
2. Dappen 382 p och Mount 
382 p,4. Brennsteiner 381,5 p 
och Heim 376,5 p. Och Sverige 
låg i lagtavlingen på femte 
plats, dår Schweitz (1) och 
Vasttyskland (2) toppade.

Lite sol mot slutet!
Nar sedan sista dagen skulle bli 
avgorande var vådrets makter 
ganska skapliga med några sol
glimtar, så stamningen steg 
bland alla tavlande.
Forst ut av toppama var Len 
Mount, men han orkade "bara" 
med 185,5 p och det skulle inte 
racka. Nåsta hojdare var Evald 
Heim, som smugit upp från 
kon. Han klamde i med 193,5 p 
och klarade tredjeplatsen. Se
dan gick alla och våntade på 
Brennsteiner med en hojdar- 
omgång. Med 201 på tog han 
ledningen.

Graber - lugn, cool
Nio startande senare kliver han 
så in i ringen, Danni Graber. 
Lugn, perfekt, iskali går han ut 
och flyger bokstavligen bral- 
loma av resten med smått fan
tastiska 208 p. Han biir europa- 
måstare for forstå gången, men 
såkerligen inte for den sista! 
Hur gick det då for "di sven
ske"? Inte så dåligt. Thomas C 
slår till med 177,5 p och Per N 
med 175 p. Åven Ulf gor sin 
basta omgång med 167 p. 
Totalt biir siffroma:
Thomas C 498 p (148.5, 172, 
177.5); Per N 476 p (  155, 146, 
175) och Ulf J 465.5 p (141, 
157.5,167).
Nationtavlingen slutade så hår:
1. Schweitz 1661.0 p
2. Vast-Tyskland 1538.5 p
3. Holland 1459.0 p
4. Frankrikc 1458.5 p
5. England 1455.0 p
6. Sverige 1439.5 p
7. Italien 1408.0 p
8. Belgien 1350.0 p
9. Danmark 1034.0 p
10. Norge 882.5 p

Bulgarien kom på en sistaplats 
med sinal6.0 p.

Det blev totalt sett en mycket 
valordnad tavlingen med fina 
utrymmen for de tavlande. Bra 
dcpåområde och en utmårkt 
klubbstuga med fin service. 
Såkerheten holl man hårt på 
och stora skyddsstångsel for 
publiken var uppsatta. En all- 
deles utmårkt kontroll varje 
dag av samtliga såndarfrekven- 
ser bidrog till att ingen hade 
problem med stomingar eller 
annat trubbel.
Inkvarteringen i små trevliga 
hus i ett fritidsområde var inte 
dum. Den stora gemenskapen 
som man får på hotell var det 
dock många som saknade. Som 
slutklåm kan konstateres att 
EM blev ur svensk synvinkel 
ganska bra (20 p från tredje
platsen i lag) och avståndet till 
ovriga nationer krymper. 
Tyvåir ser jag som lagledare 
dock bekymmer i frem tiden 
med den "splittring" som tycks 
råda bland helikopterflygare i

landet. Jag vill se iler på tav- 
lingama så alt återvaxten tryg
gas. Jag vel, att Ni finns!
Men det ar en helt annan sak 
och jag återkommer.
Med ett tack till laget for den 
hedrande sjatteplatsen i EM - 
88 i Eibergen, Holland.

Cali
Vås tra sidan: Europamåstaren 
Danni Graber, Schweitz, med 
buckla hógt i skyn. Intill Cal
lage Lindberg ledande polsk 
riksdag om Sporting Code-§§§ 
Nertill mekar Per Nordstrom 
stóttad av Bjórn Perned. Så 
Thomas C och Per N  klara for 
start. Hår nedan tre chopper- 
musketorerna. Folo.CaTInge .

D E L U X E  
/ MATERIALS "PROFFSENS TILLBEHOR" --TETTRAnrn r

LOSAR ALLA DINA LIM- & FINISHPROBLEM
o ALIPHATIC RESIN

Oovartråffat trålim! Snabbtorkande 
och slipbart!'

o RC MODELLERS LIM
Fåstar Dina kabinhuvar an gång for alla!
For ABS & PVC plaster, callplast 
matallfolia, trå mm. 

o ROKET
Suvarånt cyanolim, tunn & tjock variant 

O ROKET BLASTER
Accelerator fór cyanolim. Bahåndigt! 

o SPEED EPOXY
4 minutars apoxylim. Alttid anvåndbart! 

o AEROPOXY
Tunnflytanda apoxyplast fór ytfinish, 
glasfibargjutning mm. Låttarbatat! 

o GLASFIBERVÅV
Hóg kvalitet. Olika tjocklakar:
23 g, 51 g & 78 g. 

o MICROBALLOONS
Ultralått fyllnadsmadal. Blandas mad 
Aaropoxy, Aliphatic etc. Fyll igen 
sprickor & hål, bygg vingfillats atc

KVALITETSTILLBEHÓR AV FORSTÅ KLASS 
Tar Du Din hobby seribst - då tar Du TETTRA!

i l  f e :

SNABBKOPPLING 
mad 2 mm hål

Ů  |L) AVGASFÓRLANGNING 
8, 9 och 10 mm diam

MINILUFTFILTER 
7, 9, 12 ,14 mm diam

/  \
filODCLCflflfl

B

NIPPELSATS 
rak & bojd

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

PROPELLERBROTSCH 
axaldiamater 6-8,5 mm

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER

15



Ett axplock ur Connys bidlarkiv från linflyg-SM. T v stuntaren 
Erik Bjornvall genomforen trekantlooping. Nertill samma Erik B 
med vålbyggd egenkonstruktion "Clark Kent" (Stålis i kostým!) 
med en Fox35:a dragande ekipaget. Mitten: Team-meken 
Gustavsson forbereder sig - bronsmedaljór tillsammans med 
pilot I lår ne! Så vårldens åldsta comb alfly gare: Mats 
Kesselmark. Bilderna t h visar combat-finalen, dår just B-A 
Fållgren kapat serpen for Mats Kesselmark. Foto: Conny A-R

Det har ar något av en person
lig betraktelse av SM 1988 i 
Linflyg.
Som så många andra hoppade 
jag helt av modellflyget några 
år for atl bilda familj, snyta 
spadbam och bli "svensson", 
men nar det grovjobbet var 
avklarat, så gjorde gamla in- 
tressen sig påminda igen. Så 
for ett och ett halvt år sedan 
plockade jag fram min mycket 
gamla stunthåck - och se på 
sjutton - jag hade glomt av na- 
stan alll. Raskt hem och låsa på 
stuntprogrammet och så ut och 
trana. I den har vevan blev min 
fru svårt sjuk, så jag fick sluta 
arbetet for att ta hand om mina 
barn. Vid bamens lekpark 
fanns en fotbollsplan, som of-

tast var ledig dagtid. Alltså 
blev det bampassning och 
modellflyg samtidigt - klart ra- 
tionellt! Linstunt har ju den 
fordelen att klassen evolutione
ras mycket långsamt, så nar 
låvlingsåsongcn 1988 narmade 
sig, var det bara for mig att 
ringa in tavlingsanmalan.

Ny luft under vingarna!
Glådjande nog så borjar 
svenskt linflyg alt sakta få ny 
luft under vingarna - gamla, 
sedan lange saligt insomnade 
tavlingar har vaknat till liv. Så 
deltog jag t ex i AKMG:s Vår- 
tavling och WMFK:s Vaners
borgspokal och båda tavlingar- 
na hade hyfsat deltagarantal. 
Nåval, nu var det om SM detl

Linflyg-SM '88 
i Nykoping
Conny Åquist - Modellfiygnytts 
motortestare - år en gammal stuntråv. 
Efter flera års uppehåll deltog han 
återigen i Linflyg-SM. Hår hans lite 
personliga rapport från tåvlingarna.
skulle handia. Det var med en 
viss kansla av nostalgi jag åter- 
kom till ett linflyg-SM: lukten, 
motorsmattret, tåvlingsnervo- 
siteten, atmosfaren och gub- 
bama. Ja, ta mej katten, det var 
samma gamla gubbar, som all- 
tid. Fast lite aldre och gråhåri- 
gare. det var som att komma 
hem eller som att stoppa hån
den i sin egen ficka - man kån- 
ner igen sig. Men visst katten 
var det roligt. Jag vill minnas 
att jag flog mitt senaste SM 
1981 och det var val har i Gote
borg. Och det år klart att visst 
finns det några nya ansikten 
och några har forsvunnit. Men 
de fiesta gamla ringravama år 
kvar.Eftersom jag skulle beva- 
ka stunten for Modellfiygnytts

rakning och andra personer 
skulle skriva om de andra klas- 
sema (vilket jag hoppas att de 
gor!) så holl jag inte så mycket 
koll på det ovriga.

Mats & Lill-Kalle
Men jag såg att Mats Bohlin 
var flitigt i farten med att trana 
speedflygning och det var ut- 
delning då han snurrade snab- 
bast av alla runt pylonen. I 
combatfinalcn fick Mats Kes
selmark på noten av "Lill-Fal- 
lc", dvs B-Å Fållgren, men herr 
Kesselmark var nog åndå den 
gladaste och populåraste SM- 
mcdaljoren trots att det "bara" 
blev en silverpeng. Vårldens 
åldste combatflygare har han 
blivil kallad, Mats Kesselmark,
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och det lar nog stamma och an 
har han ork och kondis for att 
kiimpa med småpojkama i 
combatdansen.
Enligt egen utsago - så biir jag 
aldrig så gammal och forgub- 
bad att jag borjar att flyga stunt 
(citat M Kesselmark).
Tillbaks till stunten. Femton 
gubbar var anmålda i stunt och 
så många stuntflygare har det 
nog in te varit på mången god 
dag. En gubbe kom inte till 
start och så var det bara fjorton, 
några blev diskade och så var 
det bara ...Men 11 st genom for
de tavlingen och det var gott så. 
Tyvarr så "forgiftade" disk- 
ningama delvis lordagskval- 
lens samkvam då diskussio
nens vågor gick hoga, men då 
det hela nog kommer upp på 
forbundsslamman så vill jag 
inte foregripa något hår.
Nåval, de tre medaljorema Ove 
Andersson (guld), Åke Ny- 
strom (silver) och Staffan Ek- 
strom (brons) flog alla snyggt

och prydligt. Darefter dalade 
kvaliteten relativt raskt.
Till de fiestas - och inte minst 
min egen - forvåning hamnade 
jag sjålv på fjårdcplatsen och 
jag måste saga, att jag har ing
en aning om hur i hela fridens 
dar jag hamnade dar. Men visst 
blev jag glad, åven om det sa- 
kerligen var en felråkning av 
sekreteriatet. På femte plats 
kom Erik Bjomvall, en gam
mal stuntrav, som flog sitt for
stå SM i slutet av 50-talet. Erik 
har alltid varit kand for sina 
fina byggen och den karran 
som han flog med har i Nykd- 
ping var en tavlingens finaste. 
På sjatte, sjunde och åttonde 
platsema kom en trio - Jan Be- 
mtsson, Willy Blom och Erling 
Linné - som alla var jamna och 
likvårdiga i flygstil. Men de 
flog alla for hogt. Om Ni sank- 
er flyghojden, så hojer Ni re- 
sultaten i kommande tavlingar!

Text och foto: Conny A-R

VinnLindansen’89 med Linus!

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

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 25:- + porto.
Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivning samt alla delar 
fårdiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag ingår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack

Bygg och tråna - och vinn Lindansen i år!
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De'e t ar konstigt, vad det ar konstigt ibland. En s vensk mo- 
dellflygare ar en person med sina idéer. En svensk golfspelare 
ar en helt annan person med helt andra idéer. Det finns golf- 
spelande modellflygare. Det finns lika många modellflygande 
golfspelare. Har då en modellflygare och en golfspelare nån- 
ting gemensamt? Jo, en hobby, som de tycker ar trevlig, 
underhållande, skapande, ulmanande ... Ar det måmme 
nån storre skillnad på golfspel och modellflyg? Frågan 
kan synas dum och onodig, men forstå mej ratt! Finns 
det någon vasenskild skillnad mellan modellflyg och 
golf? Unga kan utova båda sportema med stort utbyte 
golf ar faktisk den idrottsgren, som okar mest bland ung 
domen idag!). Gamla kan med stor behållning syssla med så- 
val golf som modellflyg (den gamlbe redaktoren njuter av båda 
hobbysama!) Vad ar det då som skiljer? Det ar faktiskt en stor 
skillnad och den skillnaden år marklig. Oforklarlig! En manni- 
ska, som vill borja spela golf stovlar ivag till en golfklubb. An- 
målcr sig. Koper utrustning - ny eller begagnad. Borjar ta lektioner 
fdr att låra sig. (Nu undrar val van av ordning vad det ar for spcciclli 
med det - så gor ju också modcllflygarcn!) Golfspelaren tar sedan 
lektioner for all "ertívra" sitt GRONA KORT, som år ett teeken på 
att han vet vad golfen går ut på, han kanner reglema, han kanner 
till alla såkerhetsregler som finns. Golfspelaren gnor for att av- 
lagga prov (teoretiska och praktiska!) for delta GRONA KORT. 
Varfor då?, frågar sig såkert en modellflygande svensk. Vad 
skali det vara bra for? Svaret år mycket enkelt. Golfspelaren får 
inte spela golf på en enda golfbana utan detta GRÓNA KORT.
Intc ens hemma på sin egen hemmaklubbs bana. Myckct markligt, 
tycker sakerligen mången modellflygare. Men det ar så. Ånnu mark- 
ligare må det val synas en svensk modellflygare, att golfspelama tyc 
ker det har ar bra. Mycket bra. For golf kan ju i vissa lagen bli en far
lig sport... Det skulle vara trevligt, om man nu laste de hår radema 
på ratt satt! Må man hoppas på att man forstår inneborden av dem 
- och gåma också laser de två spaltcma har intill. Varfor måste 
en svensk modellflygare vara så annorlunda? Och sådan har han 
vařit ratt lange nu. Så har skrev en i en klubbtidning vi låste: 
"Certifikatkampanjen går vidare slarkl påhejad av SMFF/ 
Modellflygnytt. For den som så onskar kommer mojlighet alt 
flyga upp fór delta att anordnas i X-dalen. Allt enligt Forbundets 
regler. Sjålv kommer jag inte alt stå i ko fór en uppflygning. Jag 
tycker att detta framstår som "lojligt och smålarvigt" Vi biir inte 
båttre flygare for alt vi har ett "cert". Det år enbart ett bekvåmt 
salt for Forbundet attforsoka påvisa att de har gjort något fór 
sakerheten. Såkerhelstånkandet vid all modcllflygning i 
klubbform håller redan nu god "SMFF standard" och ett 
obligatoriskt "certkrav" som kommer i frivilligkravets 
forlångning bidrar till att "buskflygningen" ókar och all nya 
restriktioner infórs. Kanske får vi elt forbud att flyga på allmån 
plats. Klubbarnaforlorar medlemmar och RC-flygandet framstår 
som något mårkvårdigt och exklusivt forbehållet en liten grupp 
månniskor".
Så skrev man. Jag har viss, men mycket lite forståelse for den 
åsikten. Men vi måste tanka på sakerheten. Och gor vi det på 
ett positivt sått, så loser vi problemen i stållet for all skapa 
foljdproblem helt i onodan. Vi måste ockås komma ihåg, att vi 
har ogonen på oss. Från många håll och institutioner.
Men får vi sjålva mjuk och fint lågga ut reglerna , som skali 
styra modellflyget i framtiden, så biir de sakerligen battre ån 
om ett statligt verk gav sig in på modellflygets område!

En annan mårklig sak med 
modellflyget - som nu blivit 
en folksport och får allt fler 

utovare - år att vareviga 
modellflygare år medlem i en 

klubb. Sjålvklart, såger han, 
for hur skulle det annars gå 

till. Och som medlem i en 
modellflygklubb år han också 

medlem i Sveriges Modell- 
flygforbund. Och anser det 

vara alldeles sjålvklart. Han 
får en tidning som medlem. 

Och Sveriges Modellflygfor- 
bund tar tillvara hans intressen 

inom landet, foljer upp regel- 
frågor, år hans organ, som hål

ler kontakten med udåndet. 
Modellflygforbundet år också 

den organisation, som for- 
handlar med olika svenska in

stanser, departement och andra 
"storheter", som bor behandlas 
på rått sått for att modellflyget 

skali få ulvecklas i den 
riktning som modellflygama 
vill. Vareviga modellflygare 

tycker det har år bra.

En annan marklig sak med 
golfen - som nu blivit en 
folksport och får allt fler 
utovare - år att vareviga 
golfspelare ar medlem i en 
klubb. Sjålvklart, sager han, 
for hur skulle det annars gå 
till. Och som medlem i en 
svensk golfklubb år han också 
medlem i det Svenska 
Golfforbundet. Och anser det 
vara alldeles sjålvklart. Han 
får en tidning som medlem. 
Och Svenska Golfforbundet 
tar tillvara hans intressen inon 
landet, foljer upp regelfrågor, 
år hans organ, som håller kon 
takten med udåndet. Svenska 
Golfforbundet år också 
den organisation, som for- 
handlar med olika svenska 
instanser, departement och 
andra "storheter", som bor 
behandlas på ratt satt for att 
golfsporten skali få ulvecklas 
den riktning som golfspelama 
vill. Vareviga golfspelare 
tycker det hår ar bra.

Dags for en liten attitydandring, tycker den gamble Redaktoren 
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L ottningen klar! 
Motorer på våg!

—  Varfor ar Du så glad?
— Jag år med i SMFF, feståru!

i  Model Craft 
1 och O.S.
I  stóttar 
i  svenskt 
i  modell fly g!

■ i Model Craft 
I / och O.S.
\l Stóttar 

si/enskt
i mode Uf tyg!
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n vårvn in gs lo lie rie l hår intill'· 1

ta OS-motorerna delas ut!
Vinnare av OS 26 4-takt
Medlemsvårning
Bengt Nylén 
Conny Åquist 
Sven Olsson 
Dennis Olausson 
Fredrik Lintrop 
Erik Back 
Torbjom Wiklund 
Jimmy Willberg 
Daniel Nadjalin 
Johan Harrysson 
Nils-Ame Ohlsson 
Klubbanmålan

- 1:a dragningen
Trelleborgs MFK 
AKMG, Goteborg 
Skanor/Falsterbo 
Taby MSK 
Uppsala FK mfs 
Borlange MSK 
MFK Vingama 
Solna MSK 
Vastcrås FK mfs 
RFK Ikaros 
Acroflyers,Sjobo 
Enkopings MFK

Kampanjema har kommit fint igång. 
Och det ar ett bra betyg på Forbundets 
satsning att stimulera till fortsatt så- 
kerhet och positiv instållning till så- 
kerhetsfrågor. Tack for fin uppback- 
ning från klubb- och distriktsnivå! 
Från flera håll har vi hort, att man 
anser, att såkerhetsfrågoma alllid 
måste vara i forstå rummet. Det kan 
latt bli slentrian. Och de gioms bort i 
"vardagsflygandet". Någon jamforde 
med trafiksakerhetsverkets alla olika 
och varicrande kampanjer som avlo
ser varandra.

RC-c erti fikáte n
Vad betraffar certifikatkampanjen, så 
har mangder av certifikatblanketter

och foldrar beståilts hos PREK-Gun- 
nar Eriksson. Dår får vi vånta på att 
avlagda prov rapporteras innan forstå 
dragningen sker. Men den kommer!

Varvningskampa nje n
Nu har den forstå dragningen i vårv- 
ningslotteriet genomforts och hår intill 
ser Du vinnama, som får var sin fin 
OS 26 4-takt, dår Model Craft ståller 
upp och stottar oss! Vinstema sånds ut
under slutet av februari månad. 
------------------ ------------------------- '

Kůr nu hårt med nya cert 
och nya medlemmar - det 
finns nåstan hur många 

motorer som helst att vinna!

Kan Du lågga upp några 
mi I joner eller år Du forsåkrad?
Varfor rdeker inte 
hemforsakringen ?
I Sverige har vi, peppar peppar, 
hittills varit forskonade från 
allvarliga olyckor med modell- 
flygplan inblandal. Med allvar- 
lig menas har personskada som 
givit bestående handikapp eller 
dodsfall. Men for varje dag 
som går kommer vi nårmare 
den dag, då en sådan olycka 
kommer att intråffa. Det år ty- 
vårr bara att vara realistisk. Det 
kommer naturligtvis forst och 
fråmst att innebåra en tragédi 
for den drabbade eller efterle- 
vande, men åven for den vål- 
lande dvs modellflygaren kom
mer handelsen att slå oerhort 
hårt och kanske bokstavligen 
alt spoliera tillvaron.

Två saker måste galla till 100:

Gor aldrig avkall på 
sakerheten och var 

forsakrad!
V_______________________________________________J

"Jag foljer alla foreskrifter på 
faltet och jag har hemforsåk- 
ring", såger Du. "Jag vet forre
sten folk som fått ersåttning 
från hemforsåkringen".
Ja, det år rått och åndå fel! 
Modellflygplan år luftfartyg, 
dvs samma forsåkringsregler 
gåller i princip for ett modell
flygplan som for cnDC-9. Des- 
sa regler år inte desamma som 
for en vanlig hemforsåkring bl 
a beroende på att skadebelop- 
pen kan bli så extremt stora. 
Varfor har då ersåttning beta- 
lats på hemforsakringen? Jo,

dårfor att alla skadefall hittills 
legat på så lågt belopp (något 
eller eller några 10-tusentals 
kronor) att forsåkringbolagen 
inte velat ta kostnaden och 
good-will-forlusten for en ska- 
deprocess.
Men når det intråffat som inte 
får hånda, t ex att Du krockar 
med ett passagerarplan - 10 
månniskor omkommer, Din 
kårra sticker ivåg och landar i 
vindrutan på en bil - alla fyra 
omkommer i en frontalkrock, 
eller "bara" att Din modell 
fly ger i hu vet på en åskådare. 
Var så såker att fallet kommer 
att granskas av forsåkringbola- 
get. De konstaterar att det 
handlar om ett modellplan, 
som klassas som ett luftfartyg

= alltså utgår troligen ingen 
ersåttning om Du bara haft 
hemforsåkringen. De kommer 
också noga att kolla att Du inte 
brutit mot sakerheten och alt 
Du t ex haft dispens for stor 
modell.
I medlemskapct for klubban- 
sluten SMFF-medlem ingår en 
ansvarsforsåkring som "tar 
vid" dår hemforsåkringen slu- 
tar upp till 5 m iljoner kronor. 
Alltså en s k paraplyforsåkring 
for just vår verksamhet med 
modellplan. Medlemsavgiften 
år en struntsumma i jåmforelse 
med de belopp Du kan åka på 
om olyckan år framme.
Forbundet har åven tecknat en 
reseforsåkring for utlandsre- 
presentation.
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De forstå certen till Gotland!
Gunnar PREK Eriksson meddelar att de forstå nya motorcerten 
avlagts av medlemmar i Gotlands MFK: Freddy Irung, Evert 
Sandberg, Bertil Klintbom, Karl Ekegren, Thomas Ekegren 4

Ett brev om såkerhet

Model Craft 
I och O. S.
Ϊ stottar 
i svenskt 
i modellflyg

Och f l i r  *1*9 ,ůr

\ Mode I  Craft 
i och O. S. 

j  stottar 
svenskt

] m o d e llflyg  t

/ m e r  0 ,

Det har kommit många reaktioner på SMFF:s och Modellflygnytts kampanj fór 
okad såkerhet. Bo Gårdstad berikar den med nedanstående inlågg, som tar upp 
detaljer, som år lika våsentliga som... ja, just sjålvklara!
Och de fortjånar att upprepas många gånger!
Jag ser att SMFF satsar mycket 
på såkerhet i år. Det glader 
mig. Sverige ar ett av de få land 
som ånnu inte har haft någon 
dodolycka. Måtte det forbli så! 
For tiotalet år sedan skrev jag 
ett brev till SMFF och foreslog 
den satsningen.
Jag tyckte att man skulle utlysa 
ett Sakerhetsår. Det fanns ing
en respons då for forslaget - nu 
kanske det skulle gå battre!
Jag har varit verksam inom 
RC-flyget sedan 1970. Jag har 
besokt de fiesta av Sveriges 
RC-fålt och otaliga meetings 
och tåvlingar. Jag har varit bara 
några meter från krascher som 
kunda blivit dodsolyckor. Jag 
har sjalv slarvat med sakerhe- 
ten i borjan av min flygverk- 
samhct och jag har sett - liksom 
de fiesta som varit i hobbyn 
många år - insett var flygande 
innebar.
Jag har de senaste åren besokt 
klubbtråffar och talat om så- 
kerhet. Kanske kan mina erfa- 
renheter vara till nytta i detta 
sammanhang. Det galler ju att 
angripa de verkliga orsakema 
till olyckoma så att man inte 
med regler och forordningar 
gor ingrepp i verksamheten 
som endast marginellt beror 
sakerheten. Vi kan också gora 
bra jamforelser med fullskala- 
flyget.
For tiotalet år sedan loggadevi i 
VMFK alla krascher under ett 
år och utredde den verkliga 
orsaken. Det blev ett åttiotal 
krascher sammanlagt. Tre fjår-

dcdelar bcroddc på pilotfel.. 
Piloten flog ett plan han inte 
beharskade eller forsokte sig 
på manovrer som han inte kla- 
rade av.
Den sista fjårdedelen var delad 
mellan tekniska fel, som pilo
ten kunnat forutse och tekniska 
fel som han inte kunnat forutse. 
Endast ett eller två berodde 
mojligen på radiostoming. 
Storsta tekniska felkallan var 
ackumulatorer och batterier. 
Om vi skulle gjort samma un- 
dersokning nu skulle vi fått 
samma resultat, ar jag helt 
overtygad om.
I de fiesta fall hamnade model
len har långt borta från faltet 
eller flog rent av bort. Nar jag 
tanker på de olyckor jag varit 
vittne till dar åskådare eller 
andra modellflygare varit ut- 
satta for fara eller rent av livs
fara år bilden delvis en annan.
I dessa fall har modellen flugits 
t ex på uppvisningar eller flyg- 
dagar eller också har del fun- 
nits många modellflygare på 
faltet. Detta skapar stress hos 
många piloter och psykologi
ska orsakar borjar komma in i 
bilden.

Tre grundregler! 
Kraschema har hår haft som 
orsak fel mot de tre grundlåg- 
gande fåltreglema (flyg aldrig 
utan frekvensklåmma, aldrig 
over publiken, stå tillsammans 
nar man flyger). Tekniska fel 
och fel frekvensflagga har ock
så viss procentsats. Stressfel

kan motverkas med ryggmarg- 
sinlarda såkerhetsrutiner. Dår- 
mcd kommer vi in på jamfor- 
selsen med fullskalaflyget.
Dar anser man att de storsta 
såkerhetsfaktorema innefattar 
noggranna tekniska kontroller 
och det faktum att pilotema 
flyger mycket. Har år vi inom 
modellflyget mycket illa ute. 
De fiesta modellflygare flyger 
bara fem-sex gånger om året 
och satsar i allmånhet inget alls 
på modellen tekniska såkerhet. 
Många osakliga resonemang 
har forts om modellemas stor- 
lek och faroma dårmed. Jag har 
sjålv aldrig sett någon olycka 
dår en kvartskalamodell eller 
stor modeil varit inblandad på 
så satt att modellens storlek har 
fororsakat eller forvårrat 
olyckan. Jag har over huvud 
taget knappast sett någon 
olycka med en stor modeil, for 
de byggs bara av duktiga mo
dellflygare. Dåremot har jag 
sett många incidenter med små, 
snabba och for hogt vingbela- 
stade modeller. Dår borde dis
kussionen och begrånsningar- 
na såttas in.

OK for RC-certifikat...
Jag tycker personligen att så- 
kerhetssatsningen borde angri- 
poa de STORA felkålloma 
inom RC-flyget.
RC-certifikat och prov har ett 
visst vårde, men tillhor inte 
dessa. De kan dessutom få 
motsatt verkan genom att de 
infor ett kontrollsystem som

gor att en hel del flygarc slutar 
att flyga och nyborjare av- 
skråcks från en krånglig hobby.

SMFF, Modellflygnytt och 
Lånsforbunden kan hoja såkcr- 
heten genom att verka fdr alt:
• Modellflygama flyger mer, 

gama under skolning i olika 
former eller efter trånings- 
program.

• Klubbama har fåltbeståm- 
melser med de tre grund- 
låggande reglema, som ofta 
kontrolleras av klubbens 
såkerhetsansvarige.
Låt reglema stå i en sårskild 
ruta i varje nummer av 
Modellflygnytt.

• Propagera for att modell
flygare anvånder checkli
stor for våsentliga såker- 
hetsdctaljer på planen.

• Ackvamare anvånds. Det 
finns dyra och effektiva 
sådana, men det finns också 
en mycket enkel och billig 
grundvamare som produce
ras i Sverige.
Gor också artiklar om detta 
i Modellflygnytt.

• SMFF bor i en skrivelse till 
klubbama avskaffa den 
gamla markningen på sån- 
dama med olikfårgade 
vimplar och aven forsoka få 
Televerket att infora en be- 
slammelse om att forsålda 
RC-anlåggningar poå 35 
MHz ska markas med "en
dast for flyg".
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Både kunskap & kontroller
Bo Gårdstad tar hår upp enkla och okomplicerade 
såkerhetskontroller, som alla kan och måste gora i 
samband med flygning. Vi kan inte långre tillåta oss, att 
komma ut till faltet, packa upp, tanka och så ivåg! Vi får 
mer och mer ogonen på ossfrån ansvariga instanser - 
exempelvis Luftfartsverket. Våra modeller år luftfartyg (vi 
gor ju  allt fo r att få  dem som fina forebilder av 
fullskalaflygplan, så det kan vi ta som något positivt!) Men 
vi måste också mer bårja folja fullskalaflygets sått att 
genomfora flygpasset med kontroller fore och efter flygning 
- precis som Bo Gårdstad såger. Och det år inte något som 
"kommit bort" i SMFF:s hantering av såkerhetsfrågorna. 
Vid de utbildningstillfållen som genomfors med 
såkerhetsfolk på distrikts- och klubbnivå ingår i lika hog 
grad "såkerhetskontroller fore och efter flygning".
Liksom mycket annat om såkerhet!
Ett bra flygpass år resultatet av kontroller fore och efter...

Checklista såkerhetsoversyn
Kalia: Bo Gårdstad

■ Flygplanet
I · Finns sprickor i stabilisator, fena (spec infástning i kropp)?

• Finns sprickor i nospartiet, vingfasten, landstallsfåsten?
* · Kolla tankutrymmet, slangar, tank, klunkvikten. Provtryck!
I · Finns skador i vingens mittparti?
I · Kolla linkar (lasta!), roderhorn och gångjam.
I · Kolla roderstangema (stOtstången fast i inncrlcdare?)
I · År nylonbultama hela, gangningen OK?

* Motor
■ · Skruvar till ljuddampare och forgasare fast?
. · Fastskruvama åtdragna?
1 · Propellem åtdragcn?

■ RC-anlaggningen
• Servoarmsskruv och servofastesskruvar åtdragna?

* · Scrvolistema fast i kroppsidoma?
I · Servokablamas fasten i kontakter och strombrytare hela?
I · År antennen hel?
I · Sitter ratt kristall i?
I · Fungerar strombrytaren sakerl? 
i · År sandarantennen rengjord?
■ · Funktionskontroll och kontroll av alla roderriktningar
■ · ladda RC-ackama!

* Check fore flygning
J · Ta frekvensklåmma
* · Gor rackviddsprov (... med inskjutcn antenn)
I · Kolla roderriktningar och roreiser
I · Choka, snapsa!
I · Kolla ackvamaren och sandarinstrumentet!

—  —  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den hår listan från Bo Gårdstad, har sin givna 
plats i mekboxen. Dår kan den bli Ditt basta 
verktyg, som gor de fiesta andra onodiga att slåpa 
på! Klipp ur, klistra upp på kartong & plasta in den 
med kartplast, och den står pall fór allt.

Vi har ogonen på oss. Men det innebår inte något negativt! 
Har vi ogonen på oss, så kan vi visa, att vi sjålva klarar av 
såkerhetsfrågorna på ett bra sått. Ingen risk finns att svår- 
tolkade & inskrånkande regler skali inverka på verksamheten.

Ett brev till om 
såkerhet...
En funktionår i en aktiv modellflygklubb 
tyckte SMFF gick ut lite for hårt med 
krav på RC-cert mm. Han skrev till 
Luftfartsverket... Så hår lod svaret:
Certifierina av modellflvaare mm
Luftfartsinspektionen får med anledning av din skrivelse 
angående rubricerade meddela foljande.
Frågorna besvaras i den ordning de år stallda.
1) Några konkreta planer på att utge några ytterligare 
regler om modellflygning finns inte just nu. Detta 
hindrar dock inte att sådant beslut kan fattas med 
kort varsel, då vi noggrannt foljer utvecklingen inom 
området. Forr eller senare år en regiering av modell- 
flygverksamheten antagligen ofrånkomlig. En losning år 
då att Sveriges Modellflygfórbund utarbetar regler som 
inspektionen godkånner som sina egna.

2) I luftfartsforordningen (SFS 1986:171) år modell- 
luftfartyg placerade under samlingsrubriken 
"luftfartyg av sårskild beskaffenhet mm". Man skil jer 
i § 131 på "luftfartyg utan foråre ombord" och "model- 
luftfartyg". De forrå får uppsåndas bara med tillstånd 
från luftfartsverket och på de villkor som verket 
beståmmer, medan for de senare kan foreskrifter 
utfårdas av luftfartsverket. For modellluftfartyg har 
dock stora undantag gjorts redan i forordningen. Som 
svar på frågan kan sågas, att luftfartsforordningen 
anser modelluft fartyg vara luftfartyg om an av sår
skild beskaffenhet. Luftfartsverket kan dårvid bara 
råtta sig efter forordningen.
Den fråga som alltid dyker upp om forsåkringsbolagens 
undantagsklausul fór luftfartyg år enbart en fråga om 
otydlig formulering i forsåkringsvillkoren, som inte 
utgår från lag- och fórordningstexten.

3) Enligt luftfartsforordningen skali haveriutredning 
ske åven fólr modellluftfartyg "om det vid anvånd- *· 
ningen av ett luftfartyg intråffar en olycka och denna 
olycka medfor att någon avlider, att någon biir all- 
varligt skadad, att fartyget får betydande skador, att 
egendom som inte transporterats med fartyget får 
betydande skador eller om fartyget år oåtkomligt (dvs 
forsvunnet), skali det gbras en undersókning om 
olyckan, dess orsakar och de uppkomna skadorna".
Det samma gåiler "om det funnits någon allvarlig fara 
fór att en sådan olycka skulle intråffa, om något hånt 
som tyder på ett våsentligt fel hos luftfartyget eller 
markorganisationen eller om ett fartyg forsvunnit 
under flygning och inte kunna återfinns".

Skulle forordningen foljas bokstavstroget skulle haveri- 
kommissionen vara óverhopad av modellflygårenden, då 
både fara fór skada på luftfartyget, totalhaverier och 
bortflygningar år legio. I praktiken år det så att 
endast dodsolyckor och olyckor med svåra kroppskador och 
storre egendomsskador kommer att undersokas. Om någon 
framkallar allvarlig fara, t ex genom att flyga på 
olåmpligt stalle eller på vårdslost och hånsynslost sått 
kan undersókning också komma ifråga. Svaret på frågan år 
alltså att något bemannat luftfartyg behover inte vara 
inblandat fór att haveriundersókning skali ske enligt 
luftfartsforordningen.

Jag hoppas att Du har fått svar på Dina frågor. 
I annat fall får Du återkomma.
Med vånlig hålsning!
Kjell Franzén
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Hur många fina modellplan 
har inte kraschat på grund av 
alt accarna plotsligt "lagit 
slut"? Nufinns enkla och 
lillforlitliga matinstrument 
som kan anvåndas ute på 
fållet. Check-Mate II från 
Happy Time Import i Gislaved 
ger noggranna varden.

Mindre strom ån Du tror!
Hur tillforlitlig ar exempelvis 
radiosandarens lilla matinstru
ment? Kan en kort laddning ge 
"kram" nog for några flygning- 
ar? Med hjalp av acc-provaren 
"Check-Mate" Super-II kan 
Modellflygnytt gc några syn
punkter på dessa problem.
Vi pro vade en några år samma 
såndare forscdd med original- 
ackumulatorer. Till vår hjalp 
hade vi acc-provaren Check- 
Mate Super-II från Happy 
Time Import. Den mater spån- 
ningcn under belastning och 
resultatet presenlcras via tio 
stycken lysdioder. Nummer ett 
till tre ar roda. Nummer fyra ar 
gulaktig och resterande, från 
fem till tio, ar grona. Ettan be
tyder, for såndarackens del, att 
spanningen ligger på 9,34 V. 
Nummer fyra lyser, då 9,60 V 
ges och tian lyser vid 10,15 V 
eller mer. Måtnoggrannheten 
ar plus/minus en procent! Vi 
har kontrollerat denna uppgift 
och den stammer bra.
Då spanningen mats under be
lastning får vi ett resultat som 
också indikerar hur mycket 
22

energi som finns kvar i accar
na. Via en omkopplarc kan 
aven den fyr celliga mottaga- 
racken provas precis som sån- 
daems acc. Når den sista grona 
dioden lyser, nummer fem allt- 
så, så finns omkring 20-25 pro
cent av accens kapacitet kvar 
enligt fabrikanten. Och då ar 
det tid att sluta att flyga! "It is 
belter to be safe than sorry" - 
skriver man i den engelsksprå- 
kiga beskrivningen.

Ett litet test
Vid måtning av sandaren accar 
fore laddning lyste Check-Ma
tes diod nummer sju svagt. 
Såndaren laddades i drygt en 
rimme med en Futaba-laddare 
av vanlig typ. Foljande varden 
kunde dårefter uppmåtas:
Diod 10 slocknar efter ca 6 min 
Diod 9 slocknar efter ca 10 min 
Diod 8 slocknar efter ca 14 min 
Diod 7 slocknar efter ca 19 min 
Diod 6 slocknar efter ca 35 min 
Diod 5 slocknar efter ca 57 min 
Diod 4 slocknar efter ca 77 min 
Vid denna tidpunkt, 1 timme 
och 17 minuter, visade sanda

rens lilla instrument godkant! 
Enligt Check-Mates instruktio
ner skali man ju sluta flyga når 
diod nummer fem forlfarande 
lyser!
Vid vårt lilla test gjordes inga 
prov med mottagaraccama. 
Men vi kan ju tanka oss att des
sa kan vara ånnu storre upphov 
till problem. Dels lever de ju i 
en skakig och otrevlig miljo. 
Dels kan ju en del servon tving- 
as jobba extra hårt på grund av 
kårvande overforingar osv, vil- 
ket drar mer strom.

Nio timmars laddning 
Vid vårt andra test visade 
Check-Mate, fore laddning, att 
diod nummer fyra lyste. Dår
efter laddade vi accama i nio 
timmar och fick fram foljande 
resultat:

Diod 10 slocknar efter ca 30 min 
Diod 9 slocknar efter ca 43 min 
Diod 8 slocknar efter ca 55 min 
Diod 7 slocknar efter ca 66 min 
Diod 6 slocknar efter ca 77 min 
Diod 5 slocknar efter ca 90 min 
Diod 4 slocknar efter ca 106 min

Når diod fyra lyste så visade 
såndarens instrument på god- 
kånt vårde åven hår. Vårt test 
gjordes inomhus och såndaren 
gick "på tomgång" utan att spa- 
kama rordes. Under verkliga 
forhållanden kommer givetvis 
andra siffror att uppstå. Varje 
accpaket år individuelil. Dårfor 
kommer sådana hår tester att ge 
olika resultat i varje enskilt fall. 
Test nummer ett visar, att en 
lått laddning kan ge strom nog 
for en kortare flygning. 
Check-mate kostar 215 kronor. 
Den år synnerligen anvåndbar 
och borde nog finnas i varje 
RC-flygares fåltbox. Tank vad 
skont att kunna mata upp sina 
celler ute på Fåltet infor dagens 
sista flygning.
Skali jag flyga eller inte ... 
Finns kråm nog i accama?

Bo Holmblad
Lars Wendel

Happy Time Import 
0371-101 11



I samband med att vår forbundstidning Modellflygnytt 
numer moter alltfler nya låsare finns det starka skål att gora 
en liten sammanfattning over dagens svenska modellflyg. 
Det omfattar många olika intressevåckande grenar.

Det ar intc bara det stora flyget, 
som ar beroende av vadret. Dar 
har man hjalp av meteorologi
ska hjalpmedel och navigering- 
sutrustningar for att komma 
fram i rått tid till ratt plafs. 
Modellflygama har det lite var- 
re. Mycket i skymundan har en 
enorm utveckling skett inom 
denna hobby - eller sport, som 
kanske ar en mer rattvisande 
beteckning idag.

Ingen lek, inga leksaker!
Många betraktar modellflyg 
som en lek for småpojkar. Vem 
har inte byggt papperssvalor? 
Men flyg ar något, som alltid 
har intreserat manniskor.
Att jåmfora dagens modellflyg 
med den form av hobby, som 
forekom for ett trettiotal år se
dan ar som att jamfora dagens 
bilar med haslkårror. Åvcn om 
sjålvaste Leonardo da Vinci 
redan for lange sedan skissade 
upp någonting, som kan jamfo- 
ras med dagens helikoptrar. De 
al Ira forstå modellplanen in-
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i Sverige
gick i rent tekniska utveckling- 
sprojekt. Brodema Wright star- 
lade på det viset, innan de fore
tog den forstå bemannade flyg- 
ning i varlden med en luftfar
kost av kategorien "tyngre an 
luft". Luftballonger av skilda 
slag hade lyckats låmna joden 
tidigarc.
Under 20-talet fick modcllfly- 
get i Sverige sitt forstå lyft. 
Den forstå modellflygklubben 
bildades.

Andra varldskriget
Andra varldskriget bjod på 
svårigheter att få fram lampliga 
byggmaterial. Svensk furu fick 
många tampas med. Kvaliteten 
på gummisnodd var inte heller 
mycket att hunra for. Men 
KSAK (Kungliga Svenska Ae- 
roklubben) stottade och Flyg- 
vapnet uppmuntrade. Man såg 
modellflyget som ell satt att 
"salja" flyg - att den vågen ska- 
pa flygintresse och underlatta 
rekrytering av piloter. Många 
ser fortfarande dagens modell- 
flyg som en fortsattning på den

"leksaks"-hobby, som rådde ti- 
digare. Inget kan dock vara fel- 
aktigare!
Organiserat modellflyg
I borjan av 50-talet bildades 
Sveriges Modellflygforbund 
(SMFF) - idag en nodvandig- 
het fór landets modellflygare. 
SMFF skoter alla intemationel- 
la kontakter i samband med 
tavlingar liksom också kontak
ta med flygels hogsta intema- 
tionclla organ FAI. På senare 
tid har också SMFF fått okad 
betydelse fór modellflygama 
och har medverkat vid viktiga 
kontaktar med Luftfartsverket, 
Televerket m fl myndigheter. 
Ett modellflygplan klassas 
namligen som luflfarkost. 
Hogteknologi 
Modellflyget har gått framåt. 
Ett stort steg i utvecklingen 
mot en hogteknologisk sport, 
som man nufortiden bor be- 
trakta modellflyget, kunde tas, 
då det blev mojligt att styra 
modellcma från marken. Med 
hjalp av radio kan man påverka

flygplanets roder. Från en tre- 
vande borjan med tunga rorbe- 
styckade anlaggningar har ra- 
diostymingen blivit den del av 
modellflyget, som idag samlar 
de fiesta utovama- dagens ra- 
dioanlaggningar gor det moj
ligt att inte bara styra flygpla- 
net. Man kan falla in och ut 
landstall, dra på och av gas 
mm. Och tank sjalv - att få'vara 
pilot på riktigt - och att styra 
sitt flygplan, gora roll, looping 
och landa snyggt. Precis som 
de stora forebildema. Det ra
diostyrda modellflyget har in- 
neburit att många gamla pinn- 
byggare från 40-och 50-talen 
kommit tillbaks till den om- 
tyckta sporten. Har finns teknik 
i olika former, som tilltalar 
många månniskor!

Utveckling har också skett på 
motorsidan. De såp-insmorda 
gummisnoddama har av många 
ersatts med motorer - "riktiga" 
motorer. Från de forstå bensin- 
drivna tandstiftsmotorema 
gick utvecklingen via små die- I

selmotorer tioll de tvåtakts 
glodstiftsmotorer, som lange 
dominerat inom modellflyget. 
Tekniken har forfinats och de 
ersatts numer av fyrtaktande 
små underverk i nosen på 
många modeller. Man har dari- 
genom inte bara fått ett mer 
autentiskt motorljud. Ljudni- 
vån har sankts till allas from- 
ma, något som ar viktigt. Det 
som tillverkas och anvands 
inom fullskalaflyget, får snabbt 
sina efterfoljare i modellflyget. 
Vad sags om flercylindriska, 
fyrtaktande stjammotorer med 
9, ja till och med 18 cylindrar - 
med fullt arbetande och funk- 
tionerande ventiler och stot- 
stanger!

Jetdrivet och ...
Jetdrivna flygplan har man 
dock haft problem med att ef- 
terlikna. Via motordrivna flåk- 
tar inne i flygkroppen har man 
fått fram ett relativt gott surro
gat fór jetmotom. Snart kom
mer såkerligen nya riktiga jet
motorer fór modellflygaren,
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som vili prova det allra senaste.

skalaflyg och ...
Att efterlikna fullskalaflyget ar 
slutmålet for modellflygama. 
En popular tavlingsklass utgor 
darfor skalaflyget, dår for ov- 
rigt svenskar ront stora fram- 
gångar vid flera varldsmaster- 
skap. En skala-tavling ar listigt 
upplagd. Den består av två tav
lingsmoment. I den statiska 
delen jamfOrs den tåvlandes 
modeil med en fullskalafore- 
bild. Hår bedoms modellbyg- 
garens formåga, hantverk- 
skicklighet mm att med sin 
modcll efterlikna forebilden. 
Och dagens skala-modeller ar 
otroligt detaljerade. har full- 
skalamaskincn några bucklor i 
pláten eller har stallcn med av- 
flagad fårg, så biir det några 
extrapoang, om aven modellen 
uppvisar dessa skavanker. Det 
finns modeller, som ahr flera 
lusen nitar - ditsatta en och en 
av en "nitiskt" byggare - bygg- 
skicklighet på hog nivå! 
Forarhyttcma ar perfekt åler-

givna med alla instrument och 
spakar - aven med hopvikta 
kartor, balten, handskar och 
dylikt finns att upptacka. Man 
biir belonad for detaljrikedom. 
Men saken har också en anna 
sida. Sedan skali andra delen 
av tavlingsmomcntct genomfo- 
ras - också den infor observan- 
ta och stranga domarc! Och nu 
galler det att modellen flyger 
bra - precis som sin forebild. 
Många vålbyggda och super- 
detaljerade skalamodeller har 
hår gått till de salla jaktmarker- 
na. En modeli får inte vara for 
tung for att fiyga bra! Med 
tyngande, poanggivande detal
jer passcrar man latt viktgran- 
sen. Hår galler att våga detaljri
kedom mot flygvikt!

... helikoptrar
Helikoplem har lange intrese- 
rat modellflygama. Från en tre- 
vande borjan med enkla,. 
mycket svårflugna (precis som 
i fullskala-verkligheten!) heli
koptermodeller, så finns idag 
vålflygande skalamodcller av

helikoptrar, som kan utfora 
nåra nog fler avancerade ma- 
novrer ån sina stora forlager! 
En lekfull och kunnig hclikop- 
termodcllflygare klipper lått 
graset med sin modeil - genom 
att ryggflyga i gråstoppshojd 
och låla huvudrotom gora 
klippningsjobbet! Konstflygpå 
"låg nivå"!
Åven i helikopterflygning fore
kommer olika intemationella 
måsterskap, dar de radiostyran
de pilotema skali visa de fiesta 
av de speciella roreiser, som 
bara helikoptem kan genomfo- 
ra - allt bedomt av skarpogda 
domare!

De fiesta tavlingsformer, som 
forekommer inom fullskalafly
get återfinner sin motsvarighet 
i modellflyget. Hastighetsfiyg- 
ning i triangclbana (mycket 
popular tåvlingsform i bl a 
USA) har sin småskaliga form i 
radiostyrt pylonflyg. Hår gc- 
nomfors snabba tåvlingshcat 
med modeller, som flyger på 
låg hojd sin pylon-markerade i

triangclbana - på snabbastc tid! 
Av pylonflygaren kravs inte 
bara mycket god flygskicklig- 
het - han måste också kunna på 
ut maximalt av sin lilla motor 
på 3-5 kubikcm cylindcrvo- 
lym!
Radioflygaren finner också 
stort noje i segelflyg, som fore
kommer i flera trevliga tåv- 
lingsformer: tidsflygningar,
precisionslandningar, hastig- 
hetsmoment mm. Många s k 
sondagsflygare finner just i 
radiosegelflyget en hårligt av- 
stressande tavlingsform.

H elt fritt fri fly g!
Modellflyget startade for långe 
sedan med s k friflyg. Dvs 
modellen var helt overlåmnad 
till sig sjalv och vadrets mak- 
ter, då den låmnade marken. 
Den spånning, som upplevs i 
det ogonblick då man slapper 
sin friflygande modcll finner 
ån idag sina entusiastiska uto- 
vare. Steget från 20- och 30- 
lalcns modellfiygare till dagens 
frifiygare ar dock mycket stort!
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Modellflyg i Sverige
Har om i någon modellflyg- 
grcn kravs stort kunnande. man 
måste kunna del mesta om ae
rodynamik (del kravs i och for 
sig av alla modcllflygare!) men 
har nastan i overmått, då mo
dellen INTE kan påverkas un
der fiygningen. Allt måste 
vara inbyggt i modellen! Dcs- 
sutom kravs av utovaren god 
kondition - ofta tvingas med 
springa kilometervis for att 
håmta tillbaks sin modeil. 
Inom friflyget har svenskar 
också satt sin spår i de intema- 
tionclla prislistoma. Ja, det 
borjade faktiskt redan på tret- 
tiotalet! Och Sverige kan också 
skryta med flera varldsmasta- 
re! Friflygande sysselsålter 
idag mest de allra fråmsta entu- 
siastema. Modellflygformer 
med mer avancerad och tek
nisk utrustning som radio, 
elektronik, motorer mm har 
successivt dragit intresset åt 
sig. Har kan konstateras, att 
modellflyget erbjuder fullva-

ridga alternativ for tekniskt in- 
tresserade månniskor, som 
kanske ledsnat på dataspelens 
montona ensidighet!
Friflygkan också utvoas inom- 
hus. Men då talar vi har i Sveri
ge mest om en vintersport! In- 
omhusflygningen sker i stora 
hallar — gymnastiksalar och 
motsvarande anvands ofta. 
Åven har har man några olika 
låvlingsklasser. De mest impo- 
nerande ar val modellema i den 
s k FID-klassen. Modellema 
våger har cirka 1 gram totalt 
och vårldsrekordet ligger på 
cirka 45 minuter. Imponerande 
med tanke på att gummisnod
den, som driver det stora pro
pellem bara vager cirka 1 
gram. 2000 varv ve var man 
upp snodeen. Hår kravs bygg- 
skicklighet på "urmakamivå" 
liksom stort kunnande vad gal
ler aerodynamik!
Linflyg ar den annan huvud- 
gren av modellflyg. Hår står 
piloten i mitten av en cirkel och

r

styr sin modeli med hjålp av 
linor. Avancerade konstflyg- 
ningar kan genomforas och i 
vissa former av skala-linflyg 
kombineras linsymingen med 
eldrivna servomotorer, som yt- 
terligare medverkar till att gora 
fiygningen ån mer realistisk 
och fullskalalik: landstall- 
sluckor kan oppnas/stangas, 
landningsljus tåndas etc.

300 km/tim i rundbana!
Med flera tavlande i lincirkeln 
samtidigt genomfors s k "team
race", varvid piloten flyger 
maskinen och en mekaniker ut- 
for tankningar vid mellanland- 
ningar - allt for att flyga en 
viss stråcka så snabbt som moj- 
ligt. En annan form av linflyg 
år "speed", dår linmodellcma 
fly ger i hastigheter over 300 
km/timme. Dår kråvs stor in- 
blick i såvål aerodynamik som 
motortrimning. Dessa linflyg- 
"speed"modeller år vål de mo- 
dcllflygplan, som utseende- 
måssigt kommit långst ifrån 
fullskalaflyget. En avancerad 
"speed"-modell har inte myck-

et med ett vanligt flygplan att 
gora. De kan t o m med vara 
envingade med en liten strom- 
linjeformad kropp. Men fort 
går det!
Solar-modeller
Utvecklingen går vidare. Ett 
solcell-drivet modellflygplan 
flog redan 1974. Den model
len, som ingick i ett tekniskt ut- 
vecklingsprojekt, vagde om
kring 10 kg och de 570 W, som 
solcellcrna producerade, holl 
farkosten i luften. Priset då 
nåra 300.000:-! Åven om pri- 
sema idag år overkomliga for 
den intresserade modellflyga- 
ren, så får vi nog vanta ytterli- 
gare några år innan det kan bli 
var mans egendom. Men en in- 
tressant utvecklingsgren år det 
definitivt!
En familjesport!
Modellflyget av idag år en 
mycket hogteknologisk (mo
torer, radio, el, aerodynamik, 
byggteknik, material mm) hob
by, som erbjuder stort noje och 
spanning for utovaren. Det år 
en perfekt familjehobby, dår 
alla kan bygga och deltaga i 
tåvlingar. Och vill man bara 
njuta av modellflyglivet, så ar- 
rangeras over hela landet som- 
martid mångder av modellflyg- 
dagar eller meetings, dår mo
del lflygare av olika kategorier 
tråffas och ulbyter erfarenhe- 
ter. Och dår familjen fortfaran- 
de hålls ihop av en gemensam 
och ivrigt brinnande sak: flyg- 
intresset, som formodligen sys- 
selsatt manniskan sedan bc- 
gynnelsen!
SMFF år paraplyforbund Over 
250 klubbar och rapporterar 
mer ån 7.000 organiserade 
mcdlemmar. Det skulle inte 
forvåna, om det finns en klubb 
i narheten av Din hemtort. Te
lefonkatalogen eller kommu
nens fritidsnåmnd kan sakerli- 
gen ge nodvåndiga uppgifter 
om detta. Åk dit till klubben 
och skapa Dej en bild av dag
ens moderna och hogteknolo- 
giska modellflyg!
Det år Du vard!
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Material till ” mitt"-sidorna insándes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

FSA hos SLM
Den 21 januari 1989 hall 
Stockholm Lans Modellflyg- 
forbund en FSA-kurs på Wel
come Hotel i Jarfalla. Dar del- 
tog 41 intresserade från 31 
klubbar varav 4 från 2 klubbar i 
Uppsala lan.
Som larare hade SLM engage
rat Bengt Holmer, Gunnar Jo
hansson och Gert Ostergren. 
Dessa tre har tagit fram en trev- 
lig dokumentation som delades 
ut till alla deltagama.
Vadret denna dag var det basta 
tankbara, spridda skurar och 
mulet hela dagen (markligt, 
annars brukar det ju alltid vara 
soligt, vindstilla och harligt 
modellflygvader så snart mo- 
dellflygare samlas till konfe
rens, forbundsmote eller lik- 
nande, Red s anm). Program
met var fullspikat. Dagen bčr- 
jade kl 0900 med att Gert hål- 
sade deltagama vålkomna och 
presenterade kursledama.
Bengt Holmer inledde med en 
historik om bakgrunden till 
kursen och målsattningen med 
utbildningen. Han beskrev så 
Stockholms Lufthav och hur 
det år reglerat. Fram till lunch 
talade Gert om lagar och fór- 
ordningar. Genomgående ar 
det mesta inom modellflyget 
tillåtet efter tillstånd. Når have- 
rikommissionen kom på tape
ten undrade man vad som me
nas med allvarlig personskada. 
Erik Hammar, Jakobsbergs 
MFK, visste, att det hos flyg- 
bolagen ar lika med minst 48 
timmar sjukhusvård.
Efter lunch tog Gunnar Johans
son vid med SMFFrs grenvisa 
s åkerhetsbcs lammelser och dar 
utnyttjades en av deltagama 
från Uppsala FK mfs, Gunnar 
Ågren, som tog hand om fri- 
flygsidan sakerhetsbestammel- 
ser. Gunnar J fortsatte med lin- 
flyg, raket- och radioflyg. Når 
bullerbestammelsema kom 
upp, så undrade många varfOr 
man inte anvånder ljuddåmpa-

Fortsåttning nåsla sida!

Tåvlingskalender Inomhusflyg 1989
Nr Datum Távlingens namn

1 xxx x SM & DM Pea-nut jun & sen
DM ''miniflyg"=Flugan, AMA-Cub, 
Knott jun & sen

Tåvlingskalender · Friflyg 1989

Arrangor

MFK Nimbus 
Idrotlshusct, Orcbro

Kontaktman

S-O Linden 
Hovstavjigcn 15 
pg 28 07 21-2

telefon bost/arb

019-1821 79 
703 63 Orcbro 
Anm  scnasl 21 april

Nr Datum Tåvlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

1 feb 25 WakelSvling MFK LinkOping Per Johansson 013-520 86 bost 
013-29 92 50 ankn 273 arb

2 mar 4 VLM:s Vårlitvling VLM Anders Eriksson 060-5544 59 bost 
060-12 33 30 arb

3 mar 4 
mar 5

AKMG ffl:s Vintcrtavling AKMG Lars-G Olofsson 031-49 30 55

4 mar 12 Norbergsuaffen Norbergs FK mfs Bengt Wcndcl 0223-226 24

5 apr 15 Vårcttan Solna MSk Gunnar Holm 08-76095 46

6 apr 22-23 AKMG ffl:s Vårtåvling AKMG Lars-G Olofsson 031-49 30 55

7 apr 4-5 Majtilvlingen Uppsala FK Gunnar Ågren 018-10 67 10

X maj 15-22 VM - Grenchefen -

8 maj 27-28 Vaslgotaldvlingen MFK Slandan Nils WallcrLin 
Herbert Hartmann

0521-220 91 
0510-122 48

9 jun 3-4 FOrsom mar tavling Borlange MSK Inge Sund stedt 0241-108 31

10 jun 10-11 UT och Scania Cup 
VSrldscupiavling

AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

11 jun 17-18 Naltavlingen MFk Skvadcm Anders Eriksson 060-55 44 59 bosi 
060-12 33 30 arb

12 aug 19 Stark-Otler traffen, alla klasser Matfors MFK & 
aug 20 MFK Skvadcm

Tåvlingskalender Linflyg · Alla klasser ·  1989

Arvid Holmbom 060-2 11 80 bost 
060-2 00 72 arb

Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

X mar 12 Vintertavlingen F2B Stunt AKMG Conny Åquist 013-1948 16

1 maj 7 Solnas Pokal, F2A, F2C, Good Year Solna MSK Ove Kjcllbcrg

2 maj 20-21 Vårthvlingen, Alla klasser ÓSFK mfs Staffan Hovmark 0755-120 96

3 maj 28 AKMG, F2B Scmi-stunt AKMG Lars-Åke Andersson 031-26 25 37

4 jun 3 Vhsbyklippet, F2D Vasby MF Mats Bcjhem 0760-801 79

5 jun 10 Windmill Cup, F2B Semi-stunt Trcllcborgs MFK Lars Roos 0410-102 83

6 jun 11 Brunnsklippet, F2D + Slow Combat Ronncby MFK Chrislain Johansson 0457-243 89

7 jun 11 Vasteråstavlingen, F2A, F2C, Good Year Vasterås FK mfs Ove Andersson 021-13 17 42

8 aug 20-21 OxeJOpokalen, Alla klasser OxclĎsunds MFK Hans Fallgren 0155-156 86

9 aug 26-27 SM 1989, Alla klasser B081-D103 Staffan Hovmark 
Hans Fallgren

0755-120 96 
0155-156 86

10 sep 2-3 DM 1989, Alla klasser Rcsp distrikt - -

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

Vanersborg Ingm ar Larsson 0521-112 10

12 sep 16-17 Galax Open, Alla klasser MFK Galax Kjell Axtilius 08-77 44 915

13 okt 1-2 Hůstlávlingen, F2A, F2C, Good Year MFK Galaz Kjell Axtilius 08-77 44 915
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Tåvlingskalender Linflyg · Alla klasser · 1989
Nr Datum Tavlingens namn Arrangijr Kontaktman Telefon bost/arb

Inlcrnationella tavlingar
1 maj 13-14 Limfjordslavlingen, Alla klasser
2 jul 24-30 Europamasterskap, Alla klasser
3 aug 26-28 Brilliska Maslcrskapct, Alla klasser

Danmark
England
England

Grcnchcfcn
Grenchefen
Grenchefen

-

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 · Klass F3A
Datum Tåvlingens namn Arrangijr Konlaktman Telefon bost/arb

1 jun 17-18 Dala Aero, F3A, Sport & Popular Hcdemora RFK Ingvar Sares 0225-401 12

2 jul 1-2 Granscupen, F3A Tidaholms MFK Slcllan Beckman 0502-139 41 
0502-170 00

3 aug 6-7 Karlstad, F3A, Sport & Popular Karlslads MFK Jijrg Drcnske 054-83 57 37

4 SM, F3A Norrkopings RFK

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 · Klass F3B
Nr Datum Tåvlingens namn Arrangijr Kontaktman Telefon bost/arb

1 a pr 8 DM F3B-Termik Målardalens MF "MMF1"

2 apr 22 Vårtraffen, F3B-Termik Acroflyers Owe Carlsson 040-48 00 90

3 apr 23 2M Termik (max 2 m spannvidd) MFK S landan Lars Larsson 0322-421 17

4 maj 6-7 Órebro Open, F3B-FAI, F3B Spon RFK Ikaros Gert Hollback 019-14 39 53 
019-12 72 23

5 maj 6 Termiktraffen, F3B- Termik RFK GRipen Jan-Erik Andcrsson 0435-411 88

6 jun 16 Olandatavlingen, F3B-Temiik Herrljunga MFK Rolf Lundvall 0512-405 61

7 jun 17-18 Kungsangen Cup, F3B FAI, F3B Sport Kungsangcns MFK John Hcrdin 0758-763 17

8 jul 8 Hókatermiken, F3B- Termik Hókaklubben Lennart Olsson 035-12 86 49

9 aug 12 SM F3B Termik RFK Micros Amero Hurtig 08-778 29 19

10 aug 19 Zeclor Cup, F3B-T10 (experiment) RFK Ikaros Gert Hollback 019-14 39 53 
019-12 72 23

11 sep 23-24 UT F3B-FAI RFK Ikaros Gert Hollback 019-14 39 53 
019-12 72 23

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 · Klass F3C
Nr Dalum Tåvlingens namn Arrangijr Kontaktman Telefon bost/arb

1 jun 3-4 RC Helikopter, F3C, Hkp Popular Vasterås FK mis Anders Helmer 0171-481 41

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 · Klass F4C
Nr Datum Tavlingens namn Arrangijr Kontaktman Telefon bost/arb

1 jul 1-2 Havgård Scale Trophy, F4C, Popskala RFK Gripcn Beme Gunnarsson 042-767 09

2 aug 19-20 Hokaskalan, F4C, Popskala Hijkaklubbcn Kurt Lennå 035-370 67

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3E
Nr Datum Tavlingens namn Arrangijr Kontaktman telefon bost/arb

1 maj 15 F3E Popular Djursholms MF Stefan Engbcrg 08-735 65 22

2 maj 27 F3E Populår Starflyers Jan Levenstam 08-36 18 32

3 jun 17 
jun 18

F3E Popular Uppsala FK mfs Leif Rydén 018-11 40 92

4 jul 1 F3E Popular Djursholms MF Bo Samuelsson 08-53 10 13

FSA-kursen...
re på FIC och Combat. Gerald 
Boman, Solná MSK, sa att man 
enligt tavlingsbcstammclsema 
inte får montéra dampare på en 
FIC. Gerald menar, att dctta ar 
onskvårt, for aven med de obli
gatoriska horselskydden, så ar 
Ijudnivån påfrestande.
Gert tog frekvensema och be- 
tonade att endast mårkningen 
med brun, orange eller gron 
frekvensflagga med kanalnum
ret påtryekt skali anvandas. 
Han tog upp AoH:s frekvens- 
tavla, som ar bra och anvands 
av många klubbar. Tyvarr 
ståmmer inte 40 MHz-bandet 
på denna, då det enligt Telever- 
kets remiss till SMFF endast ar 
tre nya frekvenser på 40 MHz, 
som kan anvandas av oss.
De nya RC-certifikaten disku
teredes liksom om hur provtag- 
ning kan ske. Gunnart ett gront 
och ett gult certifikat for att 
deltagama skulle veta hur de 
ser ut. Gunnar visade också 
upp SMFF:s nytryekta folder, 
som innehåller det man bchd- 
ver veta/kunna for att avlagga 
proc for certet. han visade aven 
upp en vimpel, som visar att 
innehavaren har RC-cert.. Det- 
ta ar en bra sak, då fler och fler 
klubbar kraver RC-cert på sina 
fait - aven av gåstande flygare. 
Denna vimpel, som lampligen 
fasts vid radiosandaren crhåller 
man tillsammans med RC-cer- 
tifikatet.
Jan Levcnstam, Starflyers, bi
drog med beråttelser ur sin lev- 
nad med anknytning till de oli- 
ka åmnena. Deltagama fick 
många anledningar att skratta. 
Stamningen var hog hela dag
en. Det var meningen att dagen 
skulle ha avslutats med en tips- 
tolva, men på grund av tidsbrist 
fick det bli ett lotteri istallet. 
Som priser fanns badhandukar. 
t-shirts, byggnålar mm. Delta
gama var mycket nojda och 
tackade kursledama fOr en in- 
tressanmoch innehållsrik dag.

GOS
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Forbunds 
mote 8-9 april 
1989 i Umeå

Meddelanden från Forbundet
Material till ” m itt” -sidorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkoping

Hur en kurs 
biir till

For att belysa, vad som hander 
bakom kulissema, kommer har 
en skrona om hur SLM:s 
FAS.kurs blev till.
Enligt Forbundsmotebeslut -87 
skali alla klubbar i Sverige ha 
en flygsakerhetsansvarig/FS A. 
På Forbundsmotet -88 gavs 
ekonomiskt utrymme for detta 
arbete, som påborjades i Bank
eryd i okt -88, dår distriktens 
FSA lade upp utbildningspla- 
ncrna. Det ar vikigt, att de biir 
lika utformade for hela landet. 
Från SLM deltog dar Gert Óst- 
ergren och Bengt Holmer.
I borjan av nov borjade så in- 
samlandet av det material, som 
redan fanns i tryck. En del mås
te skrivas rent - SLM:s kassor, 
Elsy, tog hand om detta.
I slutet av november tog man 
fram kursschema. Goran Muf- 
tig (FSK) och Henning Ande- 
rasson - Skånes ulbildnings- 
ansvarigc - konsulteredes for 
att man skulle ta del av erfaren- 
hetema från den FSA-kurs de 
kort i Skåne tidigare. I decem
ber gjordes slutlig genomgång 
av materialet. Då anslot sig 
Gunnar Johansson med ett nytt 
åmne: "Stockholms lufthav", 
som han åtog sig att ta fram un
derlag till. Kursdokumentation 
produceredes, det kopicrades, 
stoppades i offertmappar. Elsy 
undersokte lamplig plats for 
kursen samt kalkylcradc fram 
alla kostnader fór den.
Inbjudan till kursen sandes ut 
och snart hade svar inkommit 
från 13 klubbar av totalt 31. 
Efter telefonbearbctning steg 
klubbantalet till 26. Klubbama 
i Uppsala lån inbjods att delta
ga till sjålvkostnadpris. Welco
me Hotel bokades. Kursen ge- 
nomfordes med bravur - efter 
tre månaders noggranna forbe
redelser som tog nåra nog all 
friitd av kursledama.

GOS

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

5 aug 6 F3E Popular Dj ursholms MF Stefan Engbcrg 08-735 65 22

6 sep 3 F3E Popular Djursholms MF Bo Samuelsson 08-53 10 13

7 sep 16 F3E Popular Starflycrs Jan Levenstam 08-36 18 32

Meetings flygdagar mm · RC-flyg 1989
Nr Datum Meetingens namn Arrangdr Kontaktman Telefon bost/arb

1 maj 13-15 Hókaklubbens Pingstmeeting Hokaklubbcn Christer Pcrsson 035-207 55

2 jun 10-11 El flyg Meeting Skanór-Falsterbo MS K Karl-Axel Wcsterblad 040-47 20 20

3 jul 8-9 Myggmeeling Svegs FK mfs Jan-Eric Larsson 0680-111 06 bosi 
0680-112 50 arb

4 jul 29-30 Meeting Hcdemora RFK Hans Nygren 0225-504 64

5 sep 2-3 Hókaklubbens Helikoplermecling Hókaklubbcn Christer Pcrsson 035-207 55

Serietåvling 
i elsegelflyg 
med fina priser!

-----------------Regler-------------------

F3E Popular

Elflygkommittén saLsar i år 
stort på att popularisera else- 
gelflyget genom den enkla lav- 
lingsklassen F3E Popular. Ett 
rekordstort antal tavlingar 
kommer att arrangcras under 
våren och sommaren. Rcglcma 
f8r serielavlingen ar mycket 
enkla.Vinnare av serietavling
en biir den som på sina tre ba
sta tavlingar erhållit hogsl 
summa placeringspoang. 
Placeringspoangen beraknas så 
att vinnaren i varje dcltavling 
crhåller lika många poang, som 
antalet startande i den aktuella 
tavlingen. Tvåan crhåller en 
poangsumma motsvarande an
talet deltagare minus etc, osv. 
Den som kommer sist i tavling
en erhållcr alllså en poang.
Priser
Ettan, tvåan och trean i del 
sammanlagda resultatet kom
mer att lå valja varsitt pris uti- 
från en prispott med totalt 6 
priser. Dcnna kommer att bestå 
av motorer, ackar, propellrar 
mm.. Forutom priser till de bast 
placerade kommer Sven reste- 
randc delar av prispotten att 
lottas ul bland resten av dem 
som under året startat i minsl 3 
tavlingar. Prispotten kommer 
att presenteras vid årets fórsta 
tavling och kommer att forde
las så snart sisla låvlingens 
avdraplals i en tavling med ålla 
deltagare. I samma lavlinga

fanns en hel rad låvlingsmo- 
delller for F3E-klassen. Dessa 
får oftast svårt att klara langre 
flyglider an de drygt 8 minuter 
som behovs i F3E.
Den basta modellen ar en bra 
termikflygare med en motor
kombination med hog verk- 
ningsgrad. Det finns idag en 
hel del bra byggsatser eller rit- 
ningar att utgå ifrån. Craupner 
har sin Elektro UHU och den 
lite aldre Silenlius, som lampar 
sig bra for denna klass. 
ASTRO och IBA Bauermann 
och Robbe år andra fabrikanter 
med ett stort utbud av elsegel- 
modeller.
Ombyggda segelflygplan
Det att bygga om vanliga se- 
gclflygplan till elseglare. En 
rolig lyp att elmolorisera ar 
storseglare. Det man måsla 
tanka på ar att totalvikten inle 
får oversliga 5 kg. De fiesta se
gelflygplan med en spannvidd 
på 3-4 meter brukar dock inte 
vara några problem alt konver
tera till bra F3E Populår-ma- 
skiner. Den svagaste lanken på 
många segelflygplan brukar 
vara vingfastsailningen. Det 
lOnar sig oftast att starka upp 
denna i samband med ombygg- 
nad till elseglare. Fler tips om 
modeller och tillbehčr finns i 
Elflygboken, som kan kOpas i 
de flesla hobbyaffårema.

Au Elflyg (F3E)

Tekniska specifikationer:
sc FAI Sporting Code, F3E. 
Allmanna specifikationer:
som ovan.
Tavlande ska vara anmald till 
tavlingsarrangoren i forvåg. 
Frekvns ska vara tydligt angi
ven. Om den lavlande har två 
alternativa frekvenser går det 
bra att anmala sig på två fre
kvenser. Arrangøren beslular
i god lid innan forsla start vil- 
ken idealtid som ska galla 
under dagen. Vid en samling 
innan forstå start ska aven in- 
delningen i slartgruppcr re- 
dovisas.
Tavlingsuppgift:
Den lavlande ska med sin el- 
segelmodcll flyga så nara 
idealtiden som mójligl. Upp- 
giften avslutas med en prick- 
landning dar bonuspoång kan 
fås. Idealtiden ar 15 eller 30 
minuler från detail modellen 
lamnar kaslarcns hand tills 
flygplanet ligger still på mar
ken. Fór att erhålla max- 
poang galler det att anvanda 
motom så litet som mójligt. 
Poangberåkning:
Fór varje sekund modellen 
flyger med motom avslagen 
erhålls 1 poang. Om en tav
lande flyger Over idealtiden 
ska varje sekunds Overtid re- 
sultera i 5 podngs avdrag. 
Landning inom 7,5 meter 
från landningsmarket ger 100 
bonuspoång, inom 15 meter 
50 bonuspoång. Vid Over- 
skridandc av idealtiden ges 
inga landningpoang. Vid 
sammanrakning av resuliaten 
fór en hel avling kan arrang-

6ren valja mellan två olika 
system beroende på analel 
delagare. Vid alternativ A 
beraknas poang enligt ovan 
fór varje delagare. Den en- 
skilde delagaren ska sedan 
jamfóras med de avlandc i 
varje period som han sjalv. 
Den baste inom varje period/ 
grupp ges 1000 poang, de 
resterande i perioden/grup- 
pen får sina poang dividerade 
med den bastes poang x 
1000. Delta system medfór 
alt man i varje omgång jam- 
fórs endast med dem som 
tavlat inom samma period. 
Under en lavlingsdag kan l 
ex tre olika omgångar med 
samma piloter móla varandra 
fyra gånger under dagen.. 
Vinnare av hela avlingen 
bl ir den, som skrapal ihop 
mest placeringspoang under 
dagen. Om de avlande har 
lillrackligt många olika fre
kvenser kan man låa alla 
móa alla.
Vid alternativ B går man ef
ter en starUisa och samman
staller varje pilots samman
lagda flygpoang från de olika 
omgångama.
Organisation:
Tidagare ska vara fórsedda 
med två lidagarur. Det ena 
mater toal flygtid och startas 
nar modellen lamnar kasá
ren och stoppas då modellen 
stannar på marken. Det andra 
lidagarurel ska mala den tid 
piloten anvander sin motor. 
Tavlande ar skyldiga all lyd
ligt ala om nar de slår på och 
av sin motor.
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Fox 50 BB model 1988
Amerikanska Fox har inte haft 
någon åtcrforsaljare har i lan
det på ett antal år, men nu 
plotsligt finns det två finnor, 
som importerar dessa anrika 
modellmotorer. En gynnsam- 
mare våxlingskurs for den 
svenska kronan gentemot dol- 
lam gdr det naturligtvis trevli- 
gare att kopa varor from over 
there. Från CECA Hobby och 
Maskinimport i Óstersund har 
vi fått en Fox 50 till påseende. 
De saljer for ovrigt också Cox- 
motorer.
Motorkonstrukloren Duke Fox 
haren mycket egen stil på sina 
motorer. Så har till exempel 
den Fox 50:a, som vi har kollat, 
foljande intressanta losningar 
och detaljer: stort baklock, som 
inrymmer den bakre over- 
stromningskanalen, topplock i 
två delar å la Rossi, planflans- 
monterad forgasare, som inte 
deformerar frontboxen vid 
montering, kolvbultcn och dar- 
med vevstaken (som ar bussad 
i båda andar) ar fastsalt med en 
rorsprint, den slitsade konan,

som hållcr fast medbringaren 
sitter på splines, cylinderfodret 
år utrustat med fyra overstrom- 
ningskanaler och två boostpor- 
tar for att ringen inte ska fastna. 
Motom levereras med konven
tionen medbringare samt en 
spinner vårs bakplatta har en 
inbyggd medbringare - allt det- 
ta fdr att spinnem skali få ell 
maximalt grepp i propellera- 
xeln (klart smart!). Ljuddam- 
paren kan fås i en upptiltad el
ler nertiltad version.
Motom levereras med ljud- 
dåmpare, polcrad spinner, 
glodstift, verktyg samt grovju- 
sterad forgasamål (jo, varje 
Fox-motor testkors innan den 
låmnar fabriken).

Ceca Hobby och Maskin Imp 
Box 34, 831 21 Óstersund.

Hansahobby startar
Visbyfirman Hansa-Hobby går 
igång med tonvikt på llaktflyg. 
Man importerar ducted fan-rit- 
ningar framst for balsa/ply- 
wood-modeller - som alterna
tiv till de dyrare glasfiber/cell- 
plastbyggsalsema - och tillho-

rande flåktsystem. For narva- 
rande har man ritningar på: 
F-20 Tigershark, spv 102 cm, 
långd 155 cm, vikt 3,5-4,0 kg. 
Mirage, spv 112 cm, langd 162 
cm, vikt 3,5-4,0 kg samt också 
F-104 Starfighter, spv 91,5 
cm, langd 183 cm, vikt 3,5-4,o 
kg. Modellema år avsedda for 
"thorjet"-fiåkten och ,45-mo- 
torer typ Picco 45DF eller OS 
46 DF. Ritningama går på 
239:- styck, roderkabel 59:- 
och en flåkt kostar omkring 
1.000:-. Med varje ritning fol- 
jer en utforlig byggbeskrivning 
på engelska.

Hansa-Hobby 
Odalgatan 10, 621 55 Visby 
0498-166 50 mån-fre 17-20

F ar dig a spry giar mm
I samarbete med PcA:s Rotor
blad har nu Aeroprodukter ta- 
git fram fårdiga spryglar och 
framkanter till sina materialsat- 
ser på Josefin, SK-78 och laj- 
ban. Framfor all for nyborjare 
har tillverkningen av spryglar 
och framkanter varit det stora 
problemet. Aeroprodukter tar

snart också fram satser till an- 
dra modeller, som såljs som 
materialsatser.

Aeroprodukter 
Nymovågen 110 

290 34 Fjålkinge 
044-560 57 (1600-2000) 

PeA:s Rotorblad 
Kållarvågen 13 

813 10 Torsåker 
0290-851 37 & 407 32

Picco 2,5 cc från Monza
25-årsjubilerar som modellmo- 
tortillverkare gor Picco i år. 
Detta firas bland annat med 
produktion av en ny 2,5 cc 
motor. Flera forserieexemplar 
har provats i olika versioner 
under flera år. Nu finns den 
forstå serien i Sverige. P-15 
aero avsedd for friflyg och lin
styrda plan. P-15 aero har ex- 
tremportat foder att anvåndas i 
kombination med avståmd 
långpipa. Låmplig for linspeed. 
Grundkonstruktionen år sam- 
ma for båda typer, vevhus med 
frontinsug, bakåtriktad avgas- 
port, 12 mm vevaxel lagrad i 
dubbla hogvarvskullager, cy-
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linderfodcr, kolv typ ABC. Fo
dret har 2 boostportar, 2 over- 
stromningsportar, 2 portar for 
ventilation av kolven. kallas 4- 
2-system och har visat sig ge 
myckct bra prcstanda aven på 
slorrc motorer. Sammanfattat 
kan sagas att bristen på bra 2,5 
cc motorer avhjalpt med denna 
nya produkt från Picco.

ModellteknikIRolf Hagel 
Box 74, 230 40 Bara 

040-44 61 17 (1700-2000)

Happy: F arger for plast
Firman Happy Time i Gislaved 
importerar en rad intressanta 
tillbchdr. Från Větě i Holland 
kommer bl a en serie farger som 
kan anvåndas på olika plaster: 
ABS, styrene, PVC och aeryl. 
Kladscl typ Solarfilm, med 
blank yta, kan alltså overmålas 
med dessa VT-fårgcr. Men vi 
har också provát och funnit att 
det går utmarkt att måla på trå 
också. VT-special paint finns i 
ett 20-tal olika kulorer dår fluo- 
riserande, supcrmetallic och 
specialeffekter ingår. 
Forpackningama år dels på 50

cc burk och dels 150 cc spray 
som drivs av en naturvanlig 
gas. Den som sjålv vill spruta 
VT-fargen behčver en retar
der, som firman tillvcrkar, for 
VT special torkar snabbt.

Happy Time Import 
Ångsgatan 15 

332 00 Gislaved 
0371-101 11

Filter, stotstång...
Från Vctc och Happy Time 
kommer ett ordentligt brånsle- 
filter av metali med tre lager 
nat. Det hår filtret kostar dock 
30 kronor. Det hollåndska for
etaget tillvcrkar också speciel
la stolslånger som verkar vara 
mycket bra. Super-Slick heter 
en vit smal stotstång som går i 
ett vitt plastror. Super-Slick 
går att boja forvånadsvart 
mycket utan att stotstången 
borjar karva. Bra till trottel- 
rcglaget och till skevrodren bl 
a. Den medfoljande hylsan 
med en gangad ånda skali 
klammas fast på stotstången. 
Och det tycks fungera bra. Det 
finns aven en Sullivan-liknan-

de blågul stotstångskombina- 
tion. Den heter Star-Snake. 
Speciella plastsorter gor att 
friktionen har blivit låg. Aven 
om man bojer Star-Snake 
kraftigt. Hojd-sido-och skevro- 

derkopplingar passar den till.
Happy Time Import 

Ångsgatan 15 
332 00 Gislaved 

0371-101 11

Kopplingar & kontakter
Presto-plug ar kanske inte helt 
okånd på marknaden. Denna 
glodstiftskoppling, som enligt 
uppgift passar alla forekom- 
mande glodstifl, tillvcrkas ock
så av Větě. Genom att helt enk
elt dra i ledningen fjådrar 
kopplingen och den kan då sat- 
tas fast på stiftet. Presto-plug 
finns nu aven helt komplett 
med kopplingar och kontakter 
for en helt inbyggd glod- 
stromskoppling. Med fyrtakts- 
motoremas frammarsch be
hovs också alltfler Prcsto- 
plugs. Då stiften brukar sitta 
vinklade fram mot propellerdi
sken. En sådan har anordning |

ir

kan radda många fingrar från 
skador!
Via sina Taiwancsiska kontak
ter har Happy Time fått fram 
sin Texan Heavy Duty starter, 
som liknar en vanlig starter av 
Sullivan-typ. "Avtryckaren" ar 
dock mer distinkt om man jam- 
for med den amerikanska forc- 
bilden. Texsons starter drar 
utan vidare en 10-cc motor. 
Kvaliteten verkar vara hog lik- 
som priset: 375:-. En Jumbo
starter kommer till sommaren. 
Den skali kunna dra igång en 
30-motor och kommer att kosta 
runt 400-450:- och biir då pris- 
måssigt mycket konkurrens- 
kraftig i sin klass.

Happy Time Import 
Ångsgatan 15 

332 00 Gislaved 
Super-Pryl fór accar!
Till sist kan vi rapportera om 
en riktig super-pryl. Den heter 
Check-mate Supcr-2. Den kos
tar 215 kronor och år vård var
enda krona! Anordningen an- 
vånds for all kontrollera acku- 
mulalorcrna i både såndar- och 

Fortsdttning nåsta sida! 
Upplill fr  v Fox-molorn och en 
av Thorjets modeller. Så tre 
VT-produkter: Special Paint, 
plaststotstånger & filter av 
hog klass. Under raden fr  v 
de fårdiga sprylarna från PeA 
och Aeroprodukter. Den nya 
Picco P-15 Aero & Texxsons 
heavy-duty start, som får en 
stórre broder i sommar. Hår 
nårmast Prestos inbyggnads- 
plugg, som passar alla stift.
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Fortsdtlning från foreg. sida!

mottagaren till radion. Tio lys
dioder visar hur mycket strom 
som finns i Dina ackar! Unge- 
flir som en branslematare. Ack- 
amas kapacitet mats under be
lastning. ett fulladdat batteri får 
alia tio lysdiodema att lysa. 
Men prova Din acke en några 
tiotal sekunder. For då kan Du 
ev. få se hur diod efter diod 
slacks. ModcllflygnytLs testare 
har sjålv kastat en rad falska 
och dåliga ackar sedan Check- 
Mate Super-2 kom till anvand- 
ning. Det hår ar ett tillbchor, 
som alla RC-flygarc borde ha i 
sin fåltbox!

Happy Time Import 
Ångsgat. 15. 332 00 Gislaved 

0371-101 11 
Nya Solarfilmer 
Vårldens tunnasle plaslfilm? 
Från Solarfilm i England kom
mer nu ett material som heter 
Litespan. Det ar en plastfilm 
som bara våger 30 gram per m2 
Ett ark på 50 x 91 cm kostar 15 
kronor. Finns i mer ån ett halv- 
dussin farger. Helst skali man

forst måla modellen med Bal- 
saloc. Sedan år det bara att var
ma på Litespan. Precis som når 
man jobbar med vanliga plast- 
filmer. Litespan tål modell- 
brånsle. Fråmst år denna be- 
klådnad låmplig for små skala
modeller, elseglare samt lin- 
och friflygmodeller.
Från Solarfilm kommer åven 
Solarlrim. det år en sjålvhåf- 
tande plast for dekorationer. 
Såljsiarkpå32x91 cm.SoIar- 
trim ar absolut brånslefast, en
ligt firma Modeil Produkter.

Modeil Produkter 
Box 2060, 871 02 Hdrnosand 

0611-165 00 
PIC-lim från USA 
PIC heter en amerikansk firma 
som tillvcrkar en rad intressan- 
la limmer med tillbchor. Vi på 
Modellflygnylt har fått prova 
några sorter. I en serie på tre 
aliphaliska limmer år "Flcx- 
white-glue" ett trogflylandc 
mycket bra håftandc lim som 
anvånds fråmst till porosa ma
terial. Men det kan med fordel 
anvåndas till att limma fast 
plaslhuvar, vindrutor och annat

på en tråkonstruktion. Vill man 
få limmet mer trogflytande så 
ståller man det i frysen. Skali 
det flyta låttare år det bara att 
spåda med vatten. Kladdar man 
vid limningen så år det bara att 
tvåtta med vatten eller torka av 
med en fuktig trasa. Innan lim
met har hunnit torka! Limfo- 
gen biir genomskinlig, varfor 
detta lim passar så bra till 
exempelvis huvar.

"Rigid-White'' kan anvåndas 
for att limma cellplast. Men gi
vetvis andra material såsom 
tra, papper, lader mm. Limmet 
torkar på 20-45 minuter och 
kan slipas med sandpapper ef
ter torkningen. Delta går inte 
med det forstnåmnda limmet. 
"Rigid-Yellow-glue" anvånds 
forst och fråmst for trå och ply- 
woodlimningar. Limmet fåster 
fort och biir mycket slarkt. Na- 
lurligtvis går det att slipa lim- 
fogen. Den senare får en gulak - 
tig farg efter hårdningen.

Mini car s 
Box 464, 751 06 Uppsala 
018-1120 15 el 13 21 15

PIC cyanoacrylatlimmer
PIC:s limsortiment består åven 
av en rad snabblimmer av cya- 
noacrylat-typ. Firman har ett 
helt batteri med snabblimmer 
och tillbehor. Dessa beskrivs i 
en broschyr som nastan liknar 
en tidning. Den heter Glue 
News Gazette.
PIC "Plasti-Stic" anvånds 
fråmst till plastmodcllcr. Hår
dar på 15-25 sekunder. PIC 
"Stic Quick", i en rod fiaska, 
hårdar på 2-3 sekunder och har 
en formåga att tranga in i mate
rialet. Den orange "Medium" 
ar basta val for allmanna jobb. 
Hårdar på 30 sekunder. Den 
som Onskar ett snabblim som 
fyller ojåmnheter skali vålja 
den gula flaskan med "Slow". 
Detta lim hårdar på 90 sekun
der. En uppsåttning av dessa 
limmer i fåltboxen kan rådda 
många flygtillfallen då mindre 
skador uppstår. Varjc fiaska 
om 14 gram kostar runt40 kro
nor var.
PIC Pronto år en vålska som 
sprayas med en liten pump. 
Våtskan får cyanoacrylatlim-

LITEŠPAN
-  » modem maten»! m place of t n u «  and dop» ,

C H E C K -M A T E  
S U P E R -II  Í  \
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mcma att hårda mycket snabbt. 
Kom bara ihåg, att satta på kap
sylen på limflaskan. Annars 
kan innehållet bli helt forstort! 
Pronot ar mycket bra att ta till 
då det ar svårt att fixera dctal- 
jema med tvingar o dyl. Kom- 
pisama håller i de limmade bi- 
tarna och så duschar man ska- 
dcslallet och vips så har limmet 
hardat.
En tub PIC "Slicker" ar bra då 
man limmar exempelvis gång- 
jåm, med snabblim eller epo
xylim. Slicker, som ar ett 
slappmcdel, på de stallen man 
inte vill ha limmade underlattar 
livet och gor att sjalva gång- 
jamfunktionen inte upphór når 
limmet hårdat. Hur obehagligt 
ar det inte att limma ihop fin- 
grama med snabblim! PIC 
"Skin Shield" gnider man in 
sina arrade modellflygfingrar 
med innan man satter igång 
och jobbar. Ett mycket tunnt la
ger av mediet hindrar lim och 
farg att fastna på skinnet. 
Snabblimmer av cyanoacrylat- 
typ har en viss formåga att satta 
igen flaskans spets och hals.

PIC såljer dårfor "reservdelar" 
i form av losa toppar med spel- 
sar som heter "Tips'n Tops". 
Man har åven speciella dropp- 
spctsar att satta på flaskoma, sk 
"Micro dropper Tips". Finns i 
två' upplagor: Fine och Extra 
fine. Den som vill investera i 
ett lager PIC-produktcr tordc 
knappast stå infor några lim
ningsproblem darefter. Utover 
det vi hår kortfattat beskrivit 
finns ånnu fler produkter. Bl a 
ett medel som skyddar cell- 
plast, ett som loser hardat cya- 
nolim, flera typer av epoxylim 
mm.

Mini cars 
Box 464, 751 06 Uppsala 
018-11 20 15 el 13 2115

Elflygboken
1989 biir ett starkt elflygår, 
skriver herrar Stefan Engberg, 
Rikard Levenstam och Bo Sa- 
muelsson i sin nya "Elflygbo
ken". Den publikationen har nu 
kommit fram efter nåra två års 
arbete. Boken, som inte bara 
avhandlar kortfattad elflyghi-

storia, innehåller klargorande 
avsnitt om elsegelflygplan, 7 
cells pylonflyg, konstflyg, ack- 
ar och laddare år snyggt och re- 
digt framstålld med mangder 
av bilder. Boken - A4-format 
och 52 sidor -rekommenderas 
till såval redan etablerade el- 
flygare som alla dem, som går 
och funderar på att gå igång. 
Boken kan vara "gnistan" som 
forvandlar drommar till verk- 
lighet! Boken bestalls hos

Hobbyborgen AB 
Box 31,360 71 Norrhult 

0474-405 10

Argus Books fortsatter!
Vi har tidigare omnåmnt Argus 
Books fina produktion av mo- 
dcllflygbdcker. Nu år det dags 
igen! Den hår gån gen med tre 
helt nya bocker - samtliga 60- 
65 sidor med massor av skis
ser, fotografier, ritningar mm. 
De tre bockema behandlar:
• Installing Radio Control 

Equipment
• Setting up Radio Control 

Helicopters
• Building from Plans

Samtliga bocker år av den fina 
kvaliteten, att de utan åndring- 
ar (sjålvfallet oversatta till 
svenska!) skulle bli suveråna 
artikelserier i Modcllflygnytt. 
"Building from Plans" t ex, 
med vålkånde David Bodding- 
ton som forfattare, år en helt li
ten "byggbibel". Kapitelindel- 
ningen omfattar: val av modeil, 
var bcstalla ritningen, motor- 
och radiobehov, Lår dig forstå 
ritningar, tillverka Din egen 
byggsats, limmer, verktyg, 
material, konstruktion, bygg- 
jiggar, tvingar, klåmmor mm, 
speciella byggtekniker, råd och 
knep, ytbehandling mm. "In
stalling Radio Control Equip
ment" med Peter Smoothy som 
forfattare avhandlar med sam- 
ma klarhet vasentligheter som 
roderupphångning, hur man 
planerar radioinstallationen, 
skev- och ovrig roderinstalla
tion, mixing, infållbara land- 
ståll, elektrisk motorkontroll, 
speciella detaljer att observera 
for stora modeller, bra och då-

Fortsåttning nåsta sida!

Ovre raden fr  v ses PiC:s full- 
åndade program , PiC:s hand- 
skyddsmedel, "slicker" mm. En 
detalj ur de fina Argus-utgåvor- 
na samt de tre nya båckerna. 
Nedre raden fr  v ; Det tunna, 
låtta Lite-Span - åven låmpligt 
for friflygmodeller. Check-mate 
bor finnas i varje mekbox.
PiC:s losa spetsar samt den nya 
elflygboken, som fås via 
Hobbyborgen eller SMFF exp.
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Fortsáttning från foreg sida!

ligt etc. Huvva vilka bra och 
anvåndbara modellflygbócker! 
Vi hoppas, att dessa bocker och 
alla andra från Argus Forlag 
finns hos Hobbybokhandeln, 
Stockholm.

Hobbybokhandeln 
Box 8153,104 20 Stockholm, 

08-54 84 55

Intressant elflygkatalog
Leif Rydén och hans foretag 
LRN Teknik importerar mang- 
der av elflyggrejcr från bland 
andra ASTRO Flight i USA, 
Sanyo, K6W och Scrmos. 
Bland sortimentet finner vi 
Astros motorer, motorreglage, 
byggsatser och tillbehor; hår 
tacks behoven från 125W till 
1500W med drivpaket från 7 
till 28 celler. Detta komplette- 
ras med ackumulatorer från 
Sanyo och fållbara glas/epo- 
xypropellrar från K&W, USA. 
Med tanke på det realtivt låga 
vardet på US-dollam ar priser- 
nå gynnsamma. For att under- 
latta for de intresserade har

Leif producerat en liten fin cl- 
flygkatalog, som presenterar 
det mesta i ord och bild vad 
galler elflyg. Modellflygnytts 
testare ska ta sig en nårmare titt 
på LRN-programmet.

LRN Teknik 
Ósterangsgatan 71 

753 28 Uppsala 
018-69 63 80

Vaccum-Arne har mera!
Arne Andersson, Nykoping, 
kånd fór sina vacuumdragna 
plastmodeller och sina KSAK- 
modeller, har nu fler strangar 
på sin lyra. Det handlar om nya 
gummimotormodeller - allt 
från enkla, lattbyggda och vål- 
flygande stavmodeller till 
kroppsmodeller med spånnvid- 
der kring 65 cm. De av vissa på 
friflygsidan efterlangtade bak- 
gårdsflygmodcllema finns nu 
alltså, så det ar bara att satta 
igång. Beståli prislista med 
klubbrabatter mm.

Arne Andersson 
Box 3028 

611 03 Nykoping 
0155-868 53

( --------------------------------------------------------------------------->1
Hobbyhandlare,

importórer, agenter m fl år vålkomna 
att sånda in material 

till "Nya Pryla r”- sidorna

Ett foto och en kort text utgór ett bra underlag 
fór Din blånkare i Nya Prylar. Vill Du ha hjålp 

med fotografering ståller vi gårna upp.

v_______________________________________________________ )

Fórbundsmóte '<LEi4 
8-9 april 1989 i Umeå

Segelflyg- 
seminarium 89
Alla segelflygintresserade hal
sas vålkomna till årets segcl- 
flygtraff i Orebro den 18 mårs.

Video, referat mm 
På programmet står bland an
nal en videofilm från tavlingar, 
referat från segel fly gsemina- 
rium i Danmark.
Tag med Era modeller! 
Passa på att ta med modeller 
eller byggprojekt! Har kan Du 
få råd och tips. Du kan aven 
deltaga på loppmarknaden. Det 
biir forevisning av de nya vin- 
schama fór F3B-FAI. 
Anmalningsavgiften ar 40 kro
nor per person och den satts in 
på postgiro 88 66 82-4/RFK 
Ikaros. Mark talongen; Semi
narium 89 samt antal deltagare 
från Din klubb. Observera, att 
sista anmalningsdag har satts 
till 13 mars 1989.

Preliminart progam:
0900 Inlcdning
0930 Regler F3B-T, F3B- 

Sport och F3B-FAI 
1100 Forevisning av de nya 

vinschama forF3B-FAI. 
1200 Lunch och referat från 

Danmark.
1300 Projekt och modeller. 
1400 Loppmarknad och sam- 

kvam.
1700 Avslutning.
Lunchen ater vi på plats. Den 
måltiden och fika ingår i avgif- 
ten. Fardbeskrivning fås som 
bekraftelse på anmålningen. 
Har Du frågor, så hór gårna av 
Dig till:

Joakim Slåhi 
Strof gatan 19E 
703 73 Orebro 

019-12 6043

Vad hånder 1989?
Årets stora nyhet år nog den 
nya vinschregeln fór F3B- 
FAI. Kommer den att ge F3B 
en ny framtid? Det biir spån- 
nande att se. En blick i årets 
tåvlingskalender ger mer- 
smak fór experiment vad gåi
ler nya segelklasser. MFK 
Slåndan arrangcrar en 2-me- 
ters termiktavling. RFK Ika
ros arrangerar Orebro Open. 
Det tåvlas i två klasser, F3B- 
FAI och F3B Sport, som kan 
anslutas till en FAI-tåvling. 
Ikaros arrangerar aven Zec- 
tor Cup som kór en experi- 
mentklass kallad F3B-T 10. 
Tavlingen i fjol var lyekad 
med stor uppslutning och vi

4
får hoppas, att Ikaros skali 
kunna återupprepa succén. 
Kungsången Cup år en myck- 
et val arrangerad tåvling. Dår 
kors både Sport och FAI. På 
tåvlingsplatsen finns en bra 
camping med grill nere vid 
stranden. De traditionella ter- 
miktavlingama finns åven 
med i årets kalender: Vårtråf- 
fen, Termiktråffcn, Olanda- 
tåvlingen, Skagemtråffen 
och Hokatermiken.
Till sist få vi ónska våra SM- 
arrangĎrer, RFK Micros 
F3B-T och Kopings FK/mfs 
F3B-FAI lycka till med ar- 
rangemangen!

Joakim Ståhi

34



Hur páve rkar 
vinschregeln

den nya 
flygplanen ?

Fórbundsmóte 
8-9 april 1989 i Umeá

é
Den nya regeln galler från den 
fórsta januari. Den nya regeln 
innebar en halvering av effek
ten jamfórt med de gamla vin- 
schama. Det basta med regeln 
3r att effekten på vinschama 3r 
i stort sett lika fór alia deltaga- 
re. Den variation, som kan upp- 
stå mellan tavlande kommer att 
bii mycket liten och knappast 
avgorande fór tavlingsutgáng- 
en. Se aven Modellflygnytt nr 
6/88, dar det finns en lišta over 
motorer och en del rekommen- 
dationer.
Christer Jansson, MFK Ikaros, 
har byggt en vinsch med motor 
som Ralf Decker rekommende- 
rar - Bosch GF 12V. Testen 
med vinschen visar en del in- 
tressanta uppslag.
• Christers 3,2 kg F3B-modell 

kunde vinschas upp utan pro
blém med stalltendenser.

• Urkopplingen från linan blev 
mindre "heroisk" eller mjuka- 
re. Hojdvinsten efter urkopp- 
ling var ca 25 m (tidigare 
kunde man få ut 60-100 m).

• Man kan konstatera, att drag- 
kraften i vinschen har blivit 
mindre.

• Det går att vinscha upp enkla- 
re modeller kring 2 meter till 
storseglare på 4 meter.

• Starthojdema biir lagre, låt 
saga runt 150-200 meter be
roende på vadret. Jamfrt med 
tidigare 200-250 meter.

•Termiken bli hOgintressant. 
Termikmomentet biir mer 
avgdrande for tåvlingsut- 
gången beroende på den lagre 
utgångshOjden.

• Den nya F3B-vinschen passar 
till de fiesta modeller. Risken 
att Overbelasta modellen ar 
liten då draget i linan latt kan 
kontrolleras.

Hur påverkas 
F3B-modellerna?
I och med den minskade drag- 
kraften kan resonemanget 
kring små modeller och hogre 
hojd bli aktuell. Den tekniken 
bygger på låg totalvikt aven nar 
modellen ar belastad. Dessa 
seglare behOver dock avsevart 
hogre hOjd mot stOrre model
ler, beroende påprestanda. Den 
mindre bOr ytan hos dessa mo
deller borde ge lagre urkopp- 
lingshOjd, men kanske hogre 
stigfOrmåga darefter. Polardia
grammet visar den generella 
skillnaden i glidprestanda mel
lan 2 och 3 meters spdnnvidd 
vid samma vingbelastning. 
Sjunkhastigheten 3r hOgre på 2 
metersmodellen, om man jam- 
for vid lika vingbelastning.
Det ar en viss skillnad på pre- 
standan mellan en 2 meters och 
en 3 metersseglare. Men vi får 
sakert se exempel på mindre 
F3B-modeller.
Eftersom vinschens dragkraft 
ar mindre, så biir modellens 
fOrmåga att "kiattra" bra i linan 
av stor betydelse fór starthOj- 
den. Det kan betyda att den nya 
generationen F3B-modeller 
inte kommer alt skilja sig sår
skilt mycket från de gamla. 
Mattias Carlsson har konstrue
ret en ny modeil fór de nya 
vinsch-reglema. Modellen har 
många intressanta losningar. 
V-stabbcn ar en detalj, som 
dessutom ar viktbesparande. 
Kroppen ar från en Merlin och 
pendelrodret har ersatts med ett 
hojdrodcr. Vingen ar skuren i 
styrofoam med varmetråd och 
sedan plankad med 1,5 mm 
balsa. Vingbalken 3r gjuten el
ler plastad direkt i vingen.

Modellens data
Spannvidd 
Vingyta 
Medelkorda 
Sidoforhål lande 
Tomvikt 
Vingbelastning 
Mattias har ritat en egen ving- 
profil. Vi får hoppas på en de
taljerad presentation av både 
modeli och profil i kommande 
Segelspal ter!

Joakim Ståhi

2760 mm 
51,9 dm2 
188 mm 

14,7 
2.250 g 

43,4 g/dm2



Sagt och gjort...

Can-Can 88
I Modellflygnytts julnummer 
kunde vi gladja oss åt Per-Axel 
Eliassons reseberattelsc från bl 
a VM i F3E. Dar namndes bl a 
om Eugenio Pagliano's Can- 
Can, som Per-Axel betecknade

som en av tavlingens få inno
vationer. Ritningen har ovan 
visar hur det hela fungerade 
med den s k motomosen, som 
inneholl de 28 NC-cellema 
och fartreglaget.

Thomas Nathanson - allman 
eldsjal med tonvikt på oldti
mer, Flair och dieselmotorer 
kommer att under våren slå fle- 
ra slag for modellflyget.
"For att oka intresset hos geme
ne man och for att leda in in- 
tresserade på den ratta vågen, 
planerar jag att genom fora ett 
antal informarionstraffar på 
olika modellflygfålt i Sverige. 
På dessa traffar ar det mening
en, att SMFF-anslutna flygare 
och ansvarskannandc hobby- 
handlare i skon gcmenskap 
skali visa nyborjarmaterial, 
svara på frågor (hur dumma de 
an må vara!). Tilltankta nybor- 
jare skali naturligtvis också ha 
mojlighet att prova hur det ar

att flyga. Jag har varit i kontakt 
med några grossister och dessa 
ar villiga att via sina återforsal- 
jare på de olika ortcma demon- 
strera material. Nu hanger det 
på SMFF att kunna sprida mina 
idéer. AKMG i Goteborg har 
tant på min idé och planerar en 
informationshelg i mitten på 
juni, innan skoloma slutar. Yt- 
terligare en traff plancras. Den- 
na gång i huvudstadens mitt 
dvs på Årsta Garde någon gång 
i augusti. Jag hoppas att SMFF 
genom si tt utmarkta organ 
Modellflygnytt på något sått 
kan hjalpa mig alt sprida mina 
tankar."
Så skrev Thomas - och visst 
staller vi upp och pushar!

Japansk K-jagare
Minoru Takenaka - vår japan
ske medarbetare och modcll- 
flygkompis erholl julen 87 en 
kalderensk K-jagare, som ar en 
snygg och rejal byggsats. Viss 
splåkfolbistling folekommel, 
men med hjalp av bl a Pilot
fabriken (ligger 5 min bilresa 
från familjens Suyikiyaki-gry- 
ta) så har bygget kommit igång. 
Vingvarpningen och dess wirc- 
dragning och "mekanik" forut- 
sattes skapa vissa problem. Har 
stolt Minoru med sin Acrostar 
och Hokaklubbsmårkt "kebas".

Utgivningsplan 1989
Modellflygnytts planer for ut- 
givningsåret 1989 ser ut så har. 
Det ar ganska enkelt. Vi foljer 
en diagonal genom året, langs 
vilken vi återfinner såval 
stoppdatum som utgivningstid. 
For viktiga reportage, annons-

material mm kan "extratid" 
medges, men kontakta i så fall 
redaktionen från fall till fall! 
Losnummerkopare bor rakna 
med att ridningen ar ute i kio- 
skema någon vecka senarc - 
den distributionen tar lite tid!

°undsmofe Vf

HUGIN
helbalsa med Jedelsky-vinge 
spånnvidd 65 cm ♦ 74:50

WILGA
stavmodell 
spånnvidd 48 cm

Arne Andersson · Box 3028 · 611 03 NykOping · tel 0155-868 52 · Prislista mot adresserat & frankerat kuvert ·
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Ordf Bengt Kallstróm,
Siljansbygdens RFK 
PI 5122 
791 96 Falun 
023-344 18

Gjort
EM i F3A i Norrkoping i som- 
ras ar historia. Men en skon 
sådan! Juryrapporten, som FAI- 
isten Ron Chidley sant till FAI 
år mysig låsning for alla , som 
medverkadc så att tavlingama 
skulle bli toppen.
"The organizing committe of 
the Swedish Aero Club SMFF 
provided all necessary infor
mation to participating aero 
clubs in a series of timely pre- 
contest bulletins". Bra.
"Lodging for team members, 
supporters and officials was 
provided at a nice motor hotel 
only a few kilometers from the 
flying field. An excellent buf
fet breakfast and a hot plate 
dinner were served ..." Fint!

och sagt...
"There was an ample number 
of helpful, friendly, but firm, 
workers on hand. The noice 
checks were made very effi
ciently and the promtness of 
score tabulation derserves spe
cial mention. It was excellent." 
Excellent!
"The presentation of awards 
was made at the flying field 
and was a very impressive oc
casion. The banquet held in the 
main dining area at the head- 
quaters hotel was very nice and 
was enjoyed by all." Toppen! 
"Conclusion: An excellent 
F3A Championship! The Sve
riges Modellflygforbund is to 
be congratulated!"
F o r  th e  F A I  J u r y / R o n  C h id le y

Sekr Inge Sundstedt 
Borlange MSK 
Bjdrkvagen 8 
780 41 Gagnef 
0241-108 31

Kassor Hans Nygren
Hedemora RFK 
Barbrogatan 2A 
783 00 Sater 
0225-504 64

I maj 1988 fick en arbetsgrupp 
uppdraget att undersoka moj- 
lighetema att bilda ett Dalamas 
Distriktsforbund inom SMFF. 
Men har darfor bl a gått ut med 
cn enkat till dalaklubbama.

Ledam Lars-Åke Lundin 
Ludvika RFK 
Hogbergsgatan 95D 
771 00 Ludvika 
0240-154 25

Ledam KG Hållhans
Salenfjallens MFK 
Box 40
780 68 Transtrand 
0280-223 14

Ledam Hubert Krenn 
RFK Viggen 
Vågmastervagen 7 
78 f  52 Borlange 
0243-248 39 '

"Vi i arbetsgruppen for Dalar- 
nas modellflygklubbar vill dar
for anmala ovanslående sam- 
mansåttning på iterimsstyrel- 
sen", sager ordf Bengt Kall- 
strom. Vi onskar lycka till!

E litta kula me Dalarna

Negativ stabbe
I Argus Books fortraffliga 
"Model Flying the first fifty 
years" finns intressanta model
ler. Vad sågs om "The Wright 
Minute Flyer" en australien- 
sisk skapelse från 1930 med s k 
"inverted camber tailplane" -

en u p p o c h n e d v d n d  stabbe, som 
arans och hjaltamas språk skul
le uttrycka det. Konstigt ar det, 
men flog gjorde den. (Vi ger 
ofta stabben negativ anfalls- 
vinkel for att nå samma effekt - 
så konstigt var det kanske inte)

Cap 21 test
Den fina CAP 21 från Kyosho, 
som vi lestade i Modellflyg- 
nytts julnummer kom från 
Slotcar. Nar vi testar olika sa- 
ker ar det vår policy, alltid upp- 
ge varifrån de kommer, något 
som olyckliglvis foil bort i 
CAP 21-testen. ^
Har full adress:

Slotcar AB 
Box 301 91 

104 25 Stockholm 
Telefon 08-53 57 30

Saxat & klart!

Spitfire.

Så var de 
bara 14. . .
■ WELLINGTON (Reuter). 
Det  15:e flygdugliga Spitf i
re -p lanet  s to r tade  i gar  i 
Nya Zeeland. Superm ar ine  
Spitfire, j ak tp lan e t  fran 
andru  vårldskrigcl,  iir e t t  av 
flyghistoriens m es t  legen
dar iska  plan. Varje  plan a r  i 
dag  en  dyrgrip. Piloten Tim 
Wallis k ia rade  sig oskadd. 
Spitfiren lår gå  a t t  repare -

Μ0Γ VÅREN
3 A 6  H AR FÅTT H E M  M ASSO R  A V  N V A  FRÅSCHA  
GREOOR F R Å N  P IC C O  2 , 5 cc ■ 3 . Scc ■ 6, Scc - ? 5 c c ·

/ ° cc ·  / / c i  ■ !3 c c  /See- FLY6 - BIL-BÅT DE1 ΠΝΝ5 EN PICCO FON VAROE BEHOV
m o

C, ROLF HASEL BOX 7t 230 10 BARA TEL 010-11 bl

«X . Λ

1 /  η  ^

--------    .  —  1 ^ . -  I - L T K J  -  U I L  -  U t i !  u r v n / S  t / v  A 7  U . U  r u i l  v r M w i .  g .  ,  ( Λ

vår-vånuga Priser/ RING ocHKOUA/// i M odellteknik
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Ripa-låger igen!
Men lite annorlunda 1989!
Årets upplaga av det populara 
Ripalågret bjuder på lite annor
lunda upplaggning. Det oppnar 
mitt i veckan - den 12/7 - for att 
under sondagen ge en flygupp- 
visning for allmånheten. Då 
ska så många modeller som 
mojligt kunna visas upp!
En annan nyhet ar att vi utlyser 
en traff for skalascgelflyg, nå- 
got som Jan Levens tam efterly
ste i AoH 7/88. Vi nappar på 
utmaningen och år nyfikna på 
intresset. Sjålvfallet år andra 
segelflygare också vålkomna. 
Plancma ser ut så hår:
12/7: Ankomstdag 13/7: Dis- 
tansflygning segel, dår det gal
ler att flyga så många våndor 
som mojligt mcllan två bryt- 
punkter. 14/7: Landningståv-

ling. 15/7: Mojlighet att av- 
lågga certifikatprov & kvalifi
cering for limbo. 16/7: Tids
limbo och flyguppvisning. 
17/7: Manoverflygning och 
handlunståvling. 18/7: Uthål- 
lighetsflygning med motor- 
modeller med 2- takt, 4-takt 
eller diesel.
Modeller med sidoforhållande 
over 1:7 råknas som motor- 
seglare. Har Du funderingar 
betråffandc något evenemang 
så kontakta gåma:
Goran Muftig 044-560 82 och 
044-560 57 eller Dennis Niel
sen 044-505 08.
PS Kom ihåg dispens fór de 
modeller, som så kråver! DS. 
Vål mott på Ripa 1989!

K r i s t i a n s ta d s  M F K

1989 års aktiviteter hos 
Sodertålje Modellflygklubb
Det nya modellflygåret -89 har 
borjat och vi i Sodertålje MFK 
skulle gåma vilja informera om 
vilka aktiviteter vi planerat och 
som år oppna fór andra ån 
klubbmedlemmar.
I hog grad år det forrå årets 
framgångar, som sporrar till nya 
tag under 1989. Klubbens verk- 
samhet har varit mycket lyekad. 
Ungdom s verksamheten har gått 
bra med byggkvållar framfor 
allt i Sodertålje. Modellflygets 
Dag blev både program- och 
kassamåssigt en succé. Viktigt 
fór klubbens ekonomi! Sjoflyg- 
tråffen i september overtråffade 
våra forvåntningar trots blåsigt 
våder. Proffsiga flygare från 
Huddinge SFK forgyllde till- 
stållningen.

Infor 1989 år nu nedansiående 
4 aktiviteter oppnad fór alla: 
Inomhustråffen gick 5/2 - ty- 
vårr fore tidningens presslågg- 
ning. Men så kommer:
21 maj · Modellflygets Dag 
Påldalen, Nykvam (info Es- 
bjom Forslund 0752-510 84 
kvållar).
3 september · Oldtimer-mote
Påldalen, Nykvam (info Johan
nes Raukola 0753-521 24).
17 september · Sjoflygtråff 
Preliminårt vid Nya MalmsS- 
badet mellan Sodertålje och 
Enhoma (info Ragnar Stenar- 
son 0158-121 43 kvållar)
Har Ni frågor, så kontakta går- 
na undertecknad eller någon 
hår namngiven.

R a g n a r  S te n a r s o n ,  a ekr

J B P Ř Ó P Ó

Confip-W*^
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

Hor efter hos din hobbyhandlare på orten eller direkt till oss

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

/  W o r l d  ^  

y CHA/^ P iO N ^  
\  PROPO .K

* —
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Órebro Open 
1989!

M  JĚÍ Λ  A** i
í í f

Vår Max Termik 
tåvling Blue Phoenix

Radioflygklubben Ikaros i Óre
bro inbjuder till årets upplaga 
av Órebro Open med tav- 
lingsklassema F3B FAI och 
F3B Sport som huvudattraktio- 
ner. Tavlingama går på RFK 
Ikaros modellflygfalt Pilangen, 
dit man har skyltat efter avfar- 
tcn från E3/E18 - vid Pilangens 
industriområde.
Fina campingmojligheter for 
talt och husvagn - och gratis! - 
finns vid klubbstugan i direkt 
anslutning till flygfaltet. 
Anmalan till tåvlingcn gfirs 
senast 2 maj till Gert Holtback, 
Sorbyallén 57, 702 17 Órebro, 
med telefon 019-14 39 53 eller 
019-12 72 23.

MFK Slåndan halsar alia RC- 
seglare valkomna till sin "Vår 
Max"-tavling, som anordnas 
den 23 apríl kl 0930 på MFk 
Slandans fålt i Gendalen. Ge- 
nomgång fore start 0915. 
Tavlingen ar fippen ffir alia 
nybfirjare och fivriga intresse- 
rade och alia RC-seglare med 
max 2 meters spannvidd ar 
valkomna. Modifierade egna 
konstruktioner år tillåtna.
Max flygtid år 5 minuter - inget 
tidsavdrag efter maxen. Land- 
ning skali ske i stor ruta => 30 
p. 5 starter får genomffiras, var- 
av de fyra basta råknas. En om
start ar tillåten i varje omgång 
vid flygtid under 20 sekunder. 
Max linlangd år 100 m. Lfip- 
start. Max-poång: 1200+120 p.

Den/de tåvlande medtar egen 
lina (klubbvis) och linan måtes 
vid startplatsen.
Anmålan kan ske antingen per 
telefon 0322-421 17 eller
0520-705 30 eller vid startplat
sen kl 0800 tåvlingsdagen. 
Ange namn och frekvens. Tag 
med extra frekvenskristall i 
handelse av många dubblering- 
ar. Startavgiften betalas vid 
startplatsen - fore ffirsta start. 
Startavgifter 50:- (seniorer) 
och 25:- (juniorer).
Behover Du vågbeskrivning 
till klubbfaltet, så kontakta 
undertecknad - skriv eller ring!

L a r s  L a r s s o n  

P o s t l å d a  4 3 4 2  F u r u l u n d  

4 6 6  0 0  S o l l e b r u n n  

0 3 2 2 - 4 2 1 1 7

Nytankande i segel! 
D e n n a  f o r m  a v  tå v l in g  s a m -  

l a r  s p e c i e i l t  n y a  o c h  m in d r e  

e r fa r n a  R C - f l y g a r e  m e d  

s a m m a  f o r u t s å t t n in g a r  t i l l  e n  

r o l ig  tå v l in g s fo r m .  R e g le r n a  

å r  e n k la  o c h  b r a  f o r  tå v la n d e  

o c h  a r r a n g o r !  D e n  tå v la n d e  

r o p a s  u t  t i l l  s t a r t  f o r  a t t  p r o 

b l e m  m e d  s ta r to r d n in g e n  

s k a l i  u n d v ik a s .  ( v id  te s t tå v -  

l in g e n  i h o s ta s  f i c k  v i  l i te  lå r 
d o m ! )  2 - m e te r s tå v l in g a r  å r  

p o p u l å r a  i  D a n m a r k  e f t e r  e n  

t r o  g  s ta r t .  E n  2  m e te r s  R C -  

s e g la r e  v å g e r  m in d r e .  D e n  

h a r  v is s a  p r o b l e m  a t t  ta  s ig  

t i l l  l a n d n in g s r u ta n  i  h å r d  

v in d ,  m e n  f y g e r  s o m  e n  f r i -  

f l y g a r e  d å  te r m ik e n  å r  s v a g  - 

d v s  lå t t  o c h  e le g a n t .  E n  a n -  

n a n  f o r d e l  m e d  d e s s a  tv å m e -  

t a r e  å r  a l t  d e  b y g g s  s n a b t t  

o c h  e n k e l t  o c h  d r  p lå n b o k s -  

v å n l ig a ,  s å g e r  L a r s  L a r s s o n

o c h  v å l k o m n a r  a l la !  ________________ _______ 7

Krásna modellbyggare 
våljer hobbytrå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
Fór finsmakare finns åven sprucelist.

Framkantlist 6x8 16x22 mm
Clark Y ->- symmetriska 

Pianotråd 0,75 5 mm diameter

• Profillister fór båttre luftstrømning 
kring roderytorna

• Vingstóttor - profilhyvlade
• ROTORBLAD till RC autogiro och 

RC helikopter

Balsa, plywood, furu, ródbok o.s.v.

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad

^  Flyg AMA-Cub!
Kop AMA-Cub! 

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

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

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

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011 - 13 21 10

V forlag

Hallgren servar glatt!

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 —s 39
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På Kraschlanda står piloterna 
med fotterna på jorden!
Alltfler borjar få upp ógonen 
for vår verksamhct, sager Yng
ve Nilsson, som ar kassor i 
Olofstroms Modellflygklubb. 
Vi har fått en del nya medlem- 
mar den senaste tiden, så under 
fina flygdagar råder en febril 
verksamhct på klubbens fait 
Kraschlanda.
Alt det inte bara ar intern PR

man sysslar med inom klubben 
visar den fina artikel om just 
modellflyg och Olofstroms 
MFK som Blekinge Lans Tid- 
nings inbjudna reportagetcam 
bjod sina lasare på. Det ar bl a 
den vågen vi drar fler manni- 
skor in i vår hobby! Fint kort!

Dags igen for 
Ållebergs-tåvlingen!
MFK Blue Max inbjuder alla 
Sveriges modellflygare till den 
artonde upplagan av Ållebergs- 
tåvlingen. Tavlingen hålles på 
Axevalla Hed, mellan Skara 
och Skovde, lordagen den 20 
maj 1989 med sondagen den 21 
maj som reservdag. 
Genomgång sker kl 0800 och 
forstå start 0830.
Tavlingen, som galler radio
styrda segelmodeller har enkla 
regler. Start med loplina, Byg
ning i 6 minuter och landning i 
cirkel. Anmalan sker per post

giro 11 22 37-3. Forstå anmal- 
ningsdag 25 april, sista anmål- 
ningsdag 8 maj 1989.
Anmalan skali innehålla namn, 
adress, klubb, tclcnummer, fre
kvens och så många reservfre
kvenser som mojligt. Startav- 
gift 60 kronor. HarDu frågor så 
går det bra att kontakta Jan 
Oden 0515-335 87.
Vi vålkomnar alla till Axevalla 
Hed och 1989 års Ållebcrgs- 
tavling!

M F K  B lu e  M a x ,  

F a lk o p in g

AKMG inbjuder 
till Vintertavling i F2B stunt 

lordagen den 11 mars kl 1000. 
Plats ar Torslanda och Conny 

Åquist 031 -19 48 16 kan ge mer 
info och tar emot anmalningama!

I
I
I
I
I

Vinter-Stunt 
med loop 
och bunt!

Sensationen "En hdpnadsvdckande val 
fungerande liten helikopter 
forvånade många!"
Citat från Bo Gårdstads måssrcportage i AoH.

☆på Hobby-måssan!
PENNI - vårldens forstå gummimotordrivna helikopter firms nu i byggsats. Rotorhuvud, drivhjul, 
paddlar mm - de svårtillverkade delama - år fårdiga! Tack vare en utforlig steg-for-steg instruktion 
(med 34 bilder & ritning i fullskala) klarar Du av att bygga PENNI och FLYGA DEN! PENNI år en riktig 
helikopter som hovrar, stiger till taket (som i Frescati) eller går i en riktning alltefter Ditt onskemål.
Sått in 100:- på postgiro 32 76 90 - 4 ACKUS eller sånd in 
kupongen till ACKUS, Åkersliden 3, 446 00 Ålvången.

--------------------------------------------------- ☆ —

Sand.............. st PENNI till mig mot 100:- + postf.-avgift & porto!

N am n_____________________________________________________

Postnummer__ .____________________ _ _ _ ________ ________

Adress ___________________________________________________

Insandes till ACKUS, Å kersliden  3, 446 00 Å lvangen  
T elefon  0303-384 81

OBS! Gubben får tyvårr inte 
folja med vid flygning —
"inverkar negativt".
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500
Ett alternativ

Tekniska data
Rotordiameter 
Stjårtrotordiameter 
Kroppslångd 
Rekommenderad motor 
Flygvikt
Rekommmenderad radio

1040 mm 
214 mm 
1067 mm 
6,5-7,5 cc 

ca 3,2 kg 
4 kanaler

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

Generalagent och distributor 
Behco Co AB Tel 08-87 30 30
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in till Modellflvqnytt Skriv om aktiviteter pa klubbniva, ilata svartvitt och sand in till Modellflygnytt - Skriv om^ktiviteterp.

Forbundsmote 
8-9 april 1989 i Umeå

Aktivitetskalender for klubbarna inom VLM 1989
Nr Datum Meetingens namn Plats Arrangor Kontaktman

1 mar 4 Sakerhels u ib i ld n i ng Håmosands Brandstation VLM BoSjĎdin, 0611-763 96

2 mar 11 Modelisport Cup, F3B-T Bjórkófjarden Njurunda MFK Bjóm Larsson, 060-56 23 68

3 mar 18 DM F3B-T Meddelas gm utskick VLM Sorcn Sundstróm, 0612-228 78

4 apr 8-9 Fórbundsmote Umeå SMFF SMFF exp, 011-13 21 10

5 jun 3-4 Modellflygets Dag Model Iflygfalten Klubbarna Henry Hahlin. 060-53 68 97

6 jun 17-18 Nattavl ingen Midlanda Flygplats MFK Skvadem Anders Eriksson 060-55 44 59

7 jun 30-
jul 2

Långsclcmeelinget
Lindansen

Långsele Flygplats VLM Bo Sjodin, 0611-763 96

8 aug 19-20 Slarkolter
Sursirómmingsmeeting

Maďors modellflygráU Maďors MFK Arvid Holmbom 060-211 80

9 sep 9 Slarkoller Cup, DM lina Malfors modellflygfalt Maďors/VLM Mikael Eriksson 060-212 95

10 sep 16 Frifiyg, 77 cm Bankås torpet, Alno VLM Anders Eriksson 060-55 44 59

Tostareds-tråff 
hos Marks 
Modellflygklubb

Marks Modellflygklubb vill 
harmed gora Modellflygnytts 
låsare uppmarksamma på att 
Tostareds-traffen i år intraffar 
den 17-18 juni. Har Du funde
ringar kring tråffen kan Du 
kontakta någon av de har per- 
sonerna:
Lars-Bemo Fredriksson 0320- 
13116; Åke Johansson 0320- 
11902; Jan Svensson (hem) 
0320-41336, arb 0320-14640;

Smått & gott i vårt nyfyllda lager!
NEW SUPER PLUG DRIVER
Ger Er en helt automatisk glódstróm direkt från 12V.
Helt elektronisk med pulserande glódstróm.
Cirkapris ENDAST 195;- · (artnummer CS 1102)

NI-START
som år en glodstriftsklåmma typ sockertång med hylsa 
fór batteri. Passar både fór vanliga batterier eller fór 
NiCad-cell eftersom laddkabel fór 12V medfoljer. Behån- 
digt format - passar fickan.
Cirkapris inkl laddkabel 180;- · (artnummer CS 1112) 
Cirkapris exkl laddkabel 122;- · (art-nummer CS 1113)

AUTO POWER PANEL
Gerfórutom glódstróm åven 12V fór starters och 6/12V 
fór brånslepump mm. Giodstrommen år helt automatisk 
och pulserande. Cirkapris 312:- · (artnummer CS 1103)

KWICK KLIP HYLSA
Glodstift-klåmma typ sockertång. Banan och klåmmor 
medfoljer. Cirkapris 59:- · (artnumnmer CS 1115)

KWICK KLIP NYPA
Glodstift-klåmma typ klådnypa. Banan och klåmmor 
medfoljer. Cirkapris 43:- · (artnummer CS 1116)

CHECK-MATE 
SUPERB

TEXSON P R E C I S I O N  P R O D U C T S

9 . 6  V     T X
O r r

^ . 8  v  R  ^
I
I
* ■
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CHECK-MATE SUPER II
Kolla Dina ackar på fåltet med Check-Mate! 
Ett måste fór alla mekboxar! Cirkapris 215:-

RING GÅRNA FOR VIDARE INFORMATION 
VI HAR MYCKET SOM KAN PASSA!

ÅTERFORSÅLJARE ÅR VÅLKOMNA!



Futaba —  Originated
nårkopioma inte racker till!

Du koper en Futabaradio till din vålbyggda modeli nar du vill ha det basta i radiovåg, når du vili veta att 
grejorna funkar såkert, når du bara vill gå in for att kora och njuta av att modellen direkt lyder minsta impuls. 

Futabaradion ger dig allt: Overlågsen funktion och kvalitet, lång råckvidd, laddjack på alla modeller, 
reversering, fritt utbylbara krislaller inom banden, lågt pris och ett brett sortiment från en kompetent och

erfaren leverantor.

FLYGRADIO CONQUEST 
4  e l 6  kanaler
Komplett sats med 3-4 servon, mottagare, fåstplattor, 
skruv mm.

BIL FX 10
Vålbyggd off-roadbil for 
nyborjare. Bakhjulsdriven 
och kompleii med motor.

7 2 5 : -Pris: 
inkl moms

BILRADIO
ATTACK-R 
2  kanaler
Komplett sats med 2 servon, 
mottagare, fåstplattor, skruv, 
BEC-krets m.m. Tbrrbatleri- 
utforande.

Pris: 5 7 5 : -  inkl mor

RCC år distributor for ledande 
fabrikat som: Pilot (flygmodel- 
ler i trå) EZ, motorer från 
Enya, Saito, tillbehor m fl 
artiklar

FUTUBA SERVICEGARANTI
Fuluba Service år unik. Den innebår att vi åtar oss a ll ulfora vilken reparation eller service som helst Lill ett pris 
som f.n. ligger under 100-lappen. Dé du! Kraven ar a ll du inte gjort någon form av ingrepp i radiosetet eller vant

plus och minus fei. Reparationstid under i O dagar.

Radio Control Center AB
Gillesgatan 10, Box 124, 56122 Huskvarna, tel 036-14 53 60
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Måstarmodeller från
Multiplex

Segelflygspecialisten

DG-600

Alpina Magic

Rekvirera Multiplexkatalogen!
Tysk utgåva 140 sidor i fårg, 40:- 
Engelsk utgåva 60 sidor i fårg, 30:- 
Enklast sand in namn och adress tillsammans med 
check/sedlar eller girera till postgiro 375451 -2

Agent och distributor for Mul
tiplex flygplan och tillbehor
Återforsåljare sokes

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

hobby och 
elektronik

^M O D ELLTR A  FR A N ^

MODELL
Produkter

SKANDINAVIENS 
LEDANDE INDUSTRI 
FOR MODELLFLYG

Box 2060, 871 02 Hårnosand, Sverige, Tel. 0611-165 00

Någral
prisexempel

Vårt
pris

Tomtmora
snickeri

PeA:s
Rotorblad

Hobby-
Borgen

Balsaflak
1,0x100x1000 mm 8:00 9:20 9:20 8:45
1,5x100x1000 mm 9:00 10:20 10:50 10:20
3,0x100x1000 mm 12:00 12:90 13:85 12:55
5,0x100x1000 mm 15:00 16:50 17:75 15:75
10 x100x1000 mm 23:00 29:10 25:30 24:40
Balsalister 
3x5x1000 mm 1:10 1:45 1:35 2:50
5x5x1000 mm 1:40 1:90 1:75 3:00
10x10x1000 mm 3:20 3:55 4:40 4:50
Furulister 
3x5x1000 mm 1:10 2:00 1:60 3:90
5x5x1000 mm 1:40 2:75 1:95 6:40
5x10x1000 mm 2:20 4:20 2:65 6:40

Våra tråvaror, byggsatser och óvriga artiklar fór 
modellbygge kan Du kópa hos de fiesta vålsorterade 

hobbybutiker eller direkt från oss på postorder.

Borgs Hobby, LINKĎPING · Mora Lek & Hobby, MORA 
Model-Craft, MALMO · Aros Hobby, VÅSTERAS 

Leksakskållaren, HISINGS-BACKA · Lek & Hobby, ÓREBRO 
Hobbycenter, GOTEBORG · Punkt Leksaker & Hobby, VÅSTERAS 

Transfunk, KATRINEHOLM · Noréns AB, ARJÅNG 
Hobbyelektronik, VARBERG · TK Trading, Drammen, NORGE 

Flådie handel, BJÅRRED · Havannamagasinet, KRISTIANSTAD 
Present & Leksaker, GRUMS · Avionics, Riskov, DANMARK 

Finlands Flygfórbund, Helsingfors, FINLAND 
Roffes Modellflyg, STOCKHOLM · Hobbytjånst, TÅBY 

Frlmodigs Lek & Hobby. UDDEVALLA · Hobbykallaren, SÅFFLE 
3F:s Hobbyservice, OXELÓSUND · K Strom & Co, PITEA 
Lektjanst, SKELLEFTEA · Umeå Sjojd & Hobby, UMEA 

Contir RC Hobby, KÓPING · Hansa Hobby, VISBY 
Hoganås Hobby, HOGANÅS · Håkans Hobby, ÓREBRO 

Norwegian Modellers, NORBERG · Bil & RC Hobby, SÅTER 
CG:s Modellhobby, NORRFJÅRDEN · RC Hobby Syd, YSTAD 

Våler Hobby, Váler, NORGE * Sigtuna Hobby, SIGTUNA 
Kneippens Modellhobby, NORRKÓPING · Lek & Hobby, LULEA 

OP:s Leksaker, KUMLA · Hobbyboden, OSTERSUND 
Varuhallen-Hobby, ÅNGELHOLM · KB:s RC Hobby, FALUN 

Olins Export & Import, Abo, FINLAND · Lekcenter, HALMSTAD 
Time Killing Products, STOCKHOLM · Lekcenter, VÅSTERVIK 

Norwegian Modellers A/S, Tonsberg, NORGE 
Cykel & Hobby, SKELLEFTEA · RC Elektronik & Hobby, LULEA 

Nils Hobby, GOTEBORG · Karby Dåck & Fritid, TÅBY 
Thylins Service, LULEÅ · JK:s Hobby, KARLSKOGA 

PG Aircraft, DANMARK · Frlbergs Hobby & Cykel, TRELLEBORG 
Flygbiten Arsta, JOHANNESHOV · Hobbyboden, HOGANÅS 

Modellflugbedarf Hollein, Coburg, VÅST-TYSKLAND 
Kultasilvet KY, Rauma, FINLAND · Flyghobby, LIDKÓPING 
Ole Westergaard, Arhus, DANMARK · Dakon HB, LUDVIKA 

Aero Design, KRISTIANSTAD · Borjessons Modellflyg, ÓREBRO 
Hobby-Modeller, Trondheim, NORGE · Hobbyboden, HOGANÅS 

Modellbau Gerd Krick, VÅST-TYSKLAND 
Kjells Lek & Hobby, STRĎMSTAD · Flyghobby, LIDKÓPING 
Lek & Hobby, KATRINEHOLM · Jaro Hobby, Faervik, NORGE 
Stens Hobby, Bodo, NORGE · Hobbyfantasten, SÓDERTALJE 

Skandinavisk Modellflygcentra, Såby, DANMARK 
Kenneths Modellhobby, STENUNGSUND 

Tubra Leksaker, TROLLHÅTTAN



a l in g s As A E P CMODELLMATERIAL
till s a lu

P R O D U K T E R
Byggsatser i trå, metali, p lasl Nymbvågen 110, 290 34 F|ålkinge ,
Balsatrå, plywood, pianolråd Tel: 044-560 57
Radioanlaggningar RITNINGAR & MATERI ALSATSER till
Tillbehor, brånsle mm Lillen ■ Mixen · Bo Gårdstads samtliga
Aven poslorder modeller - nu åven med fårdiga spryglar

Specialitet: MODELLMOTORER Hela FLAIRS sortiment · Skalarltningar
Delar på lager åven till åldre motorer BeklSdnedsmaterlal 

MOTORER · Irvine · Webre · Enya ■ OS
Telefon RADIO · Graupner · Sanwa ■ Futaba
DAGTID STOR SORTERING PA BALSA

)  0322-311 13 KLUBBRABATTER
KVALLSTID ÅVEN BILAR OCH BATAR

G - A X a j V V  0322-350 78 POSTORDER - Katalog mot 10:-

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex »Hitec 
samt service och tillbehór

Modeller · byggsatser ■ beklådnad ■ balsa 
och diverse modelltlllbehór

FLYG · BIL · BAT 
Dlgitalmultimetrar 'k  
HUMANA PRISER

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

GAVLE

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

MODELLFLYG - BAT - BIL 
TAG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR

GOTEBORG

f r O l u n d a HOBBY
FRÓLUNDATORG

R/c Bil SOM SPECIALITET
Bilar: ex Tamiya, Kyosho, Marui, SG, 

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

S AL JES
Du låste val P-A Eliassons 
artikel om ELFLYG-VM i 
Modellflygnytts julnummer?
ASTRO-motorer finns nu i 
Sverige. Har några exempel: 
Cobalt 05 7 cell 795:-
Cobalt 05 FAIG 7 cell 1.075:- 
Cobalt 15 G 12 cell 1.075:- 
Cobalt 40 18 cell 1.275:- 
Dessutom finns ASTRO bygg
satser och tillbehor, SANYO 
ackar, K&W fallbara propell- 
rar och SERMOS kontakter. 
KATALOG sands mot 10:-. 
LRN Teknik 
Osterångsgatan 71 
753 28 Uppsala 
018-69 63 80 & pg 39 76 20-6
RITNINGAR TILL
RADIOSTYRDA
MODELLER
Ritningar till bra konstruktioner kan du 
få genom att forskottsbetala beloppet 
till postgiro 432946-2 och skriva rltning- 
ens namn pi talongen.
KOMPIS nyborjarseglare 2 kanal 60:-
SK76 Klassisk nyborjarmodell. 65:-
ELECTRIC LADY elseglare 65:-
LISA stor termikseglare, "A2:a" 110:-
JOHANNA valkånd oldtimer, 220 cm 110:- 
LILL-JOHANNA charmig dotter 65:-
A4 deltamodell av balsaflak 50:-
COMBAT LIFT RC-combat 40:-
PLUMS flottorer for SK78 35:-
JET FIGHTER jet style 90:-
JOSEFIN TV-dubbeldåckaren 90:-
STARFLYER flygande vinge 60:-
OLDTIMER nostalgi, nyborjarmod 90:- 
LAJBAN lajbans nyborjarmod !(AoH) 70:-

Aven postforskott 
Bo Gårdstad 0762-77757 
186 32 Vallentuna

Il j GOTEBORG

U j
HOBBYCENT

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 6 

400 40 Goteborg

It
ER
2 20

TAG n 
RC-a 

Masse

S
ytt & beg · FLYG BÅ 
nlaggn · Plastbyggs 
r av annat smått ocf

VÅLKOMNA
IN!

T-BIL
atser

gott!

SÅLJES
Modeller såljes!
Belanca Decathlon 1/4 Pilot- 
byggs, fårdig 1.000:-; OS7FT 
120 Gemini, 2-cyl knappt kord 
2.000:-; Speed Astir segelmo- 
dell, helt i glasfiber, spv 375 
cm, som ny, 2.000:-; ASK mo- 
torseglare med OS 25, spv 295 
cm, 500:-; Ogar motorseglare 
med OS 40, spv 355 cm 600:-; 
Piper Cub spv 180 cm, sidenkl. 
400;-; ED diesel, 2,46 cc med 
trottel, 350:-; Enya diesel, ny, 
300:-; OS Max, 1 cc, ny, 300:-; 
Seacat flygbåt, 300:-; OS Max 
25, 1 st, 300:-; OS Max 1 cc, 
200:-; Taifun Sprinter 1,78 cc, 
100:-; Fox 0,7 cc med RC-trot- 
tel, ny 300:-.
Bengt-Ove Bengtsson 
Fyrklbvcrgatan 4 
434 46 Kungsbacka 
0300-113 72 ^

HELIKOPTER Kalt med mo
tor - ej sliten! 1.400:-.
08-730 25 73
RAINBOW 20 Nybyggd mo
deli med motor OS Max 25 sal- 
jes p g a brist på plats. 130:- 
.0501-351 72
OLDTIMER Playboy for 5- 
6,5 cc motor. 200:-.
0501-351 72.

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
• Stor sortering i glasváv och 

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

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 larger
• Epoxyplast
• Aterforsåljarefor Jotun, Sverige
• Aven postorder

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

SÅLJES

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

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

SÅLJES
VHS RC-Videos
Ducted Fan Models, 2 tim, 
190:-; Old Warden 1986,150:- 
samt Famborough Air Shows 
1956+1957, 190:-; RC-tid- 
ningen Modele Magazine 42 
ex 1980-84, 290:-. Porto tillk. 
Sten Persson, 035-10 49 43.

s v a r t Q B Q I
fór modeilflygnytt

/-------------------------------------------\
I NATANS HOBBY 
I (den lilla vanliga butiken 
I med det stora sortimentet) 
i utokar nu med modeller 

från FLAIR!
. o  År Du nojesflygare? 

o Gillar Du dubbel- 
dåckare?

I o Kan Du noja Dig med 
semiskala?

I Kontakta då snarast 
I NATANS HOBBY 
I 430 24 Varo-Backa 
I 0340-600 66 efter kl 1700
V-________________________ J

★  ALGEBRA, fór termikflygning 
(F3B-T)

★  Nya servon trin 135:
MICRO STAR metallvåxelléda

och kullager. 
Optimal fór ving- 

: j montering. 20 g. 
385: -

i r  Futtstånd ig  se rv ice  p i hela 
servoprogrammet.

i r  GRATIS prospekt i

l o
Bråtenvågen 17 B 
70375 ÓREBRO

45



■  GOTEBORG

STORT URVAL
------  M o d e llja rn v a g a r

—  R C  b il, bát, flyg  

^  —  P la s tm o d e lle r  N

I
S LK i X ' j w j j j å

Ι Μ # Μ « · Ι
■  Norra Hamngat 30 · GOTEBORG · 031-80 69 01 K

B ilb a n o r

HÓGANAS/ HELSINGBORG__________

HÓGANAS[eleklronil<~~]
Storgatan 48, Hoganás, 042-302 30 

ÓPPET: Mán, Tis, Ons, Fre 10.30-18 
Lunchstangl 13-14, L6rdagar9-13  

Furutorpsgatan 73, Helsingborg 
042-14 33 77 

o  R C -flyg -b il-b á t  
o  R C -a n lá g g n in g a r  
o  S to rt s o rtim e n t tillb e h ó r  
o  H o b b ytra  
o M o to re r O S , Enya  
Bestail MULTIPLEX-kataloger 

engelsk 30:- o tysk 40:- 
sedlarel postgiro 375451-2

LULEA

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

0 Futaba 
0 Enya, Saito, HP 
0 Byggsatser: Pilot, Kato, SIG, RPM 

Marutaka
0 Stort balsasortiment 
0 Stortillbehórssida 
0 Postorder, ingen egen katalog 
0 Ring for information

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

HALMSTAD HOFORS

RC-anlåggningar Byggsatser
PeAs ROTORBLAD
Allt i Irå fór modellbyggare

Tillbehór och balsa Specialitet: AUTOGIROS &
rotorblad

Bilar: Carlsson och Challenger Vingstóttor, profilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderlist

Buggy:TT, Sigma och Carlsson Balsa, furu, plywood osv 
Aterforsaljare antages

och åven elektronikkomponenter Prislistor mot dubbelt brevporlo

Besoksadress: Nyångsraden,
ÍU J:§  K  é Gruvstugan, Långnås, Hofors

ABKungsgatan 20 035-12 40 70
Postadress: Kållarvågen 13, 
S-810 10 Torsåker

302 45 HALMSTAD Telefon: 0290-851 37 & 407 32

KUNGSBACKA LIDKÓPING

Silverskjoldsgatan 7'•ý-4 y p
531 00 Lidkoping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor
BHA Dekaler: Tre Kronor

Sortering fór alla hobbyentusiaster
Alltid råtta Radio: Sanwa, Futaba

PRISER Motorer: Webra, OS, OPS

Vålkomna in eller ring! Stort sortiment I RC-bll och -flyg
Vi skickar åven mot postorderl

KBA Lek & Hobby, Sodra Torggatan 7
POSTORDER

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36 Óppet Må-Frø 1530-1600, Lår 1000-1200

LULEA MALMO ^

THYLINS SERVICE · LULEÁ
RC-speclallsten 1 vår norra landåndal

Motor OS · Enya · Irvine · Rossi · Webra 
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba RITNINGAR FRAN 1940-1960

Sanwa · Hitec Skala 1:25 och fri flyg
Bygg9at9 SIG, Kalo, Marutaka m fl
Bil Kyosho BYGGSATSER · MOTORER

BALSA ■ BEKLADNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

BYGGMATERIAL mm

CENTOTHYLINS SERVICE
CETRUEDSSON  

FACK 541 * 200 10 MALMOStalionsgatan 62
951 32 LULEÁ ■ 0920-129 29 & 010-58 37 19
Óppet måndag-fredag 8-17 · RING GÅRNA! 040-15 51 98 & 043-15 16 43

HUSKVARNA

Radio C o n tro l C e n te r AB

G R O S S IS T  M E D  D IR E K T IM P O R T  
R a d io a n lå g g n in g a r, b y g g s a ts e r  & 
m o to re r  m ed  k v a lite t  till rå tt p ris . 
FRAN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, M K, Aviom odelli.

K O N T O R
Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna 
Orderlelelon 036-14 53 60 
Oppet vard 9 -12,13 -17

LINKOPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

M o d e llflyg  M o d e llb å t M o d e llb il
M o to re r - R a d io a n lå g g n in g a r

M o d e llja rn v a g a r - B ilb a n o r  
P la s tb y g g s a ts e r  

E x p e rim e n tlå d o r -  T illb e h ó r

MALMO

--- f
main

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, 
Ishlpla, Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

Kop grejer fór Dig sjålv, Dina m odeller 
eller Din klubb!

tygm lrke

klubb-b lazørm lrkø

modøltftygmirfcø 

tivllngekort

tAvlIngsrøglør

tBvl Inge protokol I

SMFF-døkalør

kfentMerlngønummør

handbOck øf

Klubbar och skolor 
faktureres - 

ovriga leveranser sker 
mot postforskott

SMFF:s expedition 
Box 100 22 
600 10 Norrkoping 
Telefon 011-13 21 10

Forbundsmårke, rockslagsmårke 15:-
Fórbundsmárke, blazermårke 40:-
Slipsklåmma med forbundsmårke 25:-
Nyckelring med forbundsmårke 2:-
Modellflygmårke, brons 20:-
Modellflygmårke, silver 22:-
Modellflygmårke, guld 23:-
Modellflygmårke 25:-
SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10:-
Tåvlingsregler for olika FAI-klasser m fl, per st 10:- 
Elflygboken, nyhet! 70:-
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50:-
Domarhandledning F4C, 89 års regler 50:-
Handbok: "Att vara modellflygare" 20:-
Handbok: "Modellflygets grunder" 20:-
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, introduktionsmodeli, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, enbart ritnlng 25:-
Byggplatta, 120 x 24 cm 40:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselppr, gult & rott, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shirt, från EM 87 eller EM 88 40:-
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KVALITET t TOPPRESTANDA
2.5-3.5-6 5-7 5- 10.0-10.7 - 11 1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Rescrvdelar. Service Tuning

f.ve,ni k M O D E L L T E K N IK  .
D is tr ib u to r i b o lf  hmcel i

Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17 .00-20 .0 0)

ELL-niRS
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:- + dubbelt brevporto -

SIDEN 42:- per meter!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehor 
RC-flyg trån bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Webra, HP, Super Tigre, 
Irvine m fl
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Fulaba, Challenger m fl 
ELITE skalaritningar och ritningar 
av Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxladvlnschar och
massor med andra tillbehor & material 
Prislista mot dubbelt svarsporlo 
Óppel vard 16 18; (Stangt lisd) I8rd 10-15, 
Ovriga tidar talatonsvarare.

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
N o r r a h a m m a r s g a t a n  5 0 9 1 0  1 9 0  0 5

STOCKHOLM

HOBBYBOKHANDELN
BOX Θ153 · 104 20 STOCKHOLM 

Butik: Pipersgatan 25 · telefon 08-54 84 55 
Oppe! mån-fre 12-10 · Lor 11-14

# BÓCKER *
# TIDNINGAR *
# RITNINGAR *

Flyg ’ tåg · båt · modellbygge · mllltarla 
ANTIKVARISKA BÓCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, lartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · boklistor · postorder

STOCKHOLM STOCKHOLM

CCAlFSiY H o f  f e s  m o

F^DTDi
B ox 6008, 183 06 T å b y  
B e rg to rpsvå g en , K a rby  Gård 
T e l 0762-103 80 & 113 92 

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

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

KONTOKORTTAGES. 
Postorder

U pplandsgatan 66, 113 44 Stockholm  
Tel 08/33 30 44

C -T T S T ?  B Y R O N  . x ~ '\  
o r i g i n a l s

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

Modellflyg — bát — bit 
Radioanlåggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

TROLLHÁTTAN

Tu ÍA cl U M E Å
Ø B Q Ø Ø Q B E Allt inom radiostyrd hobby.

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR Byggmaterial, tillbehor,
TRESTADS LEDANDE motorer, glódstift, ackar.

HOBBYAFFÅR Nu åven modeller från Flair
* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG HOBBY

Drottninggatan 41 (Box 8Θ)
Grubbevågen 63, 902 50 UMEÅ461 22 Trollháttan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid torget Tel 090-14 44 02.

v å s t e r As

N a t a n s * ^ ^ ^

H o b b y

Byggsats Nårskala FLAIR & f , '  P i  v *
David Boddington

Oldtimer Ben Buckle & Ptokit
Motorer Glód Irvine, Laser & MVVS

Diesel Kunmar, Mills,
Silver Swallow & MVVS ' o S J  ^

Brånsle Diesel och glftd

Box 4 7  4 3 0  2 4  V å ro b a c ka  
Telefon 0 3 4 0 -6 00  66  eft 1700

1 0  6 °

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

Fůrbundsordíůrande
Olof Pennborn 
Tjfirngatan 17 
253 72 Helsingborg 
Telefon 042-22 25 53 bost 
(Kvållstid 1800-2000)

Vice ordfůrande
Bsngt-Erik Soderstrom 
Rulistensvågen 17 
616 00  A b y 
Telefon 011-605 58

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

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

011-19 13 86 arb

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

Suppleant
John Herdin 
Hallonvågen 100 I 
196 31 Kungsången 
Telefon 0758-763 1 7 bost

Utbiidningsledare
Han ns Flyckt 
Akershuttvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 10bost

G renchef Friflyg
Lars-G Olofsson 
Box 80 44
421 08 Våstra Frdlunda 
Telefon 031-49 30 55

Grenchef Linflyg t f
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 00 Rónningen 
Telefon 0753-538 36 bost

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

G renchef radioflyg
Anders Gustavsson 
Al stavåg en 6 
702 21 Órebro 
Telefon 019-16 15 41 bost 

0589-829 70 arb

Expeditionsfórestándare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården

ÓREBRO

B0RJESS0NS

©
MODELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar. byggsatser 
tillbehor. m otorer. b ila r. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Orebro 
Besóksadress Kårsta Ď, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22/ allra sista minuten

Γ
Ú  1989 års RC helikopter/autogiromeeting kors 10-11 juni

1 1989 på VGF/mfs Lemstanåsflygfålt. Ring PeA fór vidare 
info. 0290-851 37.

Ú  Granscupen i helikopter går i Oslo på samma plats som fór 2 
år sedan. Datum 29-30 april. FAIF3C & Heli Popular kors. 
Ring Dag Eckhoff fór info. 00947 2-417 455 arb & 00947 2- 
460 128 bost. Vill Ni ha hotellrum eller dylikt ordnat fixar 
Dag det gama. Startavgift fór tavlingen NOK 100:-

0REBR0

HAKANS^1̂  HOBBY
------------- T & --------- —

Lundvågen 11 (HOVSTA) 
703 76 ÓREBRO 
Tel 019-22 66 13

★  FLYG ★  BIL ★  BAT ★
•  RC -anlåggningar ·  M otorer 

•  Byggsystem ·  T illbeho r

Dessutom personlig  service och 
låga priser

kom det hår in ....
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Bokvagen 22 
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