
mm

' '  i i

m ØM

PRIS 20:-. I Danmark, Norge och Finland 20:-1



%MåS!£ølS§£?fi.i

Vinn 
Lindansen’89  
med 
Linns!

Motor:
nybórjare 3.5 cc 
erfarna 5,0 cc

forlag

Linus år basmodellen fór Llndansenl Kóp den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10
Linflygmodell spánnvidd 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 trana - och vinn Lindansen i år!

MODELL PRODUKTER · Sveriges ledande industri for modellflyg

Sommarnoje! Några bra modeller från SIG!

PLASTIC COWLING

0*s«ned by CLAUDE McCULLOUGM FQR M  TQ M  ENGINES 
45 WING SPAN 

290 SQ IN WING AREA 
2-3/4* LØS WEIGHT 

35" LENGTH

SUPER SPORT
POPULAR FOR CLUB RACES AND FUN FLY EVENTS

:SIGař

FEATURES A 
ONE-PIECE MOLDED 

PLASTIC COWLING

scftmp
REMINISCENT OF AVIATION S CLASSIC LIGHT PLANES

sig:

Oe**c"«i by MIKE GRETZ

FOR 09 TO 15 ENGINES 
45" WING SPAN 

290 SQ IN WING AREA 
21/2 IBS WEIGHT 

33 3/4”  LENGTH
Super Sport 366 Oucnr<j by MIKE GRETZ

FOR 09 TO 15 ENGINES 
45" WING SPAN 

290 SQ IN WING AREA 
2-1/2 LBS WEIGHT 

34 3/4" LENGTH

Våra tråvaror, byggsatser och óvriga artiklar kopar Du hos vålsorterade hobbybutiker eller direkt från oss pá postorder!

MODELL PRODUKTER · Box 2060 · 871 02 Hårnosand · tfn +46 0611-165 00
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OMSLAGSBILDEN
Sótflicka med snygg modeli: Karin Carlsson med 
SMFF-Treitiotrean, som snart kommer i SMFF:s 
nya introduktionspaket - fardigl under maj månad!

Del 32 :a forbundsmolel ar avslulat. Elt tru he i samforståndets tecken om an icke helt 
i samarbetets. Vad det sistndmnda betrqffar, så galler det att få  medlemmar att 
stålla upp på olika funktioner inom Forbundet.
Når det galler de renodlade tåvlingsflygarna, har jag val en viss forståelse.
De måste ågna mycken tid till bygge, trimning och tråning. Men alla de óvriga 
90-95% - de s k  "sóndagsfly garna" - skulle nog kunna ge lite tid på fórbundarbete. 
Som t ex att stålla upp i en valberedning. Nu blev det så under forbundsmotet, att en 
junior anmalde sig frivilligt, en senior stålide upp om han inte behovde bli sam- 
mankallande. En tredje person stod inte att firma. Delta år inte tillfredsstållande.
Vi arbetar alla idéellt och då måste fler stålla upp! Nog om detta.
Det biir ju båttre nåsta år, eller hur?
I år har vi inga egna stora arrangemang av typ EM eller VM att se fram emot.
Vi får inrikta oss på det egna flygandet och tåvlandet. Visser ligen har vi Nordiskt 
Måsterskap ifriflyg i september, men del år.frånsett SM-iåvlingar, den enda storre 
tåvling jag kan komma på.
Det får i stållet bli storsatsning på nyrekrytering av den generation, som så 
småningom ska ta over och fora de svenska fårgerna framåt i internationella 
sammanhang.
Dår har de "Stora Grabbarna" en viktig funktion alt fylla: att kunna dela med sig
av sitt kunnande och sin erfarenhet!
liej!

T ryek
Civilen AB · Halmstad 1989
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T v:1989 års tunga namn inorn SMFF- 
styret: stående fr  v: Roland Allberg 
(suppl), Gunnar PREK Eriksson, Bengt 
Lindgren (lina), Henry Hahlin (Utb) 
Hanns Flyckt (RC), sitlande: Johan 
Bagge (kassór), Olof Pennborn (ordf), 
Bengt-Erik Soderstrom (v ordf), Henning 
Andreasson (sekr). Nertill f  v: Skåne- 
gånget, Bo Hallgren + Bo Bring, Einar 
Johnsson + Sven Bdckman. liar t h Kent 
+ Lennarth med organisationsforslaget, 
Bengt Lin-gren + avgående RC-chef 
Anders Gustavsson, nertill Bengt Holmer 
+ Hanns Flyckt samt presiderande Olof 
P och Bo Bring. Nertill f v :  Henning 
Andreasson, Roland Allberg och Henry 
Hahlin - nya namn i styrelsen.
Kent drar "Organisation 90" med OH.

Vilket Fórbundsmóte!
Eu lått sndfall hålsade de anlån- 
dande FbrbundsmOtesdelegater- 
na, då de intog Umeå på ldr- 
dagsmorgonen.
En decibelladdad (nåt fór bul- 
lerkommitten?) PREK-Eriksson 
hålsningpeppade delegatema då 
de intog mbteslokalen.
Efter sedvanliga mikrofon-pro
blem - den hår gången hade vi 
bara en mik! - Ďppnade Olle 
Pennborn det SMFF:s 32:a FOr- 
bundsmdte. Så var det igång! 
Ordf Olle P och avgående sekr 
Bo Bring valdes till mbtets klub
bare och skri vare. §7b infórdes 
på dagordningen, som godkån- 
des utan diskussion. Mårkligt! 
Det hela visades sig också vara 
udyst i tid och på laga satt och 
rOstlångden skulle kollas "bara 
om det behdvdes". Mårkligt!

Grenkonferens Linflyg
På ett mårkligt och fór delega
tema fórvánande snabbt sått var 
vi pldtsligt mitt uppe i Linflyg- 
konferensen, som effektfulltlett 
av Bengt "Minuten" Lindgren.

Efter 35 min och bara ett stopp 
vid Motion nr 2 om "sjålvbyg- 
garregeln" vardethela Over. Ove 
Andersson klarade sjålvbyggar- 
problemct med att erbjuda sig 
medverka vid utbildning fór att 
få liv i linflyget igen. Motion 2 
avslogs. T f "Minuten" blev nu 
ordinarie linflyggrenhijvding, de 
olika F2-Au blev besatta utan 
problem liksom PREK-ledamot 
Gert Alstermark och UTB-le- 
damot Bengt-Åke Fållgrcn.

Så blev det radioflyg ...
Radiogrenkonferensen Overtog 
så ord, bord, klubba. Det tunga 
presidiet med Bengt-Erik SO- 
derstrOm, ordf, Anders Gustavs
son, avg RC-grenchef, och Jo
han Bagge, sekr, Fick konstate- 
ra, att Stefan Olsson, Uddeval- 
la, fórmodligen hade flcr poång 
fór "Stora Grabbars mårke" - 
som linflygare bdr han inhdstat 
fler. Bengt Lin-gren tyckte, att 
budgeterat underskott på nåra 
50.000:- var vingklippande fór 
framtiden. Efter Bo Eklunds,

Lin-esk, inlågg om besked om 
utestående fordringar (obetalda 
tåvlingsavgifter), bedomdes tp 
ligga acceptabelt. Godkånt!
Val av ny grenstyrelse fick bli 
kvåll/natt-jobb fór Gdran Muf- 
tig, Gunnar Eriksson, Johan 
Bagge. Bo Eklund begårde be
sked om frekvensema idag & 
imorgon. Bengt-Erik S gav 
snabbinfo och lovade mer detal
jerad sådan i Modellflygnytt. 
Rekommenderade 35 mHz, som 
år exklusivt fór modellflyg. 27 
mHz år fortfarande tillåtet, men 
han bad oss veta, att gamla 27- 
anlåggningar går ut och nya, 
Televerksgodkånda år snart de 
enda tillåtna hår. Bengt-Erik S 
vill dock inte ha något publice- 
rat, fdrrån allt år klart. Kvamen 
mal till bortåt juni, trodde han! 
Ny RC-grenchef blev slitstarke 
Hanns Flyckt med Sven Båck- 
man som vice. Bengt Holmer ny 
sekr och "family Såfwenberg", 
MFK Vingama, med Jan som 
adressat tar PREK-RC-stolen. 
UTB-representant: H Flyckt!!

... och sist friflygarna! 
Dår gick allt lått och bekvåmt 
fram till Grenstyrelsens Forslag 
nr 1 om tåvlingsavgiftema. Arne 
Friberg, Trelleborg, såg detta 
som ett sått att fórlora ungdo- 
mama på. Johan Bagge, kassór 
friflyg: "en låg hójning till rått 
nivå". Lars-G Olofsson tyckte 
"synd" om ungama, som bara 
har råd med cocacola, chips och 
hamburgare. Lars Andersson, 
junioremas Jean ď  Arc, undrade 
varfór juniorer ska betalasenio- 
rers tåvlingsverksamheL Bo Ek
lund yrkade bifall. Så blev det! 
UT-reglema blev nåsta åmne. 
Grenstyrelsens fórslag gick 
igenom. Den om handkastgli- 
dare modifierades å la Gunnar 
Holm och spikades -10 starter, 
2/period, båsta råknas. Den 
långa tredje motionen från Len
nart Flodstróm vålkomnades, 
men stóttes och btóttes en stund. 
De fóreslagna reglerna ska pró- 
vas under årets tåvlingar. Dår- 
efter kanske man kan spika dem. 
Revisor Elsy Larsson drog sin
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SMFF gick in i åttiotalet med rátt "blodig a " Fórbundsmóten.
Under en kampig period a v återuppbyggnad kunde så decenniets 
sista stormóte i Umeå visa på iugn, samarbetsviija och framtidstro.

och Lennart Hanssons positiva 
rcvisionsberåttelse, Bengt Lin
gren hade återigen synpunkter 
på balanserat underskott. Gren- 
konferen sen godkande dock allt. 
Ulf Edlund blev ny grenchef 
med Bror Eimar, som vice. Sven 
Pontan och S -O Lindén tar hand 
om Au/inomhus. Lennart Flod- 
strdm/Ulf Carlsson utgdr Au/ 
allmant. Lennart Hansson biir 
fackred. Erik Lindgren PREK- 
representant och Mikael Eriks
son tar UTB. Nya ansikten!
Så blev det Fdrbundsmdte igen 
på sdndagsmorgonen vid halv- 
tiotiden, sedan de nattmanglan- 
de valberedningsgruppema låm- 
nat positiva och valbara namn- 
fórslag.
SMFF-styrets verksamhetsbe- 
råttelse drogs med kort Gunnar 
PREK-show, dår vårvnings- 
kampanjens kulisser drogs isår 
fórdelegatema. Ekononichef Jo
han Bagge drog den ekonomi- 
ska delen. Smått chockad, då 
ingen frågade, ingen motsatte 
sig. Mårkligt!

Revisor-Elsys rapport var en 
vacker visa fór delegatema och 
styrelsen fick sin ansvarsfrihets- 
beviljan godkånd.
Så till Styrelsens fórslag nr 1 - 
om avgifter. Den får alltid Lars 
Andersson till talarstolcn, dår 
han med sedvanlig skarpa och 
frenesi vådjar till mdtet att 
SÅNKA och i slållet båttra på 
SMFF:s ekonomi bakvågenvia 
fler och stdrre bidrag, då junio
randelen stigi t.

Dagens nattmossa!
Det hår Forbundsmdtets starka- 
stekraftuttryek "nattmossa" (ett 
nog så gott tecken på motets 
kvaliteter!)kom från Johan Bag
ge, då han bemdtte Lars. Så långe 
SMFF icke år kvalificcrat fór 
SUR: s generel la bidrag, så finns 
ingen anledning att bygga på 
Skåne-Lars idéer. Bengt "Mi- 
nuten" L, Goran Muftig och 
Gunnar PREriksson sjdng i Jo
hans tonart, medan bl a Mikael 
Eriksson, Matfors, gick på Lars' 
linje. Fdrbundsmdtet tillstyrk-

te:45:-/árfórtom 25 år, 130:-/år 
fór Over 26 år, 160:- fór direk- 
tansluten och 130:- fór familje. 
Kent Johansson och Lennarth 
Larsson gick igenom sitt fórslag 
till "Organisation 90" i redig 
OH-presentation. Lars-G Olofs- 
son drog AKMG:s motsvarig- 
hct. De två forslagen, som har 
mycket gemensamt, fddde 
många frågor och går nu på re
miss till klubbama, varefter ny 
fin-malning tillkommerinnan vi 
vid nåsta (?) Fórbundsmóte tar 
del av ett slutgiltigt organisa- 
tionsfórslag.
Bland distriktsfórbundens fór
slag blev det lite hdgre dB-tal, 
då bullcrbcgrånsningen kom på 
tapeten. Styrelsens yrkanom av- 
slag ("vi bdr fólja FAI") gick 
dock igenom. Dessfórinnan 
hade vi fåu veta, att Lars-G's 
modellflygande småfolk inte 
alltid ska behova gå med på allt. 
Vad med drag-racing, formel 1 
och annat!? Anders Anderberg 
med drag-racingbakgrund lårde 
oss, att 120dB/50 meter år deras

grånser(!). Och dit kommer man 
just fór att njuta av ljudet - det år 
en del av showen! Vår CIAM- 
delegat Bengt-Erik Sdderstrdm 
kunde meddela, att FAI spikat 
max 96dB/50 meter att gålla 
efter 1 jan 1991. Så det så! 
Som braexempel på den hjårtli- 
ga tonen under 1989 års For- 
bundsmdte kunde så Lars An
dersson mot slutet av mdtet 
konstatera, att beslutet angåen
de "hans" briefingfórslag gick 
honom emot, men han fick åndå 
som han ville.

Samarbetsviija & 
framtidstro
Det var ett skdnt FOrbundsmOtc 
- Iugn, samarbetsviija och fram
tidstro var kånnetecknen. For- 
mcllt protokoll kommer att dis- 
tribueras till samtliga klubbar.

Redaktoren
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Multiplex Tiny 
- en bra 
fórstamodell 
inom friflyget!

Multiplex TINY
Spánnvidd 88 cm · vikt 150 gram · Baryta 9,6 dm2 
Bárytebelastning 15,6 gram/dm2

Ú Hclbalsamodell med allting forarbetat, profilfråst eller 
stansaL Varje detalj bokstavs- eller siffermårkt.

É Fardiggjutna plastfórstarkningar till vingen.
Ú Fårdiggjuten vingbådd, stabilisatorbådd, startkrok och 

plugg lili hagelrummel av plast.
Ú Blykulor till avvågningen.
Ú Trimroder på sjålvhåf tande aluminiumfolie.
Ú 1 tub UHU-harllim samt 1 tub kontaktlim.
Ú Sjålvhåftande dekalblad med namn- & adresslapp, 

stripes, dekorationslinjer samt modellens namn.
Ú Gummiband till vingens och stabilisatoms fastsåttning.
Ú Trespråkig bygg-, trimnings- och flyganvisning med 

tydliga teckningar - dessutom svensk Oversåttning.
Ú I byggsatsfórpackningcns botten en tryckt mail som 

hjalp vid limning av vingens V:form. Klipps ut och bockas. 
Ú Cellulosalack/dope till ytbehandling av modellen ingår ej.

Pris: 109:-/styck · 890:-/10-sats fór klubbar och institutioner.

Generalagent: Hoganås Hobby & Elektronik,
Box 133, 263 22 Hoganås. Telefon 042-302 30

Når en svensk modellflygfirma 
presenterar en nyhet fór nybdr- 
jare inom friflyget, då lyfter man 
på ogonbrynen och granskar i 
minsta detalj. Hdganås Hobby 
& Elektronik Overtog general
agenturen fór våsttyska Multi
plex-byggsatscr forrå året, och 
kunde då lancera segelmodel- 
len "TINY" med spånnvidd 88 
cm fór svensk marknad.
Přisel 109:-/s ty ck eller 890:-fór 
10 styck kan anses vara lite hOgt, 
men man får åtskilligt fór peng- 
ama. Byggsatsen år av ovanligt 
hOgkvalitčoch precision. Ving- 
halvoma år fårdigfråsta i balsa. 
Man behover bara limma fast 
den profilcradc framkanten. 
Sedan återstår vingens V-form 
samt fórstárkning av mittpartiet 
med formgjuten plast. Fram- 
kroppens balsaplatta, perfekt 
stansad ur 6 mm balsa - utan 
"skågg" ellersncdstansning - har 
jag aldrig sett maken till från 
svensk tillverkare! Kroppen 
byggs på ena kroppssidan, med 
balsa 3x6 lister såvål på ovan
som undersidan som fórstárk- 
ningar. Någon fullskalaritning 
finns inte med, och behovs inte 
6

heller. Fantastiskt lydliga teck
ningar visar allting - dessutom 
finns trespråkig bygganvisning 
med. Generalagenten har lagt i 
en svensk oversåttning - som 
OM byggare låser den - ger 
fórtráffliga råd och tips om trim
ningen och hójdstarter.
Den byggsats jag fick, låt jag två 
pojkar i 11 -årsåldem bygga. 
Ingen av dem har byggt tidigare 
- dcras intresse år fotboll! De 
klarade bygget jåttefint, tittade 
på teekningama en stund, sedan 
hade de klart fór sig vad som 
menades. Når jag ville de skulle 
låsa byggbeskrivningen mOttes 
jag av morka ogon och ett kort: 
"varfór?".
Mitt fórsta intryck av byggsat
sen år: åntligen en perfekt bygg
sats som innchållcr ALLT som 
behovs fór att bygga modellen. 
Det idealiska kopet fór villrådi- 
ga åldre personer som vill Over
raska bambamet "ingenjOrsge- 
niet". Allting i Fin praktisk fOr- 
packning med innehåll, så byg
get kan starta direkt!
V ikten -150 gram - kanske anses 
som hOg, men modellen flyger 
perfekt Den massiva vingen och

en oerhort stark kropp verkar 
robust som stryktålig och håller 
fór det mesta, som brukar hån- 
da!
FOr modellflygklubbar år det 
också ett bra kop. Var och en får 
allting som behOvs till ett pris. 
Ingenting tillkommer fórnybOr- 
jarna - bygget kan bOrja med en 
gång! Men åven solen har sina 
flåckar! Vingens plastfOrstårk- 
ning skali klippas ut - och det år 
kråvande fór den ovane unge 
grabben. MFK Vingama, Hel
singborg, som provát cirka 10 
TINY, har slopat plasten och 
ersatt den med en tygremsa, 
såkert enklare och låltare med 
samma hållfasthet.
Det stora frågctecknet har vařit 
varfór en av Europas basta till
verkare av RC-modelleroch ut- 
rustningar ger ut en så fm ny- 
borjarbyggsats - Multiplex till- 
verkar endast denna friflygs- 
byggsats - och lår inte komma 
med fler konstruktioner inom 
friflyg. Jo, alla som vili prdva 
på modellflygbygge ska ha mOj- 
lighctcn att prdva Multiplex- 
kvalitén. Men sedan kan Mul
tiplex inte erbjuda något mera

inom friflyget. Meningen år 
tydi igen den, att den unge byg- 
garen skali ha fastnat fór Mul- 
tiplex-kvalitén - och forhopp- 
ningsvis dvergå till RC! Om 
detta resonemang kan man tycka 
vad man vill, men jag personli- 
gen tyckcr det år något som inte 
ståmmer! Modellflyg år inte bara 
RC - det år som bekant en av 
flera olika variationer inom 
modellflyg.

Sammanfattning
TINY-byggsatsen får hOgt be
tyg, det hOgsta inom segelplan- 
området. Jag har sett flera olika 
byggsatser från svensk tillvcr- 
kare, som har enastående hdg 
kvalité och precision, men som 
tyvårr inte har lyekats marknad- 
fóra sina produkter. Från små 
gummimotordrivna flakmodel
ler, till linstyrda fór el eller 0,8 
motorer. Visst finns det låmpli- 
ga nybdijarmodeller i svenska 
prefekta byggsatser, men ty van
år vi svaga fór amerikanska 
byggsatser i halvdålig kvalité.

Lennart Palm
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O : Ordforande 
S : Sekreterare 
K = Kassor

Arbetsutskott

Servicechef foch vice ordforande) 
Flygchef
Utbildningschef (ned såkerhetsansvar) 
Marknadschef

Kr = Regionrepresentant
Kn = Kapten for Modellflyglandslaget

SM FF

e x p e d i t i o n

SERVICF.AVDEI.NING 
Servicechef (S)

VERKSAMHETSAVDF.LNING 
Flygchef (F) Friflyggrenstyrelse

Kapten fór 
landslaget (Kn) Linfl

Radioflyggrenstyrelse

Distrikten, befintliga och ohefintliga) deles in i 5 regioner

VAST (V) OST (O ) i  J mELLAN (M ) i ] NORRA (N )

Vilka distrikt som skali hOra till 
Fórbundsmótet. lken region fér diskuteres pé

MFN Utbildningssektion Marknadssektion
♦ (med sSkerhetsansvar)

Utbildningschef (U) Marknadschef (M)
tions- 3 Grenrepresentanter 3 Grenrepresentanter
komioitté 3 Distriktsrepresentanter

Vid 1987 års Fórbundsmote 
åtog sig Kent Johansson 
och Lennarth Larsson att 
titta på en ny organisation 
fór SMFF Hår år ett 
smakprov ur forslaget, som 
snart går ut på remiss. 
AKMG har låmnat likartat 
forslag, som också kommer 
remissvågen.

SMFF:s nya 
organisation?
Enligt uppdrag på Fdrbundsmotcl 1988, fram- 
låggs hår ett fórsta forslag till omorganisation 
av SMFF, dår distrikten har fått sin naturliga 
plats. Dessutom har inriktgningen varit att un- 
derlåtta uppsåttandet av klart definierade an
svarsområden, forcnkla informationsflodctoch 
ge stdrre frihet vid utfórandet av uppdrag.
I vårt forslag kommer representanter från dis
trikten att ersåtta de klubbrepresentanter, som 
idag samlas på Forbundsårsmoten. Distriktens 
representanter (Dr) till SMFF:s Forbundsårs- 
mdte våljs av respektive distrikts klubbrepre
sentanter på distriktets årsmdte. Från varje dis
trikt får såndas cn (1) representant fór varje 
påbbrjat 100-tal, i SMFF, registrerade klubb- 
mcdlcmmar.
Regionrepresentanter (Rr) våljs på Fdrbunds- 
årsmdtet av och bland de nårvarande DR, som 
av sitt distrikt blivit nominerade att stålla upp i 
val till Rr. De i respektive Region ingående 
distrikten våljer en (1) Rr, som skali ingå i 
VERKSAMHETSAVDELNINGEN.
UtOvcr Rr sitter i denna avdelning åven Gren
chefer och LAGKAPTEN. Ledare fór avdel- 
ningen år FLYGCHEFEN.
Grenkonferensen våljer, som idag, sina repre
sentanter i grenstyrelsen och arbetsutskotten. 
Vi har nu en VERKSAMHETS AVDELNING 
som leds av en FLYGCHEF som har plats i 
STYRELSEN. Avdelningen består av fem (5) 
Rr, tre (3) grenchefer och cn (1) LAGKAPTEN. 
Denne har plats i LEDNINGSGRUPPEN. 
LAGKAPTENEN tar ut MODELLFLYG- 
LANDSLAGET enligt gållande regler fór resp. 
grenar och ansvarar fór lagets åtaganden vare 

Fortsåttning sidan 23!

AU ( SERVICE
STYRELSE 1- - - - - VERKSAMHET

GRENARLEDNININGSGRUPP EXPEDITION
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Det nya elflygsystem et: 
Elektro-UHU

f i r t w p n e r

•  Seglingsegenskaper som de
storsta segelplanen.

•  Sensationel! stigformåga

•  Vass SPEED 600 motor lytter UHU 
snabbt med bara 6 celler

•  Nyutvecklade propellerblad fór 
hoga varvtal med direktdrift

•  Unik fållbar propeller ger 
minimal broms vid gi idf lykt

#4207
E le k tro -U H U ............................................................895:·
1700 mm spånnvidd, 34 dm2 vingyta. Graupnerbyggsats 
med fårdig kropp och låttbyggd 2-delad vinge i toppkvali- 
tet. Kroppen har luftintag for kylning och slank, men stabil 
form. De tunna hóghastighetsvingarna år extremt starka.

#297
Elektro-U H U  m o tor/p rop -d rivsats ...............259:-
104W SPEED 600 18.000 rpm motor och komplett, 
fållbar propeller. Inklusive anslutningar, kablar, stórnings- 
skydd och monteringverktyg.
#3871
RC Pow er S w itch  2 0 ................................... .......391:-
Liten 55 g elektronisk on/off switch med prop-broms 
reglerar 600 SPEED-motorn och fórsórjer mottagaren 
med stróm från drivacken. Bryter motorstrommen når 
ack-kapaciteten har sjunkit fór lågt.
Gór mottagarbatteri onódigt.
#3460
SANYO 7 ,2V -1350  mAh red N icad Pack ....325:-
Kapacitetsack som tål stora strómuttag, speciellt låmpligt 
fór elflyg som Elektro-UHU.

Produkter från Graupner som finns i vålsorterade hobbyaffårer!

Generalagent: HOBBYBORGEN AB · Box 31 · S-360 71 Norrhult · +46 0474-405 10
8
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Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkóping 
Telefon 011-133647

Spånningsfullt snurrande!
Hallå dår!
Dags for Horna igen!
Tack for alla små lappar jag får 
med onskemål om diverse rit- 
ningar och cngclska ordlistor. 
Oftast får jag med en liten beråt- 
telse om byggen på gång och 
sådant. Alltid lika kul!
En sak som fórvánal mig ar att 
det efter varje nytt nummer av 
Modcllflygnytt kommer en 
rusch med lappar. Det år kanske 
intc så konstigt, men dåremot 
att många ónskar ritningar ur 
gamla nummer. T ydl igen plock- 
as det fram gamla Modellflyg- 
nytl når det nya kommer ut. Ja, 
det år en bra idé att spara dem. 
Mycket som står år ju sådant, 
som inte direkt biir inaktucllt. 
Rubriken då? Jo, jag tånkte ta 
upp igen en typ av modeller, 
som jag skrev en hel del om fór 
5 år sedan, nåmi igen elektriskt 
linflyg. Dårav rubriken. Vitsigt, 
va?!
Om Du rotar riktigt djupt i hó-

gen av gamla Mfn så kanske nr 
2 och 3 1984 finns dår (om Du 
var medlem då, vill såga). Dår 
skrev jag allLså om elektriskt 
linflyg. Annars sånder jag ko- 
pior om jag får ett frankerat 
kuvert med Ditl namn och Din 
adress.
Elektriskt linflyg år enkelt, bil
ligt och roligt. Åtminstone bil
ligt, om man har batteri. Strom- 
kållan år en 12 volts ackumula- 
tor, sådant RC-flygare har till 
starter. Motom år en billig el
motor som man limmar en 5x4 
propeller på. Linoma, som ock- 
så fungerar som stromledare, år 
0,5 mm lackcradkoppartråd. Det 
biir faktiskt inte kortslutning, 
isoleringen år ganska hård. 
Långden får man prova sig fram 
till, den beror på motor och 
strómkálla. 4-5 meter brukar 
vara lagom. På håndtaget bór 
man ha en strómbrytare fór

turn men. En av fórdelama med 
elen år ju alt man kan stanna når 
man vill.
Sjålva planet år mycket enkelt. 
J ag tror ri tn ingen visar det mesta. 
Riiningcnåralltså från 1984. På 
den tiden fanns det 25-Oringar. 
Nu får Du la en 50-oring som 
vingspetsvikt. Ack ja, allt biir 
dyrarc!
I nåsta horna kommer en dub- 
bcldackarc fór elmotor som år 
lite mer avanccrad ån "El-Bag
gen", men tråna på den under 
tiden.
Motor, koppartråd och strdm- 
brytarc finns hos postorderfir- 
man Clas Ohlson AB, om Du 
vill bcstålla. Du kan också be- 
stålla hela satser från Kneip- 
pens Modcllhobby (011-18 93 
17) dår Håkan och Góran har 
allt Du behover. 
TipsagåmamigomDuvetnågot 
annat stålle som såljer el-linpry-

lar, så kan jag ta upp det i nåsta 
Hóma.

Vi hors! 
Bagge
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We bra Sport 
1,5 cm3 RC

Modellflygnytt tar sig en titt på 
småmotorer - OS 15 FP RC ABC 
& Webra Sport 1,5

Fórri vdrlden, dvs på den gamla 
goda tiden, Ni vet på den tiden 
solen alltid sken, på so mr ar na 
från en molrfri himmel då ...ja  
då, det var då det, som de fiesta 
lår de sig att umgås med modell- 
motorer genom att kopa sig en 
liten 15-2,5 cm3 motor och 
sedan bór jade man att slåfrene- 
liskl på den lilla tingesten tilis 
motorn sa pang och man sjålv 
sa aj, aj, aj - va ont det gjorde i 
fingret!
Nu fór tiden koper de fiesta en 
35-75-kubikare samt en elek
trisk starter och så sager man 
aj, aj, aj - så ont del gjorde i 
plånboken. Och hånden på hjår- 
tat - inte biir det roligare fó r att 
plan och motor dr stórre. 
Mojligen biir det något lållare 
att flyga om del blåser!
Fór att slå ett slag fór de små 
har Modellflygnytt tesiat ett 
gang småmotorer i två artiklar. 
Vi bórjar nu med Webra Sport 
15 och OS 15 FP och fortsåtter 
i ndsta nummer med tre små 
amerikanska Fox-motorer i 
stor lekar na 15,19 och 25.

Webra Sport 1̂ 5 cm3 RC
For att reda ut en begreppsfor- 
virring skali forst sagas, att slag- 
volymcn på Webra Sport ar 1,5 
cm3 och slagvolymen på OS 15 
ar 0,15 turn3, dvs 2,5 cm3.
Det ar med inte så lite nostalgi vi 
narmar oss denna lilla Webra, 
då vi minnas ungdomens Webra 
dicslar - Record 1,5 cm3, Win
ner 2,5 cm3 och Bully 3,5 cm3 
och ailt vad de hette! Webra 
Sport bar många drag av den 
tidens dieslar - gangat baklock, 
jåm-"cyllc" och kolv och med- 
bringare på splines. Forgasarror 
och brånslenål ser fortfarandc 
exakt likadana ut som på den 
gamla goda tiden, men varfór 
andra något som ar bra och 
andamålsenligt? Dctovannåmn- 
da till trois upplcvs inte motom 
som gammaldags eller omodem. 
Tvartom har den i hOgsta grad 
en modem "look".

Kort beskrivning
Vackcrt och valgjutct vevhus 
med en sidenmatt grå exterior. 
S varvat baklock som gangas fast

i vevhuset, en o-ring skdter om 
tainingen. Svarvat topplock med 
klamkant monterat med fyra 
M3-skruvar. Ingen packning. 
Tvarspolad cylinderenhet i stål, 
plan kolvtopp. Kolvbultcn år 
gjord i 3 mm massivt stål. Vev- 
stake i aluminium saknar buss- 
ning med balansering, vilket ar 
ovasentligtpå så har små motor
er. Vevaxeln ar lagrad direkt i 
vevhusets aluminium. RC-for- 
gasaren ar bear betad ur ett styckc 
aluminium - ennålsmodell med 
tjuvluftshål. Pressgjuten ljud- 
dampareav expansionskammar- 
modell. Trycknippcl till tank 
saknas, men kravs nog. Detta ar 
dock latt att ordna sjalv. Motorn 
lcvcrcras med Ijuddampare och 
engelsk/tysk bruksanvisning 
och dckalcr, men utan glddstift. 
Fabriken rekommenderar 1,5-2 
timmars inkoming med 20% 
ricinoljeinblandning. Motom ar 
något svårdemonterad.

Provflygning
Modellflygnytts varldsunika 
motortester inkluderar ju aven

provflygning, men då hela fem 
olika motorer ingick i detta test 
fick lotten avgdra vilka två 
motorer som skulle provflygas. 
OS 15 och Fox 19 kom att bli de 
motorema, som skulle ge luft 
under vingama åt testplanen. 
Men fdrst - fóre Bygningen - 
kordes motorema cirka 1 timme 
i provbank, vilket gick klander- 
fritt, då denna motor - OS 15 - ar 
mycket lattstartad och enkel att 
handha. I praktiskt bruk funge
rede denna motor lika bra - tanka, 
två-tre slag på motom, ivåg upp 
i det blå! Det biir mycket flyga 
av nar det ar så lait att få fart på 
motom. Den enkla fOrgasaren 
till trots, ar varvtalsregleringen 
inget problem alls. OS 15 går 
lika bra på al la varv tal och 
tomgången år saker och stabil. 
Det har år en pigg liten motor, 
som går underbart tyst med sin 
ljuddåmpare av dubbclexpan- 
sionskammarmodell. Detlånder 
OS-fabriken till heder att man 
så effektivt har lyekats dampa 
tvåtaklsknattrct! Vi hade vid ett 
flertal tillfállen svårt att avgOra,

Webra Sport 1,5 cm 3 RC
Cylinderdiameter
Slaglångd
Slag/cylinderfčrhállande
Slagvolym
Rekommenderad prop-storlek

13,0 mm
12.5 mm
0.96 (Overkvadr)
1.5 cm3 
7x3-4

Gen.agent: Behco AB, Box 136, Nickelgrdnd 3 
162 29 Vållingby · 08-87 30 30

10



nytt

[ffi)©d]® |][|% §

om molom vcrkligen gick, når 
planet befann sig "down wind"! 
På halvgas går dcnna motor lika 
tyst som en elmotor och inie cns 
på fullgas kan man stdra någon 
når planet kommit upp en bit i 
luften. Tar man bort insatsen ur 
ljuddåmparcn hojs varvtalet 
cirka 200 varv och ljudet hdjs 
några dB. Men motorn fungerar 
lika bra med insatsen som utan, 
så det finns ingen anledning att 
stftra, bullra och leva rovarc - 
åtminstone inte med denna 
motor!
Ett klart plus år att delta motor 
finns i en linflygversion. 
OS-fabriken skali ha en clogc 
fór sin satsning på tysta två- 
takLsmotorcr, fór ginge alla två- 
taktare så tyst som OS 15 FP, så 
skulle vi nog få behålla de fiesta 
av våra modellflygfåll!

OS Max 15 FP RC ABC
OS 15-motorer har alltid varit 
små pigga motorer och en fóre- 
gångama till dagens OS 15 FP 
har till och med vunnit VM i 
F1C fór sisådar 25-30 år sedan.

Den gången helte molom OS 
Max II och var en tvårspolad 
hogpotent (med den tidens 
ogon!) liten motor. Tre versio
ner scnarc (om jag har råknat 
rått) har tiden hunnit i kapp och 
dagens OS 15 skulle definitivt 
inte vinna någon FIC-tavling. 
Det ar definitivt inte fabrikens 
tanke heller, utan det hår år en 
sportmotor med bra prestanda.

Kort beskrivning
Trots att denna motor inte var 
låttdeinonLerad, men då OS- 
fabrikens informationsblad an 
(formodligen) marknadens ba
sta, fóljcr hår en något långre, 
kort beskrivning.
Vcvhuset år pressgjutet, vack- 
ert sidenmatt, i elt enda stycke 
och med bronsbussad vevaxel- 
lagring. Huset år myckcl kom
pakt invåndigt och det gdr det 
lite besvårligatldcmonterakolv- 
vevstake. Men det går mal låla- 
mod.
Vevaxeln i stål har en diameter 
på 9 mm. Vevtappen år 4 mm 
och gaspassagen 6,5 mm i in-

OS Max 15 FP RC ABC
Cylinderdiameter
Slaglångd
Slag/cylinderfórhállande
Slagvolym
Rekommenderad prop-storlek

15,2 mm 
13,7 mm 
0.90 (óverkvadr) 
2,5 cm3 
8-9X4-6

våndig diameter - den år kon
ventionelil balanserad. Gångan 
år 1/4-28, dvs diamelem år 1/4 
turn och det går 28 gångor/tum. 
Ett 0,2 mm stålshims ligger 
mellan axel och medbringare. 
Aluminiumkolven bar spår av 
provkoming (från fabriken?) 
Kolvbultcn har 3,5 mm diame
ter och teflon, som åndskydd, 
Vcvstaken i aluminium saknar 
bronsbussning, men år forsedd 
med oljehål i storånden. Det 2 
mm tjockvåggiga fodret år gjort 
i massing och belagt med OS- 
fabrikens special "harder than 
chrome"-fornick!ing. Óver- 
stromningsportarna i fodret år 
mycket slora och boostgaserna 
tar vågen genom kolven fór att 
kyla denna. Och fór alt hålla 
uppe vevhus"kompen".

som monteras med sex Phillips- 
skruv har en 2,5 mm bred klåm- 
kant och ett djup av 2 mm. Det 
år vidare fórsett med ett OS nr 8 
glddstift. Fdrgasaren år av en- 
nålsmodell och med tjuvlufls- 
hål. Forgasarhålet år 5 mm. 
Linflygforgasare Finns.

Text & Foto: Conny Åquist

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

>._________________________________ /

For hog kompression?
Enligt Duke Fox år dock vev- 
huskompressionen fór hdg i de 
fiesta motorer - vilket ju strider 
mol den gångsc uppfatlningen. 
En romil ser till att fodret inte 
kan monteras fel. Topplocket

OS Max 15 FP 
RC ABC________
P rope lle r- Med Ijuddam pare 
typ  och  extra insats
Robbe 9x4 10.000
Robbe 8x4 11.000
Zinger 8x6 (trå) 10.700

Gen.agent: Model Craft, Rundelsgatan 16, 
200 12 MalmO · 040-714 35
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Nu skaru bara flyga lugnt serru! Man Jossas - Inta over publikán eller 
dapán, eller over parkeringen eller korna dårborta á sa upp fór 
kraftledningen! Håll Dej på den hår sidan åkarn å bara halv gas over 
bonngárn, gór inflygnlngen från vaster, stanna I pllotrutan, flyg I 
hogarvarv då det blåser så hår, Inta over 100 meter, gå fram då du 
ska landa och kom Ihåg hójdrodret på finalen, och fór resten har dlna 
5 minuter gått nu och det år 3 klllar som våntar på samma frekvens å 
giom Inte klåmman och radio och landningsvarvet och lågg finalen .. 
Men tåre bara lugnt, horru!

RC-certet år inte det viktigaste
- det år vågen fram till det!

Vad tycker golfarna 
om sitt "Gróna Kort"?
Svenska Golffórbundet fick 1988 utmårkelsen 
"Årets idrottsfórbund”.
Det biir man nog inte av en slump!
Ingen har tagit illa upp for att 
jag bbrjade prala om golf i 
fórra numret av Modellflyg- 
nytt. Det var skont! Åven om 
jag i en mellansvensk klubb- 
tidning fick en liten kangaom 
att golfen inte var så bra och 
"ren"som jag påstod! Han 
hade en kompis, som provát! 
Min avsikt med "golfsnack- 
et" var att visa, att det finns 
andra sport/hobbyutbvare, 
som upplevt problem om just 
såkerhet. Och beråtta lite om 
hur man sett på problcmcn 
dår - och fórsokt Idsa dem. 
Och jag påstår fortfarande, att 
vi har mycket att låra genom 
att studera andra grenar.
Som på bcstållning har man i

senastc numret av Golf-tid- 
ningen frågat några ordforan
den om hur de skulle vilja 
dka kunskapema om regler- 
na. Hår några citat:
"Vi tycker det fungerar bra 
som det år, men allt går ju  att 
forbåttra"
"Vi ska engagera vår pro 
mera for att han anvånda 
Gróna Kortet-proven i sin ut- 
bildning av nybórjare"
"Vi ska bilda en stark utbild- 
ningskommitté. Forrå året 
slåppte vi "GrónaKortet-spe- 
lare" medfór lite teoriutbild- 
ning. Det ska åndras på!" 
"Det svåra år alt fånga alla, 
specielli de som tycker att de 
kan allt redan"

£EWG/4N, JA6  l/HL ATT Oil VW- 
-TAR Y\OVvmV\GA SAKEKHETS- 
frje A X V G *:,,, O M  C7U SKULLE 
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Vi laste några 
raderi "flightLines"
Under rubriken "Flight Lines" i 
hobbykollegan AoH stod "tånk- 
vårdaord om sakerhet i en klubb- 
tidning". I klubbtidningen an- 
sågman,attSMFFresonerar fel 
når det galler såkerhetspro- 
blemen. SMFF satsar nu det 
mesta på att modellflygama ska 
ta RC-cert och gldmmcr m ycket 
viktigare bitar når det gålier 
såkerheten. AoH-red Bo Gård- 
stad tycks hålla med och tillåg
ger att "i trafiken intråffarolyck- 
or trots att alla har korkort!"

Visst har vi samma mål! 
Jag tror att vi kåmpar mot sam
ma mål, men har fastnat lite i 
verbala uttryckssått. Bo Gård
stads utmårkta inlågg i Modell- 
flygnytLs julnummcr visar vad 
han vill. Om vissa klubbar har 
fin ordning och bra såkerhet, så 
skali de gratuleras. Och glådjas 
åt sin fråmgång - den skali ingen 
ta ifrån dem! Men det finns andra 
klubbar, som kråver en insats 
från SMFF:s sida inom det hår 
området - se bara besluten de 
senastc Fbrbundsmotena.
På samma sått, som man inom 
vågtrafikområdet inte kan lita 
på att kbrkortcn år en garanti fór 
att inga olyckor sker, måste vi 
inom modellflyget också såtta 
in våramotsvarigheter till NTF:s 
olika återkommande kampan- 
jer typ "Åke Mjuk" och "Dampa 
Farten". Det har vi gjort med 
den hår cert-kampanjen! Om 
något år så får vi såkerligen dra 
igång en ny kampanj - fór den 
hår typen av insatser måste all- 
12

tid gbras - inom trafiksektom 
och modellflyget!
RC-cerlct år al I tså ingen garanti 
fór såkerhet. Men vågen fram 
till ccrtet år "gamerad" med de 
viktiga bitar, som man alltfór

lått bortser ifrån - utbildning, 
utbildning - just om såkerheten! 
Du kan dessutom vinna en 
motor! Det kan vål inte vara så 
klandervårt?

Den gamble redaktoren

Så har stod det i ett 
klubb-blad
"Som Ni såkert redan mårkt har 
fiygsåkcrhct åter blivit ett åmne 
som det pratas om.
Alla som flyger modellflygplan 
år i den bvervakandc myndig- 
hetens bgon fórare av en "luft
farkost". Dcnna myndighet år 
naturligtvis Luftfartsvcrkct och 
dess arbete styrs av Luftfarts
lagen och den skrivna BOL. 
Dessa lagar år lagar som ALLA 
foråre av luftfarkoster lyder 
under och det år helt oberoedne 
vilken typ Du flyger: lina, fri- 
flyg, raket, RC skala, stort eller 
smått. SMFF-ansluten eller ej - 
lagen galler Dig i alia fall! 
Inget av delta år något nytt for 
den kunnige modellflygaren, 
men måsteåndåpåpekas ibland. 
Om vi sjålva utfór modellflyget 
så såkert vi kan, kommer inte 
myndigheten att ges någon an
ledning att ingripa med yttcrli- 
gare regler, som skulle kunna 
drabba oss hårt och begrånsa 
vår hobby.
Under 1989 kommer det att ges 
tillfallen till kontroll och upp- 
flygning infór en RC-certkon- 
trollant inom NMK, dår Du 
bevisar Din kunskap och skic- 
lighet på flygsåkerheL 
Med Ditt nya cert får Du en 
lottsedel i SMFF:s fina OS- 
motorlotteri samt tilltråde till 
andra modellklubbars flygfålt, 
dår man allt oftare kråver RC- 
cert fór bcsOksflygare.
Flyg med Ditt Goda Omdome, 
så fixar det sig! påra„

Det tycker jag var bra sagt! 
(Redaktbrens kommentar)
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Model Craft 
och O.S. 
stóttar 
svenskt 
modellflyg!
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Fortsått vårva - lotteriet 
fortsåtter under hela 1989!

Så har fungerar 
vårvningslotteriet
Vårvningstalongen (infórd i 
Modellflygny tt nr 6/88 och i det 
hår numret) fylls i och skickas 
in till Sveriges Modellflygfór- 
bund,Box 10022,600 lONorr- 
kdping.

Medlem eller klubb kan 
vara varvare!
Vårvare kan vara antingen en- 
skild medlem (ansluten i SMFF, 
fórstáss!) eller klubb. Och om 
en klubb stor angiven som vår- 
vare, så avgor klubben sjålv vad 
som skali hånda med eventuellt 
vunnen motor - exvis såljas, 
lottas ut inom klubben, anvån- 
das som pris vid tåvling etc.

Foljer vanliga rutinen!
På SMFF:s expedition infórs de 
vårvade medlemmama på res
pektive klubbs datalista, som 
sånds till klubben, varefter av- 
giftsbetalningen fóljer den van
liga rutinen.

Vårvningstalongen sånds dår- 
efter från SMFF:sexpedition till 
Gunnar "PREK" Eriksson i 
Luleå, som "gor om" de på ta
longen angivna namnen till lott- 
nummer. Har vårvaren fixat en 
ny medlem over 26 år får han en 
lott, år den nye mcdlemmen un
der 26 år får han två lotter. Varje 
ny medlem erhåller oekså var 
sin lott. Når så sam tliga inkom- 
na talonger "gjorts om" till lot

ter, fOrråttas dragningen av vin- 
nare, vårs antal beståmts av 
vinstfordelningen.
Den omfattar 5 molorvinnarc 
for de forstå 200 nya medlem
mama och fór varje påbdrjat 50- 
tal dårutdver låggs en motor i 
"vinstpotten".
De lyekliga motorvinnama (en 
ny medlem, en vårvare eller en 
klubb) får skriftligt besked om 
vinsten, som utsånds per post.

Resultatet av dragningen infórs 
i nåstkommande nummer av 
ModellflygnytL 
Fór de nya medlemmar, som 
tillfórts SMFF direkt på ordina
nc rapportblankett utan vårv- 
ningstalong gdrs i oktober 1989 
och januari 1990 en specieil 
dragning. Fór dessa anges" Lott 
nr" på datalistan, varvid respek
tive klubb står som vårvare och 
ev. motorvinnare.

Fortsått vårva - lotteriet fortsåtter under hela 
1989 med nedenstående vårvningsperioder

Vinnare Janua Hans From, Vadsbro MFK, M oholm 
Bertil Nilsson, Skanor/Falsterbo RC-klubb

April - Maj · Dragning i juni 1989 
Juni - Augusti · Dragning i september 1989 

September - Oktober · Dragning i november 1989 
November - December * Dragning i januari 1990

Våstmanlands Modellflygfórbund genomforde sin utbildning av 
Vastmanlandklubbarnas såker helschef er den 18 februar i i år i 
Hallstahammar-flygarnas klubblokal. Såkra lirare, som synes!

Utbildning
fór stórre såkerhet
På flera platser i landet har under 
de senaste månadema genom- 
fórls FSA-kurser. Det har då 
gåilt utbildning av s k FlygSå- 
kerhetsAnsvariga, som vi skal! 
ha minsten av i varje klubb. Det 
hela bOrjade på sensommaren i 
Uppsala, dår riktlinjema drogs 
upp under en specicll utbild- 
ningskonferens. Det fortsatte i 
hOstas med utbildning på cen
tral nivå, dår distriktens olika

utbildningsansvariga gick igen- 
om kursinnehåll mm. Det har 
sedan fóljts upp på distriktspla
net med ett antal kurser for klub- 
bamas flygsåkerhetsansvariga. 
Vi har hitti 11 s fått rapporter om 
genomfórda kurser i bl a SLM, 
Skånes Modellflygfórbund, 
Våstmanlands Modellflygfór- 
bund, dår f 6 bilden hår togs. Se 
vidareredovisningpå FOrbunds- 
sidoma (sid 21-23).
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Det har avsnittet ska vi ågna åt 
lite stórrc Combat-modcllcr i 
den klass som kallas Combat 
Open. Byggtekniskt skiljer det 
sig inte speciellt från den mo- 
dcll vi byggi i tidigarc avsnitt. 
Modellen ar storre och kraftiga- 
re utfórd vilket kan behdvas då 
molorstyrkan år helt annan 
jåmfort med 2,5-kubikama.

Modellens flygcgcnskaper år 
inte lika beroende av vikten som 
14

på de "små" modellema åvcn 
om man fordenskull inte skali 
bygga så tungt man kan. Vi har 
hår valt att visa 2 olika modeller 
med lite olika konstruktion. 
Båda år myckct skona att flyga 
med (personligt tyckande!) och 
går utmårkt att vinna låvlingar 
med (fakta!). Combat Open kórs 
ju tyvårr inte vid så många tåv- 
lingarochdctårsynd ty i mångt 
och myckct år klassen roligarc

ån F2D. Linlångden år ju 19,9 
meter vilket ger cn stbrre halv- 
sfår att flyga i och mer utrymme 
for manovrar.
óvriga regler år bland andra att 
motorstorleken år maximerad 
till 6,5 cc och i varje heat får 
man 1 modeil.
Startforfarandet skiljer sig ock- 
så lile då man inte bchover stå 
på marken och vanta på startsig
nal. Heatet år tre minuter och

serpentinen 3 meter lång med 5 
meter snore.

Bygget
Oversått ritningens skala till 
verkliga målt och bygg på sam- 
ma sått som i de tidigare artikcl- 
avsnitten. Observera den krafti- 
gare inFåstningcn av motom och 
roderoket. Likaså bor man satsa 
på kraftigare lead-outs. Det år 
storre krafter, som slåpps losa 
hår jåmfort med F2D och man 
ska alltid såtta såkerheten fr åmst.

”86 smart”
På "86 smart" klåds hela mitt- 
partiet och rodret med siden eller 
nylon och vingama med plast 
(eller nylon). Då "Smarten" 
ursprungligen år gjord fór en 
"35:a" kan det vara på sin plats 
med lite starkarc modell om man 
anvånder en "40:a". Skippa 
pianotråden mcllan bakkant och 
roder. G6r i stållet två stjårt- 
bommar och roder enligt skiss. 
Framkanten gors på samma sått 
som på "Lasse Liten", dvs med 
U-blak och furulister.

”Lasse Liten”
"Lasse Liten" klåds på samma 
sått som F2D-modellen. Gor 
rodcroksinfastn ingen på samma 
sått som på "86 Smart", dvs med 
dubbla plywoodplattor. Gldm 
inte såkerhetswire och slicke- 
pinnar genom motorbockama.

Tank
Ritningama visar modellema 
med plåttank, men det går aven 
utmårkt att anvånda napptank 
eller "slangtank". Det senare år 
att fóredra då napptanken år svår 
att pumpa upp med den mångd
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brånsle, som kan behovas. Hur 
man bygger modellen fór dessa 
lankar kommer att beskrivas i 
ett senare ariikelavsnitt. Plåt- 
lanken skali rymma cirka 1,2 dl 
och vara valgjord ty motom ska 
tryckmatas via vevhustryck och 
det staller extra krav på tanken. 
Vevhustrycket tas lampligen ut 
via en nippel som sattes i till 
exempel motorn baklock. Hålet 
i nippeln får absolut inte vara 
fór stort, egna erfarenheter har 
visat, att cirka 0,3-0,5 mm ar 
lagom. Hur får man då till ett 
såntlitcthål? Borraårjusvårt så 
det får bli list i stallet. Spann fast 
nippeln mellan två bradbitar, 
stoppa ner en 0,3 mm pianolråd 
i hålet och 15d igen. Precis innan 
lOdtennet stclnat drar man med 
hjalp av en tång ul pianotråden 
och vips har man ett litet hål.

Motorn
Vilken motom som helst upp till 
6,5 cc går att anvanda, men ju 
vassare motor desto fortåre går 
det. Har man en radiomotor 
monterar man av trottcln (full- 
standigt onOdig pryl, då vi har 
fullt Os hela tiden!!) och svarvar 
till en vanlig tratt med stort hål. 
Lj uddampare kan vara bra att ha 
också men den vanliga typen ar 
inte bra, eftersom den sticker ut 
fór mycket och kan skada mo
tom vid landning. I ett senare 
avsnitt kommer två olika for
slag till losning på damparpro- 
blemet.
Propeller
Anvand inte plastpropeller (om 
nu inte motorn ar superslO) då 
den kan kasta bladen. Glasfi- 
berfOrstarkta proppar eller tra- 
proppar ar det basta - vanligtvis

8-9 turn i diameter och 5-8 turn 
i stigning.

Soppa
20% ricinolja och resten meta
nol (40-70%) samt nitrometan 
(10-40%).
Sakerhet
Spring inte i vågen fór modellen 
ty det iir inte nyttigt. Mekani- 
kema måste vara extra uppmårk- 
samma under heat eller traning.

Akta fingrar vid start och in- 
stailning av motor. Se till att det 
inte finns någon snett framfor 
modellen vid kOming på mar
ken. Propel lem kan ju kasta 
bladen! Anvand inte skadade 
propellrar. FOrsOk aldrig flyga 
med en skadad modell. Linoma 
skali ha en diameter på minst 
0,45 mm och vara oskadade. 
Kasscra genast linor som ar 
skadade eller kinkiga. Anvånd

handlovsrem mellan handtag 
och handled. Tank på att Com- 
bat-Opcn fórst och fråmst ska 
vara kul och en avkoppling från 
F2D dår ofta landslagsuttag- 
ningar och annat ger ett visst 
allvar.

------------------------------------- s
If you dig Combat ... 

HONK!
v______________ __________

llilmer
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Colt&
Scamp

frånSIG
Firma Modeil Produkter i Hår- 
nósand importer ar modeller 
från den stora amerikanska 
byggsatstillverkaren SIG. Man 
har vålvilligt stålli två modeller 
till vårt fo r f o gande och som vi 
har provbyggt och provflugit. 
Når man óppnar den mycket fina 
SIG-kalalogen får man - i un
derbart fyrfårgstryck - se deras 
mycket omfattande produktion 
av modellplan. Katalogen har 
något fór praktiskt taget varje 
smakriktning. Dår finns till 
exempel nybórjarplan fór lina 
och RC, tåvlingsplan fó r lin- 
och radioskala, under bart vack- 
ra tåvlingsplan i stunt (t ex Mag
numfor 40-60-motor), trånings- 
och tåvlingsplan i F3A och 
mycket mer. Kort sagt - kop 
katalogen och njut. Om Du 
sedan vili kopa något ur den, så 
år det bara att slå K-A Eriksson 
en signal och bestålla. Det han 
inte har på lager, tar han hem 
direkt från fabriken. En intres- 
santparentes i dessa emancipa
tionens dagar år, att SI G-fabri
kens hogs ta håns år en kvinna: 
Hazel Sigafose. Hon overtog 
chefsskapet efter det att hennes 
man - Glenn Sigafose - stórtat 
med sin Pitts Special vid en 
konstflyguppvisning.

SIG-fabrikcn tillverkar en serie 
om fyra olika plan med likadana 
vingar. Kroppama dr konven- 
tionellt uppbyggda av balsa. 
Vingen ar gjord i formgjuten 
cellplast (typ vit frigolit) med 
konventionel! Clark Y profil.

De olika planen heter:
Ú Colt ar ctt hdgvingat plan av 
Cessna-typ, dvs det ser ut som 
ett sportplan i semi-skala.
Ú Klipper ar relativt likt Colt, 
dvs med nosstall och huvudstall 
i kroppen samt hogvingat.
Ú Scamp har sporrhjul och ser 
ut som ett sportplan från 30-40- 
talen.
Ú  Super Sport ar ett skulder- 
vingat fantasiplan med sporr- 
stall.
Samtligaplan har en spannvidd 
på 112 cm och ar avsedda fór 3- 
kanals radio och bdr fórses med 
en motor på cirka 1,5-2,5 cm3.
I byggsatscma ingår fóru tom den 
fardiga vingen (kan målas eller 
plastfilmas, om man vill) stan- 
sade spant och fórstarkning, 
tryckta kroppsidor, fårdigbock- 
at landståll av dural, aluminium- 
motorbockar, gångjam, linkar 
mm samt en bra och informativ 
byggbeskrivning (dock endast 
på engelska) med många bilder.

Bygge
Vi bdrjade med att fårdigstaila 
vingama. Den ena vingen klad
des och dekorcradcs med Solar- 
film - cellplasten tåldc mer var
me ån Solarfilmen, så det var 
inga problem. (En rulle Solar- 
film åtgår till vingen, en rulle 
kravs till kroppen, så samman
lagt två rullar åtgår till hela 
bygget). Gldm dock inte att lagga 
forstaikningstejpen under plast- 
filmen!!
Den andra vingen målade vi med 
SIG:s specialfárg fór cellplast - 
"Plastinamel". Denna farg må
ste penselstrykas minst 2 gång- 
er samt kraver en lång torktid 
(cirka 2 dagar). Har måste fór- 
starkningstejpen, som fórhindrar 
att vingen "flexar" fór mycket, 
laggas utanpå fårgen. Detla ar 
viktigt, då "Plastinamel" påver- 
kar tejp, men inte cellplast!? 
"Plastinamel" levereras i små 
burkar, som rymmer 1,2 dl.

Eftersom en vinge kraver minst 
två strykningar, behdvs två 
burkar till en vinge. FOr att spara 
vikt strók vi vingen endast två 
gånger trots att en del porer i 
cellplasten inte blev helt fyllda - 
trots detta ar vi nftjda med resul
tatet. Den Overblivna fårgen an-

vandes till att måla stabben samt 
hOjdroder. Kroppen Solarfilma- 
des.
Det plan, som kladdes med 
Solarfilm blev någragram latta- 
re an det målade planet, men det 
var en helt fórsumbar viktsskill- 
nad. Daremot var det lite stdki- 
gare att måla (tex tvåtta penslar, 
lång vantetid osv) och jag kan 
inte se någon avgórande fórdel 
med detta. Så vår rckommenda- 
tion ar att kia hela planet - såval 
kropp och vinge - med någon 
typ av plastfilm, t ex Solarfilm 
ellerEcnocote. Dekorationer gdr 
man enklast i Solarfilm, fárgad 
tejp eller kuldrt sjalvhaftande 
plast.

Kroppen
Egentligen ar de har byggsat- 
sema ett mcllanting mellan en 
EZ- och en konvcntionell tra- 
byggsats. Vingama ar ju helt 
fårdiga så nar som på finishen, 
men kroppen kråver att amn skar 
u t al la detaljema ur fórtryckta 
balsaflak. Plywood-spanten 3r 
dock fardigstansade. Fabriken 
uppger, att det inte arav snålhet, 
utan problem med att hålla skar
pan på stansverktygen, som gjort 
au man låter byggaren sjalv 
skara ut alla detaljer. Nu ar det



Jag såg några rader, som kom till expeditlonen:

Under den avslutade Hobby/Fritidsmassan i Goteborg forde 
jag en del intressanta prisdiskussioner med utstallarna.
Och jag biir alltid lika forb ...
Rent ut sagt: Varfor skali vi i Sverige tvingas betala hogre pri
ser fór våra modeller och motorer an våra broder och systrar 
i t ex USA? Något måste vara fel, då jag kan kopa en motor per 
poslorderfrån USA betydligt billigare an i Sverige. Mårkdå.att 
i USA-priset inkluderar jag jag dven frakt, tull coh moms!
Jag ser ett par alternativ: starta egen importfirma (i Forbun
dets regi?) eller via Forbundet fór handia from vettiga rabatter. 
Något bór góras, tycker jag. Vad tycker S Af FF?

Af ed vanlig hålsningfrån Rikets Framsida!
P-E Eriksson Sekr AIAtFv_____________________________________________________

definitivt inte myckct extra ar- 
bete att skåra ut balsadetaljema, 
om man har en stålskala och en 
bra modellkniv (t ex Stanley). 
Detta merarbetetar cirka 30 
minuter och det kan det vara 
vUrt au slippa krossade balsabi- 
tar. Man kan dock fråga sig, hur 
japanska byggsatstillverkare kan 
stansa balsa så otroligt fint och 
snyggt dår amerikanama går bet 
på uppgiften.
Uppbyggnaden av kroppama till 
Colt och Scamp år hart når iden
tiska. Den enda skillnaden år att 
Colt har nosståll, dår Scampi 
har sporrståll. Kroppama år 
konventionellt uppbyggda av 3 
mm helbalsasidor, som år ply- 
woodforslårkta (cirka 0,1 mm) 
från nos till bakom vingfastsått- 
ningen. Langs- och tvårgående 
longeronger i 5x5 mm balsalist 
fórstárker det hela ytterligare. 
Huvudstållcts fastsåttning år 
såkert helt adekvat, men jag tog 
det sakra fore det osåkra och 
glasfiberffirstårkte den 4x7 cm 
stora och 3 mm tjocka ply- 
woodplatta som utgjorde stål- 
lets fundament
Motorbocken, som år gjord i två 
delar år tidskråvande och något 
besvårlig att montéra, en hel 
motorbock vore definitivt att 
fóredra, men naturligtvis dyra
re. Motorbocken år dock det 
enda byggm oment, som vi upp- 
lcvdc som kråvande. Och fór 
den som har en hel motorbock i 
metali eller plast (helst plast p g 
av vikten!) liggande, gdr nog 
klokast i alt byta ut byggsats- 
bockama for att spara lite bygg- 
tid.
Kvaliteten på dessa båda bygg- 
satser bedomer vi vara av ge- 
nomsnittlig SIG-standard, dvs 
det hår år plan, som vi gåma 
rekommenderar. Balsan år bra, 
ritningar och instruktioner år 
låttfattliga samt uppbyggnad och 
konstruktion år vettig. Dock bor 
hår nåmnas, att fabriken inte 
rekommenderar de hår planen 
for rena nybdrjare. Vår egen 
erfarenhet av dessa plan talar 
dock något emot SIG.-folket. 
Har man bara hjalp, så kan man 
visst låra sig flyga RC med en 
Colt eller en Scamp. Dåremot 
kan det kanske bii lite knepiga- 
re att reparera en kraschad vinge

(reservvingar finns dock att 
kdpa!). I nodfall får man vål 
skåra ut en ny i ccllplast. SIG 
har fór dvrigt en unik reserv
delsservice till sina byggsatser. 
Så kan man t ex kdpa ritningar, 
dekaler, kabinhuvar, material- 
satser till vingar mm.
Nåvål, fór att återgå till sjålva 
byggandet, så fann vi att planen 
var låttbyggda fråmst tack vare 
två saker: dels de utmårkta bygg- 
instruktionema med utmårkta 
skisser, fotografier och infor
mativ text och dels tack vare de 
silkscreentryckta balsadetaljer 
(se bild). Så hade t ex kroppssi- 
doma markeringar, dår spant, 
fórsiárkningar mm skulle lim
mas. Eftersom kroppen år av 
konventionel! lådkonstruktion 
(en rymlig sådan!) "stabbe" och 
fena av helbalsa samt att vingen 
år gjord av formgjuten ccllplast 
i ett stycke - som inte behftver 
samman fogas i mitten, som 
brukligt år - år det hår en snabb- 
och låttbyggda plan. Tillbehors- 
påsama år vålfyllda med skru
var, muttrar, gångjåm mm.

5 u ve ran a gångjarn
Gångjåmen var fór dvrigt av en 
helt suverån konstruktion då de 
var av helgjuten plast med en 
skåra på mitten som fungerade 
som led. Småhål i "gångjårnen" 
underlåttade vid monteringen/ 
limningen - i hålen hålldes cya- 
noakrylatlim - Zap, så var gång
jåmen på plats!
Fdrutom radioutrustning och 
motor, så måste man sjålv skaf- 
fa tank, lim, fårg, beklådnads- 
material, hjul och dylikt till 
modellen.

Provflygning
Med en vikt av 1,3 kg komplett 
med en OS 15 FP i nosen och en 
Futaba trekanalare, startade vi 
Colt från en regnsur gråsplan. 
Det gick trogt i borjan men efter 
bara några meter dkade farten 
och efter tio meter lyfter det 
hela helt odramatisk. Roderut- 
slagen, som år satta enligt rit- 
ningen, låmpar sig båst for en 
erfaren fiygarc och vårt testplan 
kråvde mer dyktrim ån vad rit- 
ningen angav. Jo, det år faktiskt

Fortsåttning sidan 32!

Kopa från USA
Det hår frågan dyker upp då och 
då! Med samma argumenta
tion. Och det finns skål att jåm- 
fóra priser mot priser. Det år 
många gånger mycket intressant. 
Men del, som alltid tycks kom
ma bort i de hår tankegångama 
år vissa våsentliga skillnader, 
som ALLTID biir avgdrande på 
det slutgiltiga konsumentpriset.
Marknad: 125.000 si
I USA finns en marknad på cir
ka 125.000 model lflygare. (plus 
bil- & båtåkare. Med den enor
ma marknaden, så har ex vis de 
amerikanska motorimportórer- 
na helt andra mdjligheter att 
pressa priser från tillverkama. 
Den stora USA-marknadcn 
skapar också en vassare kon- 
kurrens mellan motortillverkar- 
na, som dessutom medverkar 
till att få ner priserna ytterligare. 
Stora japanska motor- och bygg
satstillverkare har USA som 
huvudmarknad - det år dår, de 
finner underlag fór stora serier. 
Det år den marknaden, som all
tid kommer i forstå handdå det 
gåiler leveranstider, priser etc. 
Service & reservdelar?
Nu kan vi ibland finna mycket 
prisvårda grejer i USA. Och 
kopa billigt. Men då år det en 
annan sak vi glommer. Service 
och reservdelar. Går något snett 
med en vara, så får man då gå 
lillbaks till sin "Hobby Barn" 
med returfrakter och kanske 
andra problem. Trots garanti! 
Det år kostsaml. Och tar lång 
tid. Villmanvånta,såårdetOK. 
Men oflasti modellflygsamman- 
hang vill man ha sina prylar på 
direkten!
Vi modellflygare ståller ofta

-  eller... ?
krav på våra model lfirmor - 
råttmåtiga krav. Men vi får å 
andra sidan inte glomma bort, 
att de har också en viss råli att 
stålla krav på oss. Vi år deras 
marknad. De och deras existens 
år beroende av vår koptrohet.

Vi ska stotta de modiga! 
Många positiva modellflygare 
har kort igång med ett modellfo- 
retag. Startat import, Offrat tid 
ochpengar. Många har sdkt sig 
fram lågprisvågen fór att sedan 
tvingas slå igen. Ettfóretagmá- 
stc byggas på ekonomiska grun
der. Det gåiler åven hobbybran- 
schen, dår det år speciellt viktigt 
med service, reservdelslager & 
inte minst få instruktioner, 
anvisningar dversatta till sven
ska språket. Och några rdvar- 
priser kan INGEN ta ut i Sveri
ge. Det klarar konkurensen av. 
Min åsikt år, att vi svenska 
modellflygare skali stotta de 
personer, som tar risken och drar 
igång med import av fór oss 
"livsviktiga" prylar.
Svensk marknad :de & vi
De annonserar i vår tidning (så 
att vi kan ha en hygglig standard 
åven på Modellfiygnytt). De 
håller lager och ger service. Vi 
ska kdpa deras produkter. Till- 
sammans hjålps vi åt att se til! 
att den svenska hobbymarkna- 
den år frisk, stark & levande.

Redaklorn

PS. Fdr att hålla koil på de 
"muffiga" USA-prisema måsle 
man kdpa diverse lidskrifter med 
rått saftiga priser. Så slutrak- 
ningen kanske inte biir så lysan
de i alia fall. Dut>eialar bara 5:- 
per ex av Modellfiygnytt! DS
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SKALA 
hornet

Mitsubishi 
A6M5 Zero

Lite historik
Den fórsta prototypen flOg 1939 
narmare bestámt den 1 april och 
var resultatet av en stor utma- 
ning fór Mitsubishi och chefs- 
konstruktOren Jiri Horikoshi. 
Många sinnrika och nya lOsning- 
ar gjorde Zero till ett fór sin tid 
fantanstiskt flygplan. Vad sags 
om bland annat 9 timmars flyg
tid. Fór den intresserade kan 
Horikoshis bok Eagles of Mit
subishi "The storm of the Zero 
Fighter" rekommenderas.

Modellen
Det hela bOrjade som en ersatta- 
re till min Hawker Hurricane 
hemma på fåltet. Men år man 
minjoskadad år det svårt att gOra 
ån del ena ån det andra, når man 
sitter med bitama i knåt.

Modellen jag utgått från år från 
Royal/Marutaka och avsedd fór 
10 cc motor. Jag har modifierat 
den på en hel del punkter som 
jag skali fórsOka återge så långt 
minnet råcker.
Byggåret var 1980-1981.

Kropp med stjartparti
En liten vaming kan hår vara på 
sin plats. Kroppens uppbygg- 
nad kan lått bl i skcv åt al la håll, 
då det inte Anns några råta lin
jer. For ovrigt år uppbyggnaden 
helt konventionen men råkar 
man få baktunga modeller gal
ler del att se upp redan hår och 
eventuellt byta ut tungt mate
rial. Jag byggde hår om stjårt- 
partiet for att få plats med ett 
infållbart sporrhjul av fabrikat 
RobarL Sidorodret forsågs med

invåndig wirestyming. Åven 
sporrhjuletstyrs med wire. Drag/ 
stOtstång fór sporrhjulets infåll- 
ning samt hojdroder år 8x8 mm 
balsa. Tillåggas kan att det biir 
mycket trångt i stjårtpartiet så 
hår behovs lite tankcarbcte.
Fór Ovrigt år inget konstigt in- 
blandat utan bygget kan fortgå.

Vingen
Vingen liksom kroppen inne- 
hållcr inga di rekta Overraskning- 
ar. Jag beslutade mig dock fór 
attmontera infållbara landnings- 
ståll, klaff och rått upphångda 
skevroder. Den fór flygegenska- 
pema viktigaste åndringen var 
dock att ge vingen en tregradiga 
"washout". Helt enligt origina- 
let fór Ovrigt. Landningsstållen 
har genom åren vařit ett ståndigt

problem. Detta i fórsia hand på 
grund av de -200 mm långa 
landstållsbcncn i kombination 
med fór klena mekanismer, som 
dessutom skali dra upp och 
stånga de inre luckoma.

Y tbehandling
Hår har jag anvånt mig av mitt 
gamla sått, dvs lackad balsa med 
japanpapper som sedan lackats, 
grundats och slutligen målats 
med lackfarg. All mårkning har 
sedan skett med Humbrol. For 
att sedan ge den råtta glansen 
har jag sprutat en enkomponents 
polyuretanlack.

Flygning
Vid avvågning av modellen låg 
tyngdpunkten enligt ritningen. 
Det visade sig dock når jag



bdrjadc anvånda klaffen att φ- 
laget låg på tok fór långt bak. 
Vid fullt nedfålld klaff lyfles 
nosen kraftigt. Botemedlet var 
att flytta fram φ -låget ungefår 
10 mm och samtidigt Oka hdjd- 
roderulslagct till stórsta tånkba- 
ra. Jag hade inledningsvis pro
blem med modellens slingrighet 
i luften. Jag hade då flugit med 
12x6 propeller men i och med 
resan till Skala-VM i Reno, 
USA, och den dår tunna luften 
bytte jag till 13x5 storlek. Detta 
åndrade med ens flygegenska- 
pema till det båttre. "Fishtai- 
ling-egenskapcma" var borta, 
flyghastigheten lågre och stig- 
prestandan båttre.
Uppmuntrad av detta och fort
satt klåfingrighet åktc en 14x5- 
propeller på. Resultatet blev

ånnu båttre "take-off" och lågre 
fiyghaslighct. Med denna pro
pel ler orkar den garn la Veco -61 
med cirka 8.300 varv i minuten.

Sammanfattning
En myckct trevl i g modeil på al la 
sått. Den hade dock vařit båttre 
i A6M3-utforandc (stor spånn- 
vidd), då A6M3-vingen har fór 
dåligt sidofór hål lande .vilkctgOr 
modellen kånslig vid kraftig 
vind.
Modellens vikt stannade efter 
diverse justeringar och småån- 
dringar v id h yggliga 3.900 gram. 
Detta ger cn vingbeslastning på 
cirka 93 gram/dm2, (endast bc- 
råknat på vingens yta). Jåmfor 
FAI-reglema, som beråknar ytan 
inklusive stabilisatoms yta.

Lars Helmbro

Ska vi blåsa mer liv i friflyget med

Lasses Baby?
Lasse Larsson, Sollebrunn, har 
sånt in några blånkare om sin 
nya "Baby". Det år en Al:asom 
tagits fram fór de nybdrjare, som 
vill ta steget upp till en lått- 
byggd och stark låvlingsmodel 1., 
som år startsåker och fly ger bra. 
Lars kommer ut med byggsatser 
inom kort.
Babyn, som låmpar sig vål fór 
klubb-byggen, har en stark kon
struktion. V ingen byggs på ett 1 
mm balsaflak med konventio
nel la spryglar och klåds sedan 
med papper, som lackas.

Modellen, som har en spånn- 
vidd på 960 mm (standardfla- 
kets storlek), bdr utrustas med 
termiktimer.
Med i byggsatsen, som kostar 
100:-, finns allt material utan 
lim & lack. Linor till roder och 
termiktimer medfóljer också. 
Vill man ha en termiktimer till 
modellen har Lars åven sådana 
fór 110:-.

Lars Larsson 
Postlåda 4342 Furulund 

466 00 Sollebrunn 
0322-421 17

\

Kolsyremotorer och lite annat
"LetarModellfiygnytts låsare 
forlfarandc efter bra C 0 2-mo- 
torer? Jag kan beråtta, att bra 
kolsyremotorer finns hos Jo- 
sefsson Postordcr AB, 501 88 
Borås. De år Modela 0,27 som 
kostar 189:- - ett bra pris. Dår- 
emot tar man 49:- fór 10 kol- 
syrepatroner - alldelcs fórdyrt! 
Du kan ge dessa informatio

ner till låsama. Och hur vore 
det med fler artiklar om C 02 i 
Modellflygnytt."
Så skrev Klaus JOrg Hammcr- 
schmidt, som tidigare med- 
verkat i tidningen om kolsyre
motorer & -flygning mm.

Vad sager låsar na?
Skriv och begår!

Red
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Helskala- 
ritning på 
SMFF-Trean!

Det s k introduktionspaket, som 
vařit på tapeten en långre tid, 
bdrjar nu nårma sig "utgivnings- 
dagen". Det har tagit lång, 
mycket lång tid att få fram det. 
Svårighetema har vařit många. 
Bland annat kunde vi inte ut- 
nyttja den stansningskapacitet, 
som fórvisso finns i Sverige. 
Det innebar, att vi fick bdrja 
från borjan: skaffa rått sorts 
stansknivar (via Japan), finna ut 
rått stansningsmetod (prdva, 
prdva!). Idag kan vi få fram an- 
våndbara spryglar till 33:an. 
Men svetten har lackat! 
BetrSffande balsamaterialet, så 
har PeA:s Rotorblad vařit oss 
behjålpliga med att ta fram allt 
tråmaterial till de tre modeller- 
na. Rune Ackus Johansson skali

komplettera med hårdvara typ 
propcllrar, pianotråd hjul etc. 
Ritningama år nu också klara 
och vi tar tillfailet i akt att i det 
hår numret av Modellflygnytt 
visa ritningen till den s k SMFF- 
Trean. Av rimingen fram går, att 
SMFF-Treans kropp kan kom
bineres med tre olika vingver- 
sioncr: flakvinge (31), s k  Je- 
delsky-vinge (32) samt konven
tionen sprygelvinge med spry- 
geluppbyggd, barende stabili
sator (33). Trean - som kanske 
redan år kant - skali fórekomma 
i paketet som materialsats, dvs 
man får sjalv mata upp och skå- 
ra/såga ut samtliga detaljer till 
modellen. I paketet ingår icke 
31:an.
I paketet kommer att ingå bygg-

och flyganvisningar, som just 
nu 3r under framtagning. Det ar 
Calle Sundstedt, som ar man
nen bakom "The Three Brot
hers" och han har också prantat 
ner en bra och detaljerad anvis
ning.
SMFF-Tvåan och SMFF-Trean · 
har redan varit ute hos några 
bygg-gang i sddra Sverige och 
enligt rapportema verkar allt 
vare OK. Betraffande SMFF- 
Ettan, så år den som bekant en 
SMFF-version av vålkanda 
Knotten. SIG i USA tryeker 
papperet Och aven har har vi 
råkat ut for mycket ovantade 
missdden. Originalct gjordes 
upp efter de måttanvisningar 
amerikanema lámnade oss och 
såndes Over. Efter lång tid visa-

dedet sig, attpappersbruket som 
långe levererat detta "onion 
skin"-papper, nu slutat tillverk- 
ningen av det. Endast standard
ark fanns att tillgå och dessa 
passade naturligtvis INTE det 
noggrant utfórda originaleL Den 
gamle redaktOren, som hållit i 
det mesta vad gåiler framtag- 
ningen av materialet till intro- 
duktionkspaketet kunde dock 
inte bli gråhårig - han ar redan 
vit!
Har någon modellflygare kan- 
ningar har i landet, dar vi skulle 
kunna få tag i motsvarande 
"onion skin"-kvalitet, så slå 
gama en signal till Modellflyg- 
nytts redaktion. Kan vi klara oss 
med svenskt material, så skali vi 
gOra det!

r

r

WMFF har valt styrelse 9
Vid årsmOtet som Wermlands Lans Modellflygfórbund hade 
fór en tid sedan valdes fóljande styrelse:
Ordf Hans Pahlm

Geijersgatan 17 A 
652 23 Karlstad 
054-16 32 14 arb 
054-18 47 92 bost 

Sekr Sven Johansson 
GryUem 
671 94 Edane 
0570-503 04

KassOrBengt Johansson 
Mårdgatan 16 
683 00 Sunne 
0565-136 42

WMFF: s adress år fortfaran- 
de Box 83, 651 03 Karlstad 
och man har postgirokonto 
12 05 26-9

Nyhetsblad fór LINA!
På Modellflygnytts redaktion 
har dumpit ned nr 3 av LINA - 
ett nyhetsblad fór medlemmar i 
Sveriges Linflygares Intresse- 
fórening. Bladet behandlar alla 
åmnen inom linflyget. Och syf- 
tet ar bl a att bidra till linflygets 
utveckling genom att sprida 
kunskap, fórmedla nyheter från 
udåndet, publicere ritningar & 
ge info om tavlingar mm. Bla

det med snygg layout innehåller 
tavlingsrapporter med bra bild
er. Synd, att VM-resultaten pre
senteras i svårlåst kopieform - 
ridningen år fór bra och riktig 
fór att ha dem med på det såttet 
(tidsbrist?) Bli medlem i SLIS 
(40:- på pg 96 34 51-0) Du får 
ridningen 3-4 gånger/ år. Re- 
kommenderas fór alla linflyg- 
freaks - store som små!
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U-FORM 6 5 - 7 5 M M



Anvånd de hår blankettema i 
SMFF:S vårvnings-lotteri!

Ja, vi vill gårna bli medlem i 
Sveriges Modellflygforbund och i 
den lokala klubben och vi betalar så 
snart klubben tagit kontakt med oss!
Mcdlemskapet inncbar, att jag betalar dels avgiften till 
SMFF, dels också den lokala klubbens medlemsavgift.

SKRIV VÅRVARENS NAMN & KLUBB NEDAN!

Namn -------

Adress ------

Postnummer

Ort ______

Fódd --------- Ny medlem!

Namn Namn

Adress Adress

Postnr & ort Pn<itm  i [T im er

Vårvarens klubb Ort
q |— Vårvarens 
O t "  SMFF-nummer Fódd Ny medlem!

Ja, vi vill gårna bli medlem i 
Sveriges Modellflygforbund och i 
den lokala klubben och vi betalar så 
snart klubben tagit kontakt med oss!
Mcdlemskapet innebår, att jag betalar dels avgiften till 
SMFF, dels också den lokala klubbens medlemsavgift.

SKRIV VÅRVARENS NAMN & KLUBB NEDAN!

Namn -------

Adress ------

Postnummer

Ort ______

Fódd ---------

Namn Namn

Adress --------------------------------------------------

Postnr & ort -------------------------------------------

Vårvarens 
SMFF-nummer

Vårvarens klubb

SE-

Adress ------

Postnummer

Ort ------------

Fódd ---------

Ny medlem!

Ny medlem!

Missa inte heller certifikatlotteriet -  det 
såkra lotteriet med OS-motorer i pris!



Varva en medlem, så får Du en lott! 
År han/hon under 26 år biir det två!

__________________________________________

Hår kommer nya medlemmar 
till Sveriges Modellflygfórbund!

VI går med I SMFF fór att bii med I ett trevllgt 
gång - med en hårllg sport: MODELLFLYG!

c r * d ____________________________________________

Sveriges Modellflygfórbund

Box 100 22

600 10 Norrkóping

c r* d

Hår kommer nya medlemmar 
till Sveriges Modellflygfórbund!

Vi går med I SMFF fór att bii med I ett trevligt 
gång - med en hårllg sport: MODELLFLYG!

__________________________________________

Till

Sveriges Modellflygfórbund

Box 100 22

600 10 Norrkóping

Missa inte heller certifikatlotteriet -  det 
såkra lotteriet med OS-motorer i pris!



/T^SMFF

Introduktionsmodell framtagen av 
Sveriges Modellflygfórbund

Komstruktór: Carl Góran Sundstedt

N O S SPA N T  0.8MM PLYW OOD





1.5ΜΜ



S N I T T  GENOM V I N G E N S  M ITT



S T A B S P R Y G L A R  ÍOST  1.5MM 
1ST 3MM



MeddeĚanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sldoma” insandes a lit id direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkoplng

Sdkerhetsutbildning 
i Vdstmanland

LOrdagen den 18 februari upp- 
lat modcllflygama i Hallstaham- 
mar sin klubblokal fór utbild- 
ning av såkerhetsansvariga i 
liinct.
Tretton deliagare - se nedan - 
kom från sex klubbar. Alla var 
mycket ndjda med kursen och vi 
ser fram emot en fin och såker 
flygsåsong hår i Våsimanland. 
Arboga Modellklubb 

Mats Olesson 
Dick Tomasson 

Hallstahammars Mfk KFUM 
Ove Andersson 
Nils Johansson 

Kopings FK Jordfråsarna 
Tommy Kinnunen 
Tomas Henkel 
Jan Stenberg 

Norbergs FK mfs 
Arne Dahlberg 
Stig Gfóning 
Hans Olsson 

Sala Mfk
Torbjdm Strandberg 

Vasterås FK mfs 
Erik Bystfóm 
Sven-Eric Hallin 
Holger Johansson

For Våstmanlands 
Modellflygfórbund.

Sven Eric Hallin 
Såkerhetsansvarig

Skånska kurser fo r  
RC-certkontrollanter &
Flygsakerhe tschef er 
Under fyra kurstillfållen i slutet 
på 1988 utbildade Skånes Mo- 
dellflygfórbund ett stort antal 
såkerhetsmånniskor av rubrice- 
rat slag. Dessa år: 
Skanor-Falsterbo RC msk

Bertil Nilsson RC/SC
Carl-Axel Westerblad RC 
Staffan Hellberg SC

Ac rofly ers
Eve Håkansson RC
Rolf Gustavsson RC
Mikael Persson RC

Trelleborgs Mfk 
Arne Holmgren RC/SC
Rolf Johansson RC

Fortsdttning nasta sida!

Tåvlingskalender Inomhusflyg 1989
Nr D atum T á v lin g e n s  nam n A n ran gór K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

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

Tåvlingskalender Fri fly g 1989

MFK Nimbus 
Idrottshuset, órebro

S-0 Lindén 
Hovstavagcn 15 
pg 28 07 21-2

019-18 21 79 
703 63 órebro 
Anm senast 21 april

Nr D atum T á v lin g e n s  n am n A rra n g o r K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

7 maj 4-5 Majtavlingen Uppsala FK Gunnar Ågren 018-10 67 10

X maj 15-22 VM - Grenchefen -

8 maj 27-28 Vastgčtatávlingen MFK Sian dan Nils Wallertin 
Herbert Hartmann

0521-22091 
0510-122 48

9 jun 3-4 Fčrsommartávling Borlange MSK Inge Sundstedt 0241-108 31

10 jun 10-11 UT och Scania Cup 
Várldscuptávling

AKM Lennart hansson 040-19 37 90

11 jun 17-18 Nattávlingen MFK Skvadem Anders Eriksson 060-55 44 59 bost 
060-12 33 30 arb

12 aug 19-20 Stark-Oiter-iraffen, alla klasser Matfors MFK & 
MFK Skvadem

Arvid Holmbom 060-211 80 bost 
060-200 72 arb

Tåvlingskalender Linflyg -  alla klasser -1989
N r D atum T á v lin g e n s  n am n A rra n g o r K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

1 maj 6-7 Solnas Pokal, F2A, F2C, Good Year Solna MSk Ove Kjellberg 08-89 81 63 bost 
08-757 21 % arb

2 maj 20-21 Vårtavlingen, alla klasser ÓSFK mfs Staffan Hovmark 0755-120 96

3 maj 28 AKMG, F2B, Semi-stunt AKMG Lars-Åkc Andersson 031-26 25 37

4 jun 3 Vasbyklippet, F2D Vasby MF Mats Bejhem 0760-801 79

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

6 jun 11 Bmnnsklippet, F2D + Slow Combat Ronneby MFK Christian Johansson 0457-243 89

7 jun 11 Vasterås tavlingen, F2A, F2C, Good Year Vasterås FK mfs Ove Andersson 021-13 1742

8 aug 20-21 OxelOpokalen, Alla klasser OxclOsunds MFK Hans Fall gren 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 Resp distrikt - -

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

Vanersborg Ingemar Larsson 0521-112 10

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

13 okt 1-2 Hčsttavlingcn, F2A, F2C, Good Year MFK Galax Kjell Axtilius 08-77 44 915

In tern a tio n e lla  ta v lin g a r
1 maj 13-14 Limfjordstavlingen, Alla klasser Danmark
2 jul 24-30 Europamasterskap, Alla klasser England

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3A

Grenchefen
Grenchefen

-

N r D atu m T á v lin g e n s  n am n A rra n g o r K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

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

2 jul 1-2 Granscupcn, F3A Tidaholms MFK Stcllan Beckman 0502-139 41 
0502-170 00

3 aug 6-7 Karlstad F3A, Sport & Popular Karlstads MFk JOrg Drenske 054-83 57 37

4 SM.F3A NorrkOpings RFK - -
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M eddelanden från Forbundet
Material till "Meddalande-sldorna" in sandes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkóping

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3B
N r D atu m T a v lin g e n s  n am n A rra n g ó r K o n ta k tm a n T ele fo n  b o st/a rb

4 maj 6-7 órcbro Open, F3B-FAI, F3B-Sport RFK Ikaros Gert Holtback 019-14 39 53 
019-1272 23

5 maj 6 TermiktrafTen, F3B-Termik RFK Gripen Jan-Erik Andersson 0435-411 88

6 maj 20 Ållebcrgstavlingen, F3B-Tcrmik MFK Blue Max Jan Odén 0515-335 87

X maj 27-28 Traningslager + Seminarium, F3B RFK Ikaros Joakim Ståhi 019-12 6043

7 jun 10-11 Kungsangcn Cup, F3B FA1, F3B Sport Kungsangcns MFK John Herdin 0758-763 17

8 jun 17 Olandatåvlingen, F3B-Termik Herrljunga MFk Rolf Lundvall 0512-405 61

9 jul 1 Skagemtraffen, F3B-Termik Åtorps MFK Einc Moberg 0586-446 51

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

11 aug 12 SM F3B-Termik RFK Micros Antero Hurtig 08-778 29 19

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

13 sep 23-24 UT F3B-FAI RFK Ikaros

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3C

Gert Holtback 019-14 39 53 
019-12 72 23

N r D atum T a v lin g e n s  n am n A rran gór K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

1 jun 3-4 RC Helikopter, F3C, Hkp Popular Vastcrås FK mfs Anders Helmer 0171-48141

2 jul 1-2 F3C, Hkp Popular MFK Albatross Arne ÅstrOm 
John Eriksson

0270-606 44 
0278-652 85

3 scp30- SMF3C, UT3 Hókaklubben 
okl 1 Riksmasterskap Hkp Popular

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3E

Christer Persson 035-207 55

N r D atum T á v lin g e n s  n am n A rran gór K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

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

2 maj 21 UT Landslag F3E 1989 Au F3E Stefan Engberg 08-735 65 22

3 maj 27 F3E, F3E-10 celler, F3E Popular MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 18 32

X jun 10-11 Elflygmccting Skanrtr Kalle Wcsterblad -

4 jun 17-18 F3E, F3E-10 celler, F3E Popular Uppsala FK mfs Leif Rydén -

5 jul 7 Julilyftct F3E Popular Djursholms MF Bo Samuelsson 08-53 10 13

6 aug 6 Augustilyftet F3E Popular Djursholms MF Bo Samuelsson 08-53 10 13

7 aug 19-20 SM F3E, F3E 10 celler Djursholms MF Stefan Engberg 08-735 65 22

8 aug 26 Utmaningen MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 18 32

9 sep 3 F3E Popular MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 18 32

10 sep 16 F3E, F3E-10 celler, F3E Popular MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 18 32

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F4C
N r D atum T a v lin g e n s  n am n A rran gór K o n ta k tm a n T ele fo n  b ost/arb

1 maj 20-21 ICA-lyftel, Popular-skala Helsingsborgs MFK BOrje Sebring 042-714 26

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

3 jul 24-30 EM.F4C Frankrike Grenchefen -

4 aug 12-13 Skala Vast, UT F4C, Popular-skala AKMG, Goteborg Bo Olofsson 031-1207 64

5 aug 26-27 Hókaskala, UT F4C, Popular-skala HOkaklubben Kurt Lennå 035-370 67

6 sep 9-10 SM F4C UT, Popular-skala LinkOpingseskadem Peter Kålloff 013-29 62 97

Limhamns Mfk
Mats Andersson RC
Lars Andersson RC/SC
Martti Bogdanoff RC

Engelholms Mfk
Bengt Persson RC
Bo-Gdran Welbo RC
Anders Åkesson SC

Helsingborgs Mfk
Stig Krampe SC

Hoganås Mfk
Ronnie Andersson RC
Bal tzar de Maró RC/SC
Carl-Olof Carlberg SC
Bill Lundberg SC

Malmo Radioflygsallskap
Henning Andersson RC/SC
Sven Gyllenberg RC
Fredrik Gyllenberg RC

Malmo Radioflygare
Thomas Sunds trdm SC

Mfk Snobben, NymóIIa
Anders Andersson SC

Mfk Viking, Loddekopinge 
Gdran Boqvist SC

RC-klubben Clippern 
Lars Truedsson SC

Tranåsbygdens FK 
Ulf Paulsson SC
Per-Olof Ågerstam SC

Váxjo RC-klubb 
Rolf Åhsberg SC
Torbjdm Nygren SC

Anderstorps FK mfs 
Jan-Ivar Lidstrdm SC

Mfk Oskarshamnseskadern 
Nils-Erik Nilsson SC
Matti Stcnman SC

Almhults RC-klubb 
Per-Anders Turesson SC

Fmmaboda Mfk Struten 
Jan Johansson SC
Carl Emilsson SC

RC = RC-certkontrollant 
SC = Flygsakerhetschcf

svartEHEI
for modellflygnytt
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M eddelanden fr Forbundet
Material till "Meddelande-sldorna"  Insåndes alltld direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 ·  600 10 Norrkóplng

Bygg beskri vningar 
till Eldflugan
Det finns fortfarandc mojlighet 
alt bestålla byggbeskrivningar 
till Eldflugan. Emellcrtid har den 
fórsta och andra "upplagan" ko- 
pior tagit slut. En ny bunt kom
mer att tas fram inom kort och 
såndas ut till dem, som redan 
beståilt. Endel har tyvårr fått 
vånta en god stund, men kopie
ring tar tid.

Bestållningama på dessa bygg
beskrivningar skali såndas di
rekt till Modellflygnytts redak
tion: Modcllflygnytt, Skonert- 
gatan 12,30242 Halmstad.Sånd 
in ett svarskuvert med frimår- 
kcn (8:30) och adress. Så kom
mer det ganska snart!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Meetings, flygdagar mm 1988
N r D atu m T a v lin g e n s  n am n A rran gd r K o n ta k tm a n te le fo n  b ost/arb

1 maj 13-15 Pingst-Meeting Hftkaklubben, Halmstad Christer Persson 035-207 55

2 maj 20-21 Helikopter- Meeting AK MG, Gbteborg Bjrdn Friberg 031-49 2041

3 maj 27-28 Traningsiager & Seminarium RFK Ikaros Joakim Ståhi 019-126043

4 jun 4 Modellflygcts Dag, Orebro RFK Ikaros Ronny Lindé 019-961 28

5 jun 10-11 Lemstanas Helikopter-meeting V Gastrike FK mfs PeA:s Rolorblad 0290-851 38 (0715-1815; 
0290-407 32 (1900-2100;

6 jun 10-11 Elflyg-Mecting Skanňr-Falslerbo MSK K-A Westerblad 040-47 20 20

7 jul 8-9 Mygg-Meeting Svegs FK mfs Jan-Eric Larsson 0680-11106 
0680-112 50

8 jul 29-30 Meeting Hedcmora RFK Hans Ny gren 0225-504 64

9 aug 19-20 Stark-Ottcrstraffen Matfors MFK 
MFK Skvadem

Arvid Holmbom 060-211 80 
060-200 72

10 aug 27 Meeting Orebro RFK Ikaros Ronny Lindé 019-961 28

11 sep 2-3 Helikopter- Meeting HOkaklubben Christer Persson 035-207 55

Ny SMFF-organisation?
For tsåttning från sidan 7!

sig det gåller måsterskaptåvling- 
ar eller PR fór modellflyget.
Rr och Grenchefer (Gc) skali ha 
till ansvar att med sin kunskap 
och sina kontakter med tåvlings- 
folk och klubbstyrclscr se till att 
basen bredda (vi biir inte flcra) 
såvål for SMFF totalt som inom 
tåvlingsverksamheten. Initiativ 
till utbildning på alla nivåer 
liksom onskcmål om hjalp av 
olika slag från klubbama och 
forslag till låmpliga tåvlingsfor- 
mer inom DISTRIKTEN hand- 
laggs i avdelningen.
Till sin hjalp med konkret utfó- 
randeharmanen SER VICE A V- 
DELNING.
Hår ingår Modellflygnytl med 
REDAKTIONSKOMMITTE. 
Dessutom fmns en sektion for 
UTBILDNING som åven an
svarar fór SÅKERHETSFRÅ- 
GOR samt en MARKNADS- 
SEKTION.
UTBILDNING S SEKTIONEN 
leds av UTBILDNINGSCHE- 
FEN som åven år SMFF:s kon- 
takunan gentemot myndigheter, 
exvis Luftfartsverket, Telever- 
ket och miljOmyndighetcr. 
Sektionen skali ta fram utbild- 
ningsplaner, kurspaket med

dokumentation och ev byggsat- 
ser på begåran av VERKSAM- 
HETSAVDELNINGEN eller 
LEDNINGSGRUPPEN.
I sektionen ingår en (1) repre
sentant från varje grcnstyrelse 
samt en (1) Rr. Respektive 
GRENSTYRELSE utser inom 
sig den person, som skali ingå i 
UTBILDNINGSSEKTIONEN. 
De i VERKSAMHETSAV- 
DELNINGEN ingående Rr ut
ser inom sig vem som skali ingå 
i UTBILDNINGSSEKTIO
NEN.
MARKN ADS SEKTIONEN 
leds av en MARKNADSCHEF 
som år SMFF:s kontakman mot 
massmediema.
Sektionen skali ta fram material 
fór att marknadsfóra SMFF och 
modellflyget i alla mOjliga 
sammanhang.
Krav på material ståils av 
VERKSAM HETS AV D EL
NINGEN och STYRELSEN.
I MARKNADSSEKTIONEN 
ingår tre (3) representanter ur 
Grenstyrelsema och tre (3) Rr 
som våljs av FOrbundsårsmOtcL 
MARKNADSCHEFEN ingår i 
LEDNINGSGRUPPEN.
Vi har n u cn S ER V ICE A V DEL-

NING. Ledare fór denna år 
SERVICECHEFEN. Han år 
dessutom vice Ordfórande och 
våljs av FOrbundsårsmOtet.

Forbundets ledning
Forbundet leds av en STYREL
SE bestående av Ordfórande (o), 
Sekreterare (S), KassOr (K), 
SERVICECHEF (och vice ord
fórande) samt FLYGCHEF. 
Styrelsen bór ha minst sex (6) 
styrelsemóten mellan Forbunds- 
årsmotena. Mellan styrelsemo- 
ten leds forbundet av ett AR- 
BETSUTSKOTT (Au), som 
består av O, S och K. 
STYRELSENS ledamóter våljs 
av FOrbundsårsmOtet.
Vi anser, att man dessutom bór 
inråtta en ledningsgrupp fór att 
få ett bredare perspektiv på 
SMFF.s inriktning och fastlåg- 
ga budgetforslag.
I denna LEDNINGSGRUPP 
skali, utóver STYRELSEN, ingå 
KAPTEN fór modcllflygland- 
slaget, UTBILDNINGSCHE- 
FEN, MARKNADSCHEFEN 
och cn (1) Rr ur VERKSAM- 
HETSAVDELNINGEN. In- 
gåendc Rr utses av de Rr som 
finns i avdelningen. Óvriga le
damóter utses av STYRELSEN. 
Grcnamas verksamhet inriktas 
på nationella tåvlingar, SM och

ev uttagningståvlingar. Dessu
tom ligger ansvaret fór regelå
renden avseende såvål nationel
la som intemationclla tåvlingar 
kvar. Ev representation i FAI 
beslutas av LEDNINGSGRUP
PEN.
Med ovanstående organisation 
som grund får vi ett nyare, 
modernare och effektivare 
SMFF, byggt på det båsta av 
våra traditioner.
Gruppen, som bestått av Kent 
Johansson, Lennarth Larsson 
och KAj Skåre, foreslår att FOr
bundsårsmOtet fattar beslut om 
att:
Ú Ovanstående forslag till or
ganisation fór SMFF får ligga 
till grund fór ett fullståndigt for
slag, innefattandc de stadgeån- 
dringar, som kråvs fór dess 
genomfOrande. Detta forslag 
skali fOrelåggas FOrbundsårs- 
mOtct 1990 fór att kunna infóras 
från och med 1991.
Ú Gruppen får fortroende att 
fortsåtta arbetet men med fór- 
stårkning av personer med kun
skap i stadgefrågor.

Kent Johansson 
Lennarth Larsson 

Kaj Skare

23



På
 g

ru
nd

 a
v 

sp
ec

ia
lh

åf
tn

in
ge

n 
fó

r 
m

itt
en

-r
itn

in
ge

n 
få

r 
D

u 
sp

rå
tt

a 
hå

r 
m

el
la

n 
si

do
rn

a 
då

 k
an

 D
u 

lo
ss

a 
m

itt
kl

am
m

er
na

 o
ch

 l
yf

ta
 u

t 
ri

tn
in

ge
n 

ut
an

 p
ro

bl
em

!

Flexibla av gasror
En av fórdelama med fyrtakts- 
motorema ar ju att de in te kra
ver någon stor "burk" till ljud- 
dampare. Skalakarror stórs då 
inte av fula vidhangande, och 
tyvarr nOdvåndiga, ljuddåmpa- 
re. Till OS fyrtaktsmotorer, som 
saijs av Model Craft, fmns fle
xibla avgasrór. Dessa kan bójas 
och vridas lite hur som helst 
med vissabegransningar fórstás. 
Den lilla dampare, som man 
ibland monterar kan då gómmas 
inne i motorutrymmet på ett 
perfekt sått. Och avgasema 
puffar ut på samma stalle som 
på originalet! Ett flexibelt av- 
gasrór till FS 40 eller 48 Surpass 
kostar 189:50 i 120 mm langd 
och ett i 240 mm langd kostar 
246:50. Val anvanda pengar fór 
skalabyggaren!

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmo 

040-714 35
Antikorrosion mot rost! 
Nar det galler fyrtaktsmotorer 
så brukar många slå i lite nitro- 
metan i branslet fór att få en 
saker tomgång och aven saker

drift på låga varv. Men nitrot 
vili gama stålla till med korro
sionproblem. Darfór kan det vara 
klokt att anvanda ett effektivt 
antikorrosionmedel. Model 
Craft saljer ett sådant som heter 
KR 25. En fiaska med 100 cc 
kostar under 100-lappen. Den 
racker till 100 liter soppa! 
Ingen dyrbar forsakring mot rost 
alltså!

Model Craft 
Box 2074,20012 Malmo 

040-714 35
Mastar-skruvar
Master Airscrew tillverkar pro- 
pellrar av valkand k valiteL I den 
s k K-serien finns nu aven stor- 
lekama 12x8 och 15x10.1 Anti- 
que-serien har också kommit 
10x5 och 11x6.

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmo 

040-714 35
For exterioren
Powermax tillverkar ju de kan- 
da Polykote-fUrgema fór mo- 
dellbruk. Sortimentet ar nu utó- 
kat med mattród och matt mOrkt 
blå Pårger.
Polykote ar lattstruket, torkar

snabbt och ar helt brånslesåkert. 
Fargema kan strykas på de fie
sta underlag: tra, metali, plast, 
glasfiber osv. En burk på 125 ml 
kostar 34:50. En specieli thin
ner finns också och en halv liter 
kostar 54:-.
Polykote finns i ett 25-tal blanka 
och matta kulórer. Den som 
gillar att kla sin modeil med ett 
bekvamt plastmaterial kan nu 
kópa en "silverdopad" vav från 
Polytex. En rulle på 2 meter 
gånger 77 cm kostar 110:-. 
Vaven har en matt yta, men den 
som vi 11 ha den blank behóver 
bara måla Over den med Polyko- 
tes blanka klarlack.

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmo 

040-714 35

Slip stick fó r  trangsel!
Hur svårt ar det inte att slipa i 
trånga utrymmen? X-acto har 
kommit med ett praktiskt hjålp- 
medel: slipstickan. Det demon
teringsbara slipbandet kan rote- 
ras, varfor man all tid kan få fram 
en oanvand yta. Banden finns i 
tre olika gro viekar. S tickan 
kostar 38 kronor och en fór-

packning med fem band forde
lat på de tre grovlekama kostar 
lika mycket.
Var góra av modellknivama? 
Den som inte har någon egen 
lósning på detta problem kan 
kópa en knivkudde fór 49:50. 
Den består av en rddmålad bal- 
sakloss, som spånns fast i en 
liten plastlåda. Hela anordning
en såtts fast i hobbybordet. En 
liten praktisk sak som kan verka 
onódig fór en framåt modell- 
byggare. Men idén verkar prak
tisk.

Model Craft 
Box 2074,20012 Malmo

040-714 35
Mera fo r el-fly garna! 
Ytterligare produkter har till- 
kommit i LRN Tekniks sorti
ment fór att góra livet lite låttare 
fór elfly gama. Bland annat en 
Astro våxel 020/035, som pas
sar direkt på motorer typ Mabu- 
chi 540och 550, Graupner Speed 
500 och 600 och liknande mot- 
rer med 3,2 mm (1/8") axeldia- 
meter och 25 mm hålavstånd. 
Utvåxlingen år 2,4:1. Våxcln år 
utfórd helt i metali och fórsedd
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Ovre raden: Flexibla av gasror 
for OS fyrtaktsmotorer; X-acto 
slipslicka med reservband ver
kar vara ett bra verktyg; elmo
tor våxlar f  rån Astro; 
Polycote-fdrgerna ftnns i ett 
25-tal olika kulorer. Nedre 
raden: Antirostmedlet KR 25; 
Master Airscrew utokar pro
grammet; X-actos knivkudde; 
Sonic-Tronics fdllbara pro
peller; Mera godis från Argus!

med ståikugghjul. dubbla kulla
ger och 6,4 mm (1/4") axel. Pri
set fór våxeln år 250:-.
LRN Teknik, Ósterángsgat 71, 
753 28 Uppsala, 018-69 63 80

Mera fallbart från K&W
LRN Tekniks sortiment av 
K&W fållbara propellrar med 
blad av glas/epoxikomposit har 
utåkats med fóljande storlekar 
8x6 (179:-), 9x6 (203:-) och 
10x6(203:-). DessanyaK&W- 
propellrar har ett nytt nav med 
utbytbara bussningar fór att 
passa axeldiametrama 4,8 (3/ 
16"), 5,0 och 6,4 (1/4") mm. Ett 
separat nav kostar 83:-/styck. 
LRN Teknik, Ósterángsgat 71 
753 28 Uppsala, 018-69 63 80

Sonic-Tronics fdllbara
Sonic-Tronic har lanserat en 
serie fållbara propellrar fór 
elmotorer. Blad och nav år av 
glasfiberarbmerad polyamid och 
dessa tillverkas också av K&W. 
Just nu finns de i 7x4 och 8x4, 
men fler kommer långre fram. 
Propellrama levereras med buss
ningar fór axeldiam. 4,8, 5,0

och 6,4 mm. Pris 105:-. Sonic - 
Tronic har också ett motorfåste 
fór radialmontage. Det passar 
motorer med diameter av 27-45 
mm, tex Mabuchi 540 och 550, 
Graupner Speed 500 och 600 
samt Astra Cobalt 05 och 05 
FAI. Dåremot år de inte låmpli- 
ga fór de våxlade Cobalt 05- 
motorer eller stOrre Astromoto- 
rer.

LRN Teknik, Ósterángsgat 71 
753 28 Uppsala, 018-69 63 80

Fler suverana bocker 
från Argus!
Tre helt nya bOcker i det engel
ska Argus-fdrslagets serie 
"Radio Control Handbooks" har 
kommit ut. Och det år bara - 
som vanligt - att lyfta på flygar- 
kepsen!
Ú David Boddington ligger bak
om "Basic Radio Control 
Flying" - en hårligt bok fór 
nybdrjaren: val av modell, hur 
gå igång etc, men också med en 
mångd råd vid planlåggning av 
modellflygfålt mm. Ett bra ae- 
rodynamik-avsnitt ingår och 
beledsagas av mångder av bra

bilder och teckningar. Trim
ningstips och låmpliga Ovnings- 
mandvrer visas. Den hår b6r 
finnas i vaije klubb-bibliotek!

Ú David Boddington ligger till- 
sammans med Brian Winch 
bakom "Operating Radio Con
trol Engines", som ger oss "allt" 
om modellflygmotorer, hur de 
fungerar, hur de installeras i en 
modell, hur de skots. Brånslen, 
felsOkning, propellerval mm tas 
upp noggrannt med fina illu
strationer. Den fyller också sin 
plats i klubbstugans bokhylla! 
Ú ChasGardincrårmannen bak
om "Flying Scale Gliders" - en 
annan paria från Argus. Sju in- 
tressanta kapitel drar igenom 
vad man behčver veta om skala
segel. Ett kul avsnitt tar upp 
låmpliga hangsegelmodcllcr, 
som inte alls behOver vara seg- 
lare. Vad sags om en detaljerad 
B-52-bombare på 2 meters 
spånnvidd fór hangflyg? Många 
andra "motordrivna" fOrlagorfår 
hår sina hangsegelupplagor och 
biir så kalladc PSS (Power Sca
le Soares): Tornado, Super Sa
bre, A6 Invader, Harrier, Lan

caster, U2 m fl. Mer av det hår 
i Sverige! Ett kapitel tar upp 
målning och mårkning (det var 
ju skala det handlade om!).
Ett annat kapitel ger oss prov på 
låmpliga vingprofiler och också 
två ritningar på låmpliga PSS- 
objekt: Macchi MB 326 och 
DSH 108 - en liten fiygande 
vinge (Jet).
De hår tre bdckcma rekommen- 
deras till alla modellfiygare. De 
år låttlåsta (engelska) och skulle 
man haka upp sig på något fack- 
uttryck, så finner man fina teck
ningar och fotografier som klar- 
gOr allt! KOp dem, ge bort dem 
och njut av dem. Hobbybok- 
handeln tar hem dem, om de inte 
finns på lager!

Hobbybokhandeln 
Box 8153,104 20 Stockholm 

08-54 84 55

Snabbladdare från Astro 
Astro Flight Inc, USA, har tagit 
fram ett par laddare fór såvål 
sdndagsflygare som den avan
cerade tåvlingsflygaren. Med 
tanke på den stora USA-mark-

Fortsåttning nåsta sida!
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Fortsåttning från foreg, sida!

nåden och de krav, som ståils 
dår måste priscma anses vara 
rimliga. FOr 580:- får man mo
deli 110(heltnyutvccklad!),som 
laddar från 4-12 celler på 15 
minuter med konstant strbm 
instållbar upp till 5 A. Den har 
automatisk avstångning vid ful- 
laddning (s k peak detector). 
Den andra laddaren - modell 
112 - laddar från 1 (!)-28 celler 
med konstant strdm instållbar 
upp till 5 A från ett 12V bilbatte
ri. Den saknar peak detector fór 
avkånning och avstångning vid 
fulladdning, men har tidur. Den 
som år tveksam att ladda på tid 
kan i stål let an vånda en elektro
nisk termometer med larm - en 
metod, som blivit allt vanligare 
på senare tid och som också 
rekommenderas av batterifabri-

kantema. Pris fór Astro laddare 
modell 112 år 680:-.
Såvål modell 110 som 112 arbc- 
tar från ett 12V bilbatteri åven 
om spånningen sjunkit till 10V. 
De år okritiska och kan to m  
arbeta direkt från en nåtansluten 
bilbatteriladdare som kan ge 
spånning på 15V utan att något

bilbatteri finns med. Detta har 
vařit ett av bekymren med tidi- 
gare laddare, då de antingen gått 
sdndcr eller ej fungerat till- 
fredsstållande.

Pertek, Skepptunagrånd 18 
19451 Upplands Våsby 

0760-724 52

Motorfasten fo r  elmotor
LRN Teknik har nu ASTROs 
motorfåsten fór radialmonta
ge. Dessa fasten år utforda i 
plast, vilketger låg vikl. Motom

fixeras enkelt med hjålp av en 
fåstskruv.
Motorfaste 05 f Cobalt 05,32:- 
Motorfåstc 15 f Cobalt 15,32:- 
Motorfåste 25/40 f Cobalt 25/ 
40, 35:-.

LRN Teknik 
Osterångsgat 71, 

753 28 Uppsala, 018-69 63 80

Ny tt unikt tandsystem
Ett nytt och unikt tåndsystem 
fór fórbránningsmotorer 3,5-250 
cc, 1 eller 2-cyl, 2- eller 4-takt 
har sett dagens ljus. Det heter 
Runtronic och har automatisk 
varvtalsbcrocnde tåndfdrståll- 
ning 0-fullvarv 25-35°. Hår be
hovs ingen svårinstallerad mag
net - det råcker med en liten 
skruvskalle, som "givare". 
Runtronic har f 0 tillråcklig ef
fekt fór normalt stora tåndstift 
trots den låga strftmfórbrukn ing

en 125-350 mA. Maxvarv fór 2- 
taktsmotorer år dver 30.000 
varv! Enheten, som våger komp
lett med en 270 mAh acke en- 
dast 150 g (jåmfór 400-700 g fór 
magnettandsystem!) år extrenu 
tålig genom att komponentema 
år ytmonterade direkt på kret- 
skort, som sedan gjutits in i ett 
block av 2 komponents massa. 
Med anlåggningen inmonterad 
kor man på ekonomisk oljeblan- 
dad bensin. Halva tankvolymen 
ger samma flygtid som med me- 
tanolbaserad glbdstiftssoppa, så 
vikten år helt "insparad". Pris 
under 1.000-lappen.

AB Modeller & Elektronik 
332 00 Gislaved 

0371-10709

S egelflygar-superpryl
"Thermal Navigator" heter en 
termikfinnare år en 28 g (målt

I HOBBYHANDLARE|  
I IMPORTÓRER |
I AGENTER |

sånd in material till 
"Nya Prylar"-sldorna

I Ett foto och text råcker! |

Vili Du ha hjålp med 
Ifotografering, så ståller v| 
I upp på redaktionen! |

FIA
låttbyggd helbalsamodell 
med Jedelsky-vinge. 
spånnv 65 cm · PRIS 69:50

M IMER
stavmodell, utstansade spryglar
& plastpropeller,
spånnv 60 cm · PRIS 59:50KLUBB- & FÓRENINGSRABATT kan erhållas!

Arne Andersson · Box 3028 «611 03 Nykóping · tel 0155-868 52 · Prislista mot adresserat & frankerat kuvert ·
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Ovre raden f  v: Astros snabb- 
laddare med många tnojlig- 
heter; 2 storlekar motorfåsten 
från As tro. T h: Del ny a unika 
(åndsystemet, lålt och flexibell, 
mojliggor bensindrift: låga 
driftskostnader; "termik- 
sókaren" Thermal Navigator. 
Nertill fr  v OS glodslifts- 
anslutning saml den låsbar a 
propeller-multern med bricka 
och fås te for spinner.

58x38x15 mm) historia, som 
automatiskt "talar om" når Din 
scgclmodcll kommitin i termik. 
Anlåggningen drivs från molla- 
garackcn (den drar bara 6 mA) 
och kopplas in mcllan mollaga- 
ren och sidroderservot. Då "Na- 
vigatorn" gdr utslag for termik 
påverkas darigenom sidrodret, 
som gor utslag hdger eller vån- 
ster (beroende på hur det år 
kopplat). Slyrkan på ly ften (el
ler sjunket) framgår av sidro- 
dcrutslagct.
Med en extra kanal (cxvis fór 
stall eller liknande) kan "Navi-

gatorn" slås av/på från sanda
ren. Med hjalp av Thermal 
Navigátoru - som dock inte år 
godkånd alt anvånda i tåvlings- 
sammanhang - kan Du spara 
hdjd genom att ligga kvar i cn 
svag blåsa, man undvika hojd- 
forlust intill en blåsa, man kan 
hitta nya blåsor etc - och allt 
signalcras genom att sidrodet 
gdr utslag. Sjålvfallet styr Du 
fortfarandc modellen via sånda- 
ren och sidroderservot på helt 
vanligt sått.
Den hår grejen kostar omkring 
585:- och kan bestållas från AT

Allteknik, som kvållstid kan ge 
info via telefon.

AT Allteknik 
O. Strandg. 50E, 902 44 Umeå 

090-13 06 31 (kvållar) 
GWdstifisan slutn i ng 
Fyrtaktarna brukar vara inbygg- 
da och då måstc man naturligt
vis skaffa en inbyggd glodstifts- 
anslutning. En sådan till OS- 
stift kostar 42:50. Den passar 
åven andra stift med smal 
"stam".
Ett problem med fyrtak tåre år j u 
dcras belågenhet att gc bakslag. 
Och då kan ju propellern lossna

och fara ivåg. Inte helt bra ur 
såkerhetssynpunkt. En låsbar 
propcllcrmuttcr loser delta. 
Beroende på motortyp kostar en 
sådan 69:50-96:-. Den vi ser på 
bilden består av tre delar och 
kan anvåndas då en spinner, typ 
CB och liknande monteras.

Model Craft, Box 2074, 
20 122 Malmo, 040-714 35

NY KATALOG UNDER TRYCKNING · OVER 200 SIDOR · 50:-
OBSERVERA!

Våra låga paketpriser - 
kóp helikopter- eller flyg- 
byggsats + motor + radio 

och Du får 12% rabatt!

a O B B Y

har bytt ågare, men fortsåtter som tidigare med
hela standardutbudet i hobby · alia kånda marken och lite till
• helikopter · motorer · småflyg · friflyg · elflyg · microbalsa
• siden · japanpapper · så Zap forståss!

KUNGS HOBBY
Kungsbroplan 1 · 112 27 Stockholm · 08-54 70 77

OBSERVERA våra nya óppettlder:
Måndag-fredag 0930-1500 · Lórdagar 0930-15 
Kvållsservice tisdag & torsdag till kl 20!
________________________________________ ;
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Flyg helikopter hos Albatross!
MFK Albatross i SOderhamn viil 
med dessa rader inbjuda alla, 
som flyger helikopter till uttag- 
ningståvling i F3C och Heli
kopter Popular. Den går av sta- 
peln vid Mohed, Sóderhamn, 
helgen 1-2 juli 1989 - detta da
tum galler - ickedet, som tidiga- 
re angivits i Månadsmeddelan- 
dena! Klubben disponerar Over 
asfalt och gråsbanor, vi har 
klubbstuga med toalett. Fly ger

gór vi Over stora fria ytor, så 
tveka inte - anmål Er till vår tav
ling genast!
Startavgiften 125:- insattes se- 
nast 17 juni 1989 på pg 79 57 
52-5 (med angivande av klass & 
frekvens).
Har Ni frågor om camping (se 
skissen) eller annal, som Ni vill 
diskutéra, så kontakta någon av 
oss, som halsar Er alla vålkom- 
na till naturskóna Haisingland:

John Eriksson (0278-652 85) 
Arne ÅstrOm (0270-606 44) 
LOrdags- och sGndagsprogram- 
men år lika och lyder så hår: 
0900-0945 Ankomst med 

briefing och 
domargenomgång. 

1200-1300 Lunch och 
Fri flygning. 

1300-1600 Tavlingen 
fortsåtter.

1600-2100 Fri flygning igen.

MFK Slåndan 
inbjuder till 
Sky Lady Cup 
1989!

Hår kommer en bra sak fór Dej, 
som annu into fått Din Sky Lady 
fårdig. Sno Dej på, fór nu kom
mer en specieil tavling alt ar
rangeres fór Er som inte tåvlar 
så ofta. I tåvlingen platsar inte 
bara Sky Ladies, utan också 
V iking, Topstar, Kursettan, Lola 
m fl. Idén om en specieli tåvling 
fór dessa modeller har kommit 
frem från andre modellbyggare 
i distriktet. Det kan vare ett bra

ZAP
THE TOTAL ^GHESIVE SYSTEM -

Anvånd Super-limmet!
Cyanoakrylatllm med egenskaper 
fůr varje åndamål:

CA tunnflytande och genomtrångande 
CA+ trogflytande och utfyllande 
CA-Slozap trógflytande, utfyllande och 
med ganska lång hårdningstid 
Plastizap for styrenplaster 
Zaplock for gånglåsning 
Ployzap fór bl a Lexan- & ABS-plast 
Kicker år en accelerator, som 
påskyndar hårdningen

net wr i QwmpMgL Ca, CA+ 7 g/25:-, 14 g/39:-, 28 g/60:-, 56 g/110:- 
Plastizap 37:- · Lockzap 31:- · Polyzap 60:- 
Kicker 70:- · Extra spetsar, sats om 10 st 31 :-

Distributor till fackhandeln:

„ M A T S  ........
L J U N G B E R G  T" ' "  

A B

Telefon 08-52 81 20 
08-50 05 99

Box 16163 
103 24 Stockholm

MODELLFLYGARE- SE HIT!

Fox 35 Stunt, 40års jubileumsmodell i lager. 
En unik motor fór endast: 420kr.
Inklusive Fox nya rundade Ijudd. & glodstift.

Cyl.dia. 
Slaglångd. 
Cyl.volym 
Varvtal m. 
10-6 prop. 
Vikt.

20,3mm 
17,8mm 
5,7 6cm3

9500varv/min
198gram

Givetvis har vi andra Fox motorer, Rew Up propellrar 
mycket låmpliga fór stunt, massor av modellflygtillbehor. 
Skriv eller ring fór katalog.

Modico HB 
Box 81075 
104 81 Stockholm 
Tel: 414230 
Fax: 406119
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satt att fól ja upp dem, som byggt 
Sky Ladyn.
Kom till Flugebyn invid Karls- 
borg fredag 26/5 kl 1500. Då 
bdrjar vi med camping, korv- 
grillning, modellti tt mm, då åven 
modellema kan trimmas in.
På lčrdag en 3-starters tåvling kl 
1100-1600 på Kråks ČWnings- 
fålt, enår Flugebyn år i minsta 
laget fór tåvlingar.
Sedan hoppas vi alla stannar till

søndagen och deltar i vår Våst- 
gøtatåvling - det racker om Du 
bestammer Dej på lørdagskvål- 
len! Vi halsar valkomna till en 
trevlig familjctraff i modellfly- 
gets tecken!

MFK Slåndan 
Lasse Larsson, 0322-421 17 
PI 4342, 466 00 Sollebrunn

Behøver Du karta fór att hitta 
till oss - ring, så skickar jag!

Hår bjuds vi till Danmark och kan få hjålp med 
svenska Inbjudningar I den danska Modelflyvenyt!

Inbjudan till Danmark!
Model fly veklubben "Nuseme" inbyder til HELI FLY-IN i Kristi 
Himmelfartsferien. Vi har en del att byde på:
Let begynder konkurrence, sjov FLY FOR FUN konkurrence, 
FAI, samt en hel del anden flyvning. Der er noget for alle, 
begyndere, vidrckommcndc och dem der kan endnu mere 
(FAI).Startgebyr 50 DKK.
Der kan camperes på pladsen, eller på en nærliggende camping
plads i Billund (nara Legoland). Filskov Kro ligger næsten på 
pladsen, og kan anbefales. Der er også mulighed for at lege hytte 
eller campingcogn i Billung. 01 og vand kan køpes på pladsen. 
Husk campinglader, ellers finder vi ud af det alligevel. 
Ankomst fra onsdag aften den 3/5. Briefing torsdag den 4/5 kl 
1300, og vi slutter efter nogle gode "HELI" dage søndag den 7/ 
5 kl 1500. Tag evt. familien med, der er kun 15 km til Legoland, 
svømmebad og andre aktiviteter.
Tilmelding til Benthe Nielsen, Amlundsvej 4, Lindeballe Skov, 
6321 Gadbjerg, Danmark, telefon 00945 5 885 454.
NB.: Jeg vill sige tak for hjælpen, og håber vi kan komme til jer 
også. Send blot en indbydelse, så vil jeg få  del i vores blad.

Med venlig hilsen! 
Benthe Nielsen

Krásna m odellbyggare  
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, turu, ródbok o.s.v.

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub!

Ge bort AMA-Cub!
AMA-Cuben år en fin flygare! 
AMA-Cuben år en fin present! 
AMA-Cuben år en fin ju lk lap p !

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

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

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 01 1 - 1 3  21 10

forlag

Hallgren servar glatt!

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 —7 29
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SRFK 
skaladagar 
1989 p 

Barkarby

Helsingborg & ICA-lyftet 1989
Helsingborgs MFK har nOjetatt 
inbjuda Sveriges skalaflygare 
till 1989 års ICA-lyftet. Vi 
kommer att tåvla i klassen 
"skala-populår". Datum år satt 
till ldrdagen den 20 maj med 
reservdag 21 maj. Vi har be- 
stållt bra våder och hålsar Er 
vålkomna till vårt RC flygfålt 
Vasatorp 101 i Helsingborg. 
Husvagnsuppstållning med el-

plintar finns liksom klubbstuga 
med TV, mek-verkstad, depå 
med elplintar med 12V uttag - 
allt detta i naturskón miljo. 
Vidare upplysningar kan fås ge
nom BorjeSebring, 042-71426- 
Vi hålsar alla vålkomna! 
Helsingborgs Modellflygklubb

Bliden: Rolf Guslavsson MFK 
Acroflyers vid ICA-lyftet 1987.

Hangflygeri
Det sedvanliga hangflygmee- 
tinget anordnas av Sålenfjål- 
lens Modellflygklubb den 1-2 
juli. Vi hålsar alla vålkomna! 
For eventuella fdrfrågn ingar om 
evenemanget och allt annal i 
anslutning till detta står K-G 
Hållhans 0280-22314 beredd 
med alla bra svar.
Sdlenfjdllens Modellflygklubb 

Hans Nerback!sekreter are

Populår-skaladagama på Bar
karby biir 10-11 juni. SRFK 
inbjuder SMFF-anslutna skala- 
flygarc & utlåndska gåstflygare 
Klass: popskala med enkla reg
ler, som mOjliggor deltagande 
av alla kategorier skalaflygare. 
Lika viktigt som tåvlingen år 
umgånget med andra skalafly
gare och utbyte av tips, idéer. 
Årets klassindelning år:
1. Ikaros - 1988 allmånt
2. Ikaros - 1988 aerobatic
3. Jet
4. Storskala. Skala 1:4 eller stor- 
re eller spånnvidd > 225 cm.
5. Aresti
FOrfrågningar och anmålan till 
Einar Johnsson, OA-vågen 6, 
178 00 Ekerd, tfn 0756-332 29

f  Fax: Norge 02-43 62 82 - PUNTER A/S, Parkvn. 80, N-0254 OSLO 2 - Tel: Norge 02-43 62 92 X

Schliiter Helikoptrar - MAGIC ny modeli 1989 - passande kropp, Jet Ranger. ^

Mer kraft i “luften1 med
# Utvaxling i 2 steg
#  Fribårande koppling
# Startaxeln parkeras
# Genomgående forbattringar 
Några data :
#  Rotordiameter 1,49 m
# Langd 1,47 m
# Fór 10cc motor 
Pris: 6585,-
Passande kropp, MagicRanger 
Bell Jet Ranger, skala 1:6,5 
Pris: 2300,- leverans maj-89

OBS - Under 1988 har Miniboy nr 10.000 levererats från Schliiter - OBS

Bestall Schliiter’s Katalog P (1989), sått in kr 30,- på postgiro 449 65 43-2 
så får du den i posten med komplett prislista ( inkl. reservdelar)

Reservdelar och Produkter finns nu på lager i Sverige 
Ring Ingvar på tel. 0303-481 22, vard. kl 10 -18 / Lunchstångt 11.45-13.00 

^___________________ eller faxa når du vill till 0303-485 65_________________

PUNTER HobbySport, Box103, 44601-Xlvången. Tlf. 0303-48122
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Kombinerat 
tråningslåger 
& seminarium 
27-28 maj i år!
Alla radiosegelintresserade hiil- 
sas valkomna till ett kombinerat 
uåningsiager och seminarium. 
Plats fór det stora evenemanget 
biir prelim inart Topp-faltct i 
Vallentuna eller Pilangens 
modellflygfalt i Órebro.
Vi traffas, byter tips, testar de 
nya "svaga" vinschama, provař 
flyga i bana med våra termik- 
kårror, snackar, såljer våra gamla 
grejor, lår oss hur man ordnar en 
tåvling, trivs och mår bra mm. 
MOjlighet till camping finns vid 
resp. fålt På Ibrdagskvållen 
grillar vi och mår ånnu båttre!

Hór av Er till oss!

Joakim Ståhi (019-12 60 43) 
John Her din (0758-763 17)

Våstra Gåstrike Flygklubbs 
modelinygscktion inbjuder till 
meeting den 10-11 juni. Platsen 
fór evenemanget år Lemstanås. 
Dctta meeting har som fråmsta 
mål trivsel och mycket flygning. 
Eftersom inga direkta tåvling- 
ar står på programmet, så kom
mer det att bli god tid fór givan- 
de pratslundcr angående heli
kopter- och autogiro, rådgivning 
och hjalp till dem, som vill for
ko vra sig i helikopter- och auto- 
giroflygandeL Det biir tillfålle 
fór skolning och óvning for alla 
autogiroflygare. Så missa inte 
detta meeting! Några speciella 
tider fór program eller liknande 
har inte bestamts.

Vill Du spaka sjålv?
For båda dagama galler Óppet 
Hus på klubben med bland annat 
"spaka sjalv" osv.
Rundflyg med helikopter ge- 
nomfórs av Góran Andersson

och Le if Strand. Flyguppvisning 
lordag och sóndag med McCul- 
logh J-2 Autogiro - Uno Elf- 
wing ar piloten.
Framemot kvållningcn då vi 
flugit fårdigt tands grillen fór 
trevlig samvaro fór mage och 
sinne. Korv, kaffe, låsk , smór- 
gåsar mm finns till salu. Camp
ing kan erbjudas i begrdnsad 
omfattning på Pallet. Vill Du

veta mer om vårt meeting ring 
gama till PeA:s Rotorblad,0290- 
851 37 (0715-1815) eller 0290- 
407 32 (1900-??).

Bilden ovan visar Uno 
Elfwings McCulloch J2 
auto gir o, som han kommer att 
uppvisningsflyga med under 
juni-meetinget hos våstra 
Gåstrike Flygklubb

Smått & gott i vårt nyfyllda lager! 4

NEW SUPER PLUG DRIVER
Ger Er en helt automatisk glódstróm direkt från 12V. 
Helt elektronisk med pulserande glódstróm. 
Cirkapris ENDAST 195:-· (artnummer CS 1102)

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)

NI-START
som år en glódstriftsklámma 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)

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)

r i  í y i i J T i  

C H E C K - M A T E  

S U P E R - H
RECEI VF. R & T R A N S M I T T E R  
N i- C a d  B A T T E R Y  C H E C K E R

TCXSON P R F C I S ' O N  P R O D U C T S

£ > .e  v

3  Y /

CHECK-MATE SUPER II
Kolla Dina ackar på fåltet med Check-Mate! 
Ett måste fór alla mekboxar! Cirkapris 215:-

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

v., ÁTERFÓRSALJARE ÅR VÅLKOMNA!

Ångsgatan  15 · Box 279 · 332 00 G is laved  · Tel 0371-101 11 · Fax 0371-110 33
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Utmaning i 
Sting-PYLON!
Varfór ar det så lite om pylon- 
flyg i Modellflygnytt? Det kan 
man ju fråga sig. Grenen lever 
dock i alia fall. Och Våsby MF 
och Vallentuna MF utmanar 
Stockholms alla radioflygare 
på det man kaliar "Sting-Py
lon". Vad kan nu delta vara?! 
Det år i två tåvlingar, som går i 
Våsby 15/4 och Vallentuna 13/ 
5. Och den fórsta deltåvlingen 
hade man på Årstafåltet. Jan 
Karlsson (0760-332 74) leder 
"ligan" och svara gåma på frå- 
gor om den hår "folkrace”-py- 
loneL Reglcma år enkla och 
fór eventuella andra intresse- 
rade drar vi dem hår intill. Och 
några superduper-doningar 
kråvs inte fór den hår grenen!

TINY ar en friflygmodell som år nastan fárdig att flyga. TINY 3r framtagen 
framst fOr nybórjaren. Den genomtankta konstruktionen ellminerar alla 
byggproblem och erbjuder en snabbyggd och problemfri uppbyggnad. 
Profilerade helbalsavingar med starka plastdetaljer.

TÅVLINGSREGLER STING-PYLON
Tåvlingen: 3-4 flygplan star
tar i varje heaL Planen ska runda 
två pyloner, som står med 150 
m avstånd. 10 varv skali flygas 
och"cuttar" man, så kOr manett 
extravarv.
Flygplanen: Bygg i trå eller 
tråliknande material. Glasfiber 
får ej anvåndas i kropp och inte 
heller ccllplast i vingar. Max 
spånnvidd 800 mm, max korda 
200 mm, min vingtjocklek 20

mm, flygplanskroppens bredd 
min 50 mm på bredaste stållet, 
min hojd - vingen inråknad - på 
hOgsta stållet 80 mm. Kroppen 
måste vara fy rkantig/rektangulår 
och hOmen får ha en rundning 
med en radie av en tioOrings 
storlek.
Motor: Alla motorer på 1,8 cc 
med original RC-trottel och ljud- 
dåmpare, dår utblåset får borras 
upp till max 6 mm. Topplocks-

packningen får plockas bort. 
Brånsle: Arrangerandeklubb 
håller brånsle: 75% metanol, 
5% nitor och 20% ricinolja. 
Propeller: Plastpropar tillåt- 
na, dock ej trådito - och de får 
bearbetas och balanseras. 
Tåvlingsformcn "S ting Pylon" 
år definitivt inget, som bara 
stockholmare skal få hålla på 
med. Starta gåma i Din klubb 
fór det hår verkar mycket kul!

Rekvirera Multiplex-katalogen!
Tysk utgåva 140 sidor i f3rg 40:-
Engelsk utgåva 60 sidor 30:-
Sånd in namn och adress plus check el 
sedlař eller girera till pg 37 54 51-2!

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

hobby och 
elektronik

En otrolig nyborjarmodell
i r a n  4

M n l t i n l ø y l

f c r r - L j
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GRATIS
-  kan det inte bli, men billigare !

Du kan nu handia direkt via

från oss till låga priser

ALLT INOM RC-HOBBY

POSTORDERKATALOG 

Β β ^ ε ο -  89
DU HAR VAL VÅR 152-SIDIGA 
POSTORDERKATALOG ?
-  Om inte, sått in 40:- på pg 45 39 82-1 så kommer 
den inom några dagar. (Inkluderar portokostnad 13:-)

HAR DU RAD ATT 
VARA UTAN ?

Ordertelefon: 08-87 17 70 (Dygnet runt) 
Kundtjånst: 08-87 30 30

BEHC0 Co AB Box 136 162 12 Vållingby
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"Kristiflygartråff" i Norberg
Torsdagen den 4/5 1989 går den 
sedvanliga "Kristiflygartråffen" 
hosNorbergsFlygklubb/mfspå 
Bålsjofåltet. Allt modellflyg dr 
vålkommet till vår traditionella 
Lråff. Vi kan erbjuda fri hus-

vagnsuppstållning. Ingen fór- 
handsanmålan bchdvs - det år 
bara att komma.
Men ring gåma fóre till Hans 
Olsson 0223-215 59 eller Stig 
Groning 0223-212 06.

Midsommarmeeting nr 20!
Siljansbygdens RFK håller i år - 
23-25/6 på Dragsångama sitt tju- 
gonde midsommarmeeting, som 
skali bii lite extra firaL Siljans- 
pojkama hålsar alia modellfly- 
gare med familjer hjårtligt vål-

komna. har Du frågor ring Åke 
Lindholm 023-238 90, Olle 
Larsson 023-603 53 eller Risto 
Baltzar 023-204 17. Glčm intc 
heller Modellflygets Dag den 9 
sept - också på Dragsångama!

Colt och Scampi
Fortsdttning från sidan 17 
så, att planet skali flygas med 
lite dyktrim på hdjdrodret hela 
tiden. Men om man minskar 
roderutslagen lite så går det 
utmårkt att låra nybdrjare att 
flyga med de hår planen, spe- 
cicllt som de flyger utmårkt på 
halvgas. Med de roderutslag, 
som ritningen anger, går det 
utmårkt att giira en del enklare 
konstflygmanOvrer t ex looping 
och stalltum, men trots delta år 
planen stabila i alla lågen. På

grund av det våstkustska vådret 
har dessa plan fått flygas i hård 
vind och det bekommer dem 
inte nåmnvårL Det år skónt att 
veta, att ett plan tål vind, for då 
kan man flyga mer ån om man 
tvingas sitta och vånta på de få 
riktigt lugna dagar, som åndå 
bara intråffar når man år uppta- 
gen av annat ån modellflyg! 
SIG-fabriken rckommenderar 
10-15-motorer till dessa model
ler, men vi skulle gåma vilja se 
en 15-motorsom låmpligast.om 
inte annat så fór att underlåtta 
starten. Sedan når vål planet år i

luften så kan man ju minská på 
gasen fór att få en mer lagom 
och avstressad flyghastighet.

Sammanfattning
SIG har hår en serie trevliga 
modeller, som fór en dråglig 
peng erbjuder mycket flygglåd- 
jc. Den enda missen i en mycket 
fint genomarbelad byggsats och 
ritningår.attdetbOrvara dråne- 
ringshål under tanken, såattinte 
kroppen kan brånslefyllas om 
olyckan skulle vara framme! 
Det år svårt att finna några fel 
el ler nackdelar med de hår by gg-

satsema. Byggbeskrivningcnår 
på engelska. Många bra bilder 
och skisser g6r att det åndå biir 
låttbegripligL I stållet biir vår 
lista på fórdelar fóljande: Bra 
pris, bra byggbeskrivning, låtl- 
byggda modeller, bra riming, 
låttflugna, rymligt utrymme fór 
radioutrustning, låmpligt stora 
roderutslag visas på rimingen.

Återfdrsåljare:

Firma Modeil Produkter 
0611-165 00

Box 2060, 871 02 Hårnosand
I_________________________)

BESTÅLLNINGSSEOEL
SANDSTILL:

NORWEGIAN MODELLERS A B.
BOX 37 - 778 01 NORBERG

POSTGIRO: 479 78 52 -3  
BANKGIRO: 8 6 8 -8 2 1 0
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Runtronic å r ett unikt tåndsystem fór forbrånningsmotorer från 
3,5 -250 cc, 1-cyl eller 2-cyl, 2-takts -eller 4-taktsmotorer. 
Runtronic har automatisk varvtalsberoende tåndforstållning. 
Runtronic gór Din m otor låttstartad m ed fin tomgång.
Runtronic kråver ingen svårinstallerad m agnet fór att fungera. 
Runtronic kor normala tåndstift trots låg strómfórbrukning. 
Runtronic år vibrationståligt och oómt - komponenterna år 
ytmonterade på kretskort, som gjutits in i kompakt block. 
Runtronic tåndsystem ger Dig m ojlighet att kora på oljeblandad  
bensin - låttare, billigare.
Runtronic våger endast 150 gram med en 270 mAh ackumulator. 
Runtronic kostar endast 995:- (exkl tåndstift och T-kontakt).

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

ETT ’’VASST” SORTIMENT 
AV HÓG KVALITET

FLERA 
OLIKA

KNIVTYPER

SLIPSTICKA m roterbart 
slipband

PINCETTER

BRETT BLADSORTIMENT: sågblad, 
holkjårn m m

X-ACT0
HÅLLER SKÅRPAN 

LANGRE!

HANDDRILL
——- r  ̂j3L' q

NALFILSORTIMENT

HYVEL
GERINGSLÁDA
LISTSKÁRARE

É32D
Generalagent

MODEL-CRAFT
BOX 2074, RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO TEL 040-714 35

OLJEPENNA

I K  C 4 X - A C T O O I L E R

BYGG MED PRECISION & PASSF0RM 
—  ANVAND X-ACT0!
FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER
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FC-18
Futaba FC-18 ár ett hógvardigt Computer-RC- 
system for alia tánkbara anvåndningsområden.
F-18 kånnetecknas fórutom av perfekt design ocksá 
av steget in i den s k CAMPac-klassen.
CAMPac "modell-lagringssystem" fórenar en 
revolutionerande enkelhet med praktiska och 
obegransade mójligheter.
Datasákerheten, datamångfalden och ett obegransat 
modell-lagringsutrymme erbjuder den aktive 
modellflygaren fler kreativa mójligheter.
Futabas FC-18-enhet erbjuder i grundutforande 
lagringsmójligheter fór 3 olika modeller.
Med varje CAMPac-modul blir ytterligare 12 andra 
modeller tillgångliga.
• Modern Computer-anlåggning med det 

revolutionerande CAMPac-systemet.
• PCM och PPM plus stor ackumulatorkapacitet 

tillfredsstáller alia praktiska krav.
• Anvándarvanlig och "generós" mjukvara.
•SMD-teknologi frán Din sándare, hela vágen

over mottagaren till de kullagrade servona.

D e t  h a r  h a r  m a n  v å n ta t på  la n g e !
CAMPac-modulen fungerar som en datadiskett (Du 
har alla "varden" lagrade fór just den modeil Du ska 
flyga). Du stoppar in den i såndaren - och se'n ivåg! 
CAMPac-modulen år forprogrammerad - eller också 
programmerar Du sjålv in den fór Dina modeller. 
Enkelt. Låttvindigt!

Futaba servicegaranti
Futaba Service år unik. Den innebår, att vi åtar oss 
att u tfora vilken reparation eller service som helst 
till ett pris som f.n. ligger under 100-lappen. 
Kraven år, att Du inte gjort någon form av 
ingrepp i radiosetct eller vant plus och minus fel. 
Reparationstid under 10 dagar!

Radio Control Center AB
Gillesgalan 10. Box 124. 56122 lluskvarna. lel 036-14 5360

FC-28
Futabas nya FC-28 anlåggning - ett håpnads- 
våckande nytt verktyg fór RC-vårlden!
En konsekvent anvåndning av de allra nyaste 
teknologiska kunskaperna i kombination med 
det enastående CAMPac-systemet foråndrar 
helt RC-pilotens vårid.
Mojligheterna, modellinstållningarna "lagrade" 
som på utbytbara disketter, eller i form av 
forprogrammerad "mjukvara" - helt fårdig att 
såtta in, språnger alla tidigare kånda grånser. 
Anvåndarens fantasi blir inte långre begrånsad. 
Allt blir mojligt genom enkelt utnyttjande over 
menyn eller snabbprogrammering med det nya 
"function-call-systemet". Lått att kontrollera 
med den overskådliga grafik-displayen.
• CAMPac-system, lagringsmójligheter utan 

begrånsningar.
• Grafik-display fór snabb programmering.
• Mixer-funktioner fór bl a helikopter, F3A och 

segelflyg.
• Toppen-anlåggning fór stjårnpiloten!

*
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ALINGSÅS

M O D E L L M A T E R IA L
till salu

Byggsatser i trå, metali, plast. 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radloanlåggningar 
Tlllbehår, brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÅLLSTID 
0322-350 78

Λ Ι M  j 4 -
P E O D U K T E E

Nymbvågen 110, 290 34 Fjålkinge , 
Tel: 044-560 57

RITNINGAR & MATERIALSATSER till 
Lillen « Mixen · Bo Gårdstads samtlige 

modeller - nu åven med fårdlga spryglar 
Hela FLAIRs sortiment · Skalarltnlngar 

Beklådnadsmaterlal 
MOTORER · Irvine ■ Webra ■ Enya · OS 

RADIO · Graupner · Sanwa ■ Futaba 
STOR SORTERING PÅ BALSA 

KLUBBRABATTER 
ÅVEN BILAR OCH BÅTAR 

POSTORDER - Katalog mot 10:-

GENARP
Romele

Elektronik-RC-Hobby
RADIO

Futaba · JR · Graupner ■ Sanwa 
Multiplex · Hitec 

samt service och tillbehór

Modeller ■ motorer · byggsatser, 
beklådnad ■ balsa * modelltillbehór

FLYG ■ BIL · BÅT 
År Digitalmultlmetrar År 

HUMANA PRISER

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

GAVLE

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

MODELLFLYG - BÅT ■ BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR

GÓTEBORG

f r O l u n d a HOBBY
FRŮLUNUA IOFIG

R/c P ilD l l  SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

GOTEBORG

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20
400 40 Goteborg

TÅG nytt & beg · FLYG BÅT · BIL 
RC-anlåggn · Plastbyggsatser 

Massor av annat 3mått och gott!

VÅLKOMNA
IN!

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  Aterfórsáljare fór Jotun, Sverige
•  Åven postorder

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

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

D E T MESTA  
FOR RCU
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

SÅLJES
Modellflyg
Byggsats GV 38. Prospekt ge
nom Hans Kjell berg, V :a Anne- 
bergsvågen 3 1,433 37 Partille 
BECKER s800 
Komplett anlåggning med avan
cerad dubbel mixer - dartill:
2 st 8-kanals mottagare 
2 st S 2000 kraftscrvon 
2 st US 600 servon, nya oanv.
2 st US 300 servon 
2 st US 400 microservon 
1 st 1200 mAh mottagaracke 
1 st 450 mAh mottagaracke 
Ej anvdnt i motormodell 
Nypris 9.000:-, Sål jpris 4.000:- 
Ring 0760-806 07 efter kl 2000 
och fråga efter Uffe ...
ELFLYG!
MULLER KING, spv 3100 mm, 
kompl med vingservon, Keller 
30/12, Schultzcelektronisktfar- 
trcglage och 12-cellers ackpa- 
ket. Extra kolfiber ilagt i vingar- 
na. Nytt & oanvant, men lackat 
och klart fOr montering.
Nypris 7.500:-, Saljpris 3.000:- 
0760-806 07 - fråga efter Uffe! 
SEGELFLYG!
MERLIN kompositsegelkarra 
med 3000 mm spannvidd, helt i 
glasfiber. Påborjad.
Nypris 3.000:-, Saljpris 1.000:- 
Ring 0760-806 07 efter kl 2000 
och firåga efter U ffe.

SÅLJES
ELFLYGPAKET:
ASTRO Challenger, clscglarc 
med 183 cm spannvidd, Graup
ner Electro-UHU-Set, motor 
med fallbar propeller, Astro on/ 
off motor kontroll.
Hela pakctet endast 825:-. 
ASTRO 110 DC/DC Peak De
tector Charger, laddarc for 4 -12 
celler med automatisk avstang- 
ning, 725:-.
ASTRO 112 DC/DC Constant 
Amp Charger laddarc f 1 -28 cel
ler m timeravstangning, 875:-. 
K&W fallbara propellrar nu
aven i storlekama 8x6, 9x6, 
10x6.
SONIC-TRONICs fallbara 
propellrar 7x4 och 8x4, 105:-. 
KATALOG sands mot 10:-.

LRN Teknik
Osterangsg 71 753 28 Uppsala 
018-69 63 80 & pg 39 76 20-6

KOPES
Elektriska landstall
Mick Reeves "Screwtracks" 
minsta modellen onskas k6pa. 
Ring 0522-178 98.

Defekt SAITO 40-45, dår dock 
vevhus & vevaxel ar OK. 
016-15 55 93 arb, 016-14 33 32 
Jan-Erik Nyzell

NATANS HOBBY
(den lilla vanliga butiken 
med det stora sortimentet) 
utókar nu med modeller från 
FLAIR!
• År Du nOjesflygare?
• Gillar Du dubbel- 

dackare?
• Kan Du noja Dig med 

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

SVENSKA DEKALER
Sjålvhåftande plastdekaler med 
svenska flygvapnets nationalitets
marken, fór skalamodeller, finns 
nu hos RDA Konsult.
Dekalerna finns i 
två storlekar:
Diam 120 mm/10:-/st 
Diam 75 mm/ 8:-/st 
Sått in pengarna på postgirokonto 
45 96 50-8, så sånder vi dekaler
na omgående per post.
Ange adress, tel samt antal 
dekaler av resp storlek.
RDA Konsult HB 
Fannydalsplatån 12,
131 41 Nacka
Telefon 08-716 85 34 (kvållar)

Hår kan Du 
sålja · kopa · byta 

prylar
med hjålp av 

Modellflygnytts 
radannonser

GRATIS
fór privatpersoner 

och bara 25:-/rad fór 
firmor av ollkaslag! 

Bra va!?

/ allra sista minuten kom det hår in ...
é ÅLLEBERGSTÅVLINGEN utannonserades lite felak- 

tigt i fórra numret. Så hår skali det vara:
Plats: Axevalla Hed, mellan Skara och Skóvde.
Tid: Lórdagen den 20 maj 1989 - sóndag 21 maj år 
reservdag. Genomgång kl 0830 med fórsta start 
kl 0900. Lóplinestart, flygning 6 minuter och land-' 
ning i cirkel. Anmål postgiro 11 22 37-3 mellan 25 april- 
8 maj 1989 - ange namn, klubb, tfnnr, frekvens + 
reservfrekvenser. Jan Oden, 0515-335 87 vet mera!
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1  GOTEBORG HALMSTAD HOFORS

STORT URVAL RC-anlåggningar Byggsatser PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

—  Modelljåmvågar
—  RC bil, båt, flyg

Tillbehór och balsa Specialitet: AUTOGIROS & 
rotorblad

Bilar: Carlsson och Challenger Vingstčttor, profilhyvlade i furu
^ ------  Plastmodeller Roderlist, skevroderlist

—  Bilbanor Buggy:TT, Sigma och Carlsson Balsa, furu, plywood osv 
Aterforsåljare antages

och åven elektronikkomponenter Prislistor mot dubbelt brevpono

! L m A Z í j j o j i m R J 3  E E £ K r ø O H P R &  N O B B T
Besóksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hofors

. ■ l i c l m  M ABKungsgatan 20 035-12 40 70
Postadress: Kållarvågen 13,

V S-810 10 Torsåker
■  Norra Hamngat 30 · GOTEBORG · 031-80 69 01 ť 302 45 HALMSTAD Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

Radio C ontrol Center AB

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

KONTOR
Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Oppet vard 9 - 1 2 ,1 3 - 1 7

HOGANÁS/ HELSINGBORG

HOGANÅS
r \

hobby och 
elektronik

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

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

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

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

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Valkomna In eller ring!

Vi skickar Sven mot postorderl
KBA Lek & Hobby, Sodra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

luleA

RC-FLYG TILL LAGA PRISER

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

Marutaka
•  Stort balsasortiment
•  Stor tlllbehbrssida
•  Postorder, ingen egen katalog
•  Ring for information

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

lu leA

THYLINS SERVICE · LULEÁ
RC-specialisten i vár norra landånda!

Motor OS · Enya · Irvine · Rossi · Webra 
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba

Sanwa · Hitec
Byggsats SIG. Kato. Marutaka m ti 
Bil Kyosho

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLINS SERVICE
Stationsgatan 62

951 32 l u l e A · 0920-129 29 & 010-58 3 7 1 9  
Ďppet måndag-lredag 8-17 ·  RING GARNA!

LIDKÓPING LINKÓPING

BORGS hobby
Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

Apolekargatan 7, 582 27 Linkoplng 
Telefon 013-12 39 81

S ka la ritn inga r av Brian T aylo r 
Dekaler: Tre K rono r

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlaggningar

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

Stort sortiment i RC-bil och -tlyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, Lór 1000-1200

Modelljårnvagar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehór

MALMÓ ^ MALMÓ

MODEL 
/ %  λ C R A F T

RITNINGAR FRÅN 1940-1960 IllIlllM lilil Rundelsgatan 16

Skala 1:25 och fri flyg
V ............J  200 12 Malm6

y  Tel: 040-714 35

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm Det mesta och det båsta tór RC-flyg, 

-bil, -båt, tillbehór, modelljårnvåg, 
bilbanor mm.

CENTO
C E TRUEDSSON 

FACK 541 · 200 10 MALMO 
040-15 51 98 & 043-15 16 43

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 modeller 
eller Din klubb!

m od e llftyg m irk · 

tfv llngekort

t iv lln g ereg le f

tygm irke

k lubb-b lazerm årk·

ro c k s la g s m å rk ·

ld*ntltle rlng»num m *f

handbftcker

tiv lln g ip ro to k o ll

SMFF-dokaler

Klubbar och skolor 
faktureres - 

ovrlga le veran s er sker 
mot postforskott

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

Forbundsmårke, rockslagsmårk© 15:-
Forbundsmårke, 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 fór ollka 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, introduktionsmodeil, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, enbart ritnlng 25:-
Byggplatta, 120 x 24 cm 40:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselppr, gult & rótt, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shlrt, från EM 87 eller EM 88 40:-
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K V A LITET TOPPRESTANDA
2 5 -3  5 -6  5 -7  5-10.0-10 7-11 1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

Svensk MOOELLTEKNIK
DtstriOulor /___________ β ο ιρ η μ ά  /
Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

ELL MRS
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:· + dubbelt brevporto -

SIDEN 42:- per meterl

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRADGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

SIGTUNA HOBBY
Fred ri ksberg svag en 14. 193 00 Sigtuna 
Telefon 0760-505 55 

Bålar med många tillbehor 
RC-flyg från 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, Futaba, Challenger m fl 
ELITE skalaritningar och ritningar 
av Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxladvlnschar och
massor med andra tillbehor & material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppetvard 16-18: (Stångttisd) lórd 10 15, 
Óvrlga lider lelefonsvarare.

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM

HOBBYBOKHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

Butik: Pipersgatan 25 · telefon 08-54 84 55 
Óppot mån-fre 12-18 · Lor 11-14

*  BÓCKER *
*  TIDNINGAR *
*  RITNINGAR *

Flyg - tåg · båt · m odellbygge - m llltarla  
ANTIKVARISKA BÓCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · bokllstor · postorder

STOCKHOLM STOCKHOLM

Hoftes modellflyg
FUTl® U p p la n d sg a ta n  66, 113 44 S to ckh o lm  

Tel 08/33 30 44

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

BY RON C N .
o r ig in a l s

M otorspecia lis ten: Rossi, Cox, 
K&B, O.S., Quadra, Kawasaki 

M ode llflyg  —  båt —  bil 
R ad ioan laggningar 

C B-spinner och kvartskala-
tillb e h o r Macs Product

TROLLHÅTTAN

7 u lr t c t
0 0 n Ø Q Q ø e

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR
TRESTADS LEDANDE 

HOBBYAFFÅR
* BIL * FLYG
* BÁT * TÅG

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

I Arkaden vid torget

UMEÅ
Allt inom radiostyrd hobby. 
Byggmaterial, tillbehor, 
motorer, glódstift, ackar.
Nu avert modeller från Flair

Grubbevagen 63, 902 50 UMEÅ 
Tel 090-14 44 02.

Byggsats Nårskala FLAIR &
David Boddington 

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

Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MWS 

Brånsle Diesel och gl6d

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

\  C .  J H fc  /  SMFFbildades 1957 och har

V  n W  '  v
/  klubbar, klubbmedlemmar 

och enskllda personer som
medlemmer.

FOrbundsordtOrande Ledamot Grenchef Frlflyg
Olof Pen nbo rn K-G Hållhans Ulf Edlund
Tjbrngatan 17 Box 40 Hemmansvagen 11
253 72 Helsingborg 780 68 Transtrand 632 33 Eskilstuna
Telefon 042-22 25 53 bost 0280-223 14 016-42 01 65
(Kvållstid 1800-2000)

Suppleant Grenchef Llnflyg
Vice fórbundsordfúrande Roland Allberg Bengt Lindgren
Bengt-Ehk Sůderstróm Adjutantsvågen 6 Sågstuvagen 24
Rullstensvěgen 17 834 00 Brunflo 141 49 Huddinge
616 00 Åby Telefon 063-15 15 67 arb Telefon 08-779 311 18 bost
Telefon 011-665 58 bosi 063-217 00 bost 08-779 03 87 arb dir
Telefax 011-23 83 08

PR och rekryterlng
Telefax 08-774 38 24 arb fvb

Sekreterare Gunnar Eriksson Grenchef Radioflyg
Henning Andréasson Ďstra Parkgatan 26 Hanns Flyckt
Tubrogsgatan 1 Bil 951 36 Luleå Åkershultsvagen 2
217 41 Malmo Telefon 0920-239 26 bost 564 00 Bankeryd
Telefon 040-91 58 42 Telefax 0920-228 87 fvb Telefon 036-721 00 bost

036-19 96 15 arb
Kasser Utblldningsledare 010-36 33 83 bil
Johan Bagge Henry Hahlin
Lokegatan 24 Box 245 Expeditlonsfórestándare
602 36 Norrkbping 863 02 Sundsbruk Bo Hallgren
Telefon 011-13 36 47 bost Telefon 060-53 68 97 Box 30
Telefax 011-10 19 49 618 00 Kolmården 

Telefon 011-925 97 bost

OREBRO

B0RJESS0NS
MODELLFLYG- 
HOBBY
Specialaffår fór 
Modellflyg

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

ÓREBRO

HAKANS V HOBBY

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

*  FLYG *  BIL ★  BAT *
•  RC-anlåggningar ·  Motorer 

•  Byggsystem ·  Tillbehor

Dessutom personlig service och 
låga priser

I allra sista minuten kom det hår in

I

FLUGEBYLÅGRET uppstår igen och preliminårt går 
det av stapeln x-x juli 1989. Vi hoppas kunna ge mer 
detaljerad info i nåsta nummer av Modellflygnytt.
NY BYGGSERIE under framstållning. Modellflygnytt 
startar i nåsta nummer en semiskala-serie, som vi 
fått via danska Modelflyvenyt. Det år Mfns RC-redaktór 
Lars Pilegaard, som låter oss bygga en hårlig dubbel- 
dåckare S.E.5a med en spånnvidd på 150 cm och fór 
motor runt 6,5 cc 4-takt & 12x6" propeller.
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URA-PLA En riktig nybórjarm odell!
Bygget górs på 6-10 timmar, jåmfor med 
balsamodeller 20-40 timmar och de fiesta 
ARF (s.k fårdigbyggda) modeller 8-12 
timmar. ___
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Valet år enkelt - Duracraft vill att Din forstå erfarenhet av modellflyg ska bli en bra start på en trevlig 
hobby. Inget annat flygplan som vi kånner till har dessa kombinerade egenskaper, snabbyggd och stryk- 
tálig. Dura-plane óverlever de fiesta krascher som nyborjaren gor.
Dura-Plane har en 114 cm gjuten cellplast vinge, stryktålig PVC kropp, en aluminium profil håller stjårten, 
aiuminium landståll. Låmplig motor: 2-takt 3,2 - 6,5 cc. Radio: 3-4 kanaler.
Nr liod 1 Dura-Plane II 753:-
Nr. i 4003 Dura-Plane II ARF har fårdigklådd vinge, tank, hjul, stótstánger medfóljer 1120:-

Top Flit© har en fin katalog 
fråga efter den I butiken.

Metrkk

Elder 20
En utsókt modeil frán fórr i tiden.
Doftar låderhjålm och silkesscarfl Låmplig som forstå 
modeil. Spånnvidd 135 cm. Motor: 2-takt 2,5 - 5 cc 
eller 4-takt 3,5 - 5 cc. Radio: 2-3 kanal.
Nr. 10332 Top Flite Elder 20 502:-

M ETR ICK
En 2-meterseglare fór sá
val nyborjare som proffs. 
Enkel att bygga - snail att 
flyga. Spånnvidd 200 cm. 
Radio 2-3 kanal. 556:-

modellhobbygrossisten
Bergsbrunnagatan 18, 753 23 Uppsala


