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Vinn 
Lindansen’8 9  
med 
Linus!

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

forlag

Linus år basmodellen fór Lindansenl Kóp den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10
Linflygmodell spånnvidd 1050 mm vikt 700-750 gram PRIS 285: 
komplett byggsats Enbart ritning 25:- + porto.
Byggsatsen innehaller ritning med byggbeskrivnmg samt alla delar 
fårdiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag mgår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack.

Bygg och tråna - och vinn Lindansen i år!

Allt som flyger och far 
hittar Du hos Kungshobby!

mm ELECTRIC SEMI-SCALEAeronca
Radio Control Sport/Trainer

Nytt!
AERONCA ELFLYG 980:-
Elmotor medfóljer satsen!

fil
Nu hela ACE-programmet av byggsatser i lager!

2:a upplagan av katalog 11 nu klar. 50:- med nyhetssupplement
i

HELIKOPTRAR:
X-cell, Shuttle 
Kyosho Concept 30 m fl. 
Kolla våra paketpriser. 
Reservdelar i lager!

K u n gsh o b b y
Kungsbroplan 1 112 27 STOCKHOLM tel 08-54 70 77

Obs! Nya óppettider: Måndag-fredag 09.30 
18, lordag 09.30-15 Kvållsservice! Tisdag och 
torsdag till kl 20!

Vi lagerfor hela standardutbudet i hobby — 
alla kanda marken och lite till!
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OMSLAGSBILDEN
Bo Holmblad har byggt Lions Cub och passade 
på at l ta den har bliden av ett s ny g g modeil.

Sommar, sommar, sommar!
Nu dr det meetings på gång. Och Flugeby-ldgret. Vi modellflygare har fina c hanser 
alt knyla kontakter over grånserna. Radioflygarefår prova påfriflyg och linfyg.
F rifly gare kan få  kånna på radio styr ni ng. En Ijum och lugn sommarkvall kanske 
Sven Pontan slapper ivdg en 25-ores till ackompanjemang av ndktergalar och annat 
sommarlikt. Vi har ocksåfina mojligheter alt visa alla dem, som bara laser om mo- 
dellflyg, vad det hela går ut på.
Måtte Vår Herre vara modellflygare och ordna bra våder åt oss!
Det har numret av Modellflygnylt år också sommarlikt. Friflygarna vådrar sommar- 
luft under vingarna med nya gr epp."Midnight Special" dr en modeli, som kan vidga 
intresset. Helskalaritning i delta nummer. SMFF-Tvåan kommer också som ritning - 
bygg och flyg med kompisar, som dnnu inle fåli upp ogonenfor modellflyg.Vi ser 
också framåt och drar igång med vår semiskala-serie med en hårlig dubbeldåekare - 
S.E.5a - som objekt. Lars Pilegaard - RC-skribent i danska Modelflyvenyt - har 
vdlvilligt ståilt text & bild till vårt forfogande. / de. tta nummer inledning med be
skrivning av den drriga fdrstavårldskrigskåmpen lite bakgrundshistoria, alltså!
I ndsta nummer kommer byggbeskrivning och ritning.
Vi vill också uppmana Dig, lósnummerkópare, all bli medlem i SMFF - då stdttar 
Du ett ungdomsforbund med friskt luft under vingarna!
Du får dessutom tidningen direkt hem och snabbare an via kioskerna.

Nu slapper vi loss sommaren! Och ses på alla meetings och tråffar, tåvlingar och 
uppvisningar! Och njuter av vår stårkande sport och hårliga hobby!



Lars Pllegaard/Modelflyvenyt
f

Bakgrund & 
val av modeli

\________________ é

S. E. 5a i semiskala, del 1
- men med flygegenskaper som sin forbild!
Danska Modelflyvenyt hade vid årsskiftet en artikel om det gamia engelska 
jaktplanet från forstå vårldskriget. Lars Pilegaard år mannen bakom pennan. 
Det år en bra byggprojekt, som nu vålvilligt ståilts till vår tidnings fórfogande. 
Hår kommer bakgrundshistoria och skalaritning.
Vi hade lange umgåtts med 
tanken på att ta fram en rimligt 
stor modeil. Från starten beståm- 
des också, att modellen skulle 
vara lått. Fór att inte gora den for 
svår rent hantverksmåssigt, 
skulle teknologien från "Fløjte- 
Marie" (en model I med Tiger 
Moth-karaktår, som tidigare 
presenterats i Modelflyvenyt) så 
långt som mojligt foras vidarc i 
den nya modellen. Eu annat 
krav/Onskemål var, att den nya 
modellen skulle vara"historisk" 
fór alt dårigenom bli intressan- 
tare. Målet var vidare att få res
pons på projektet så att bortåt 
100 modeller blev byggda i den 
lilla storleken och ett halvt tjog 
i den stora - och dessutom sjålv- 
fallct också helst några storle- 
kar, som bladets låsare sjålv 
beståmde sig fór.

Kravet på "historia" och teknik 
uteslOt snabbt alla modema 
biplan.Planlåggningen fick gå 
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tillbaks till forstå vårldskriget. 
Dår fanns tillråckligt många mo
deller att vålja mellan, eller ? 
Det var det nåmligen inte. For 
modellen skulle både vara lått 
att bygga och att flyga. Dårmed 
fors van n al la kortnosade biplan 
med stjåmmotor - Sopwith Pub 
och Nieuport - ut ur bilden. Och 
Camclen. Dcss raka Overvinge 
ger oftast problem fór oerfama 
piloter såvål i fullskala som i 
modellvårldcn. Trc-dåckama 
fórsvann på grund av det stora 
vindmotstånd de ger. Albatros
sen Fick vika sig med sin spin
ner, som icke kan kopas fårdig. 
Etc, etc.
I nåsta vanda tittade vi på diver
se biplan med "bilkylare". De 
tyska var nog så kånda, men inte 
så vålkånda som S.E. 5/S.E. 5a. 
Det flygplanet har av engels- 
månnen bctecknats som flyg
planet som var fóre Came len på 
samma sått som Hurricane var

fore Spitfiren i nåsta våridskrig. 
Ett jaktplans fodsel 
Med fantasins hjålp står vi med 
båda fOttcma i 1916 års vårliga 
lervålling på en flygplats bak
om fronten i Frankrike. Fram fór 
oss bullrar fronten. Artilleriduel
ler i stort och smått hOrs oavbru- 
tct. For att såkra armčn mot 
Overrumpling harobservations- 
fiygplan sånts upp fóre gryning
en. Nu våntar vi dem tillbaka.

Deras mekaniker har sedan långe 
tagit plats utanfór vcrkstadstål- 
ten liksom platskommendanten.
Alla spejar de mol oster. Samta
len biir mer och mer fórstrodda 
och tankspridda med långa 
pauser. Visama på klockan 
kryper forbi den tidpunkt, då 
observationsplancns sista bran- 
slereserv har ebbat ut.
Sakta smyger vi bort. Med en 
stilla forhoppning om ett tele-
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Figur 1

fonsamlal om nódlandning på 
en intilliggande plats eller på en 
åker en bit bakom fronten. Men 
med vetskap om de senaste 
månademas håndeiser vet vi, att 
telefonen alltfór ofta år død. 
Våra maskiner år helt enkelt for 
dåliga. De fiyger fór långsamt, 
de år fór skrøpliga, ostabila och 
helt utan tidsenligt stigfórmága. 
Specieilt flygplanen från RAF - 
Royal Aircraft Factory - år nu 
långt under normal stridsdug- 
lighct hår vid fronten. Tillsam- 
mans med de andra upprepar 
vår platskommendant om och 
om igen sin klagan uppåt i sy
stemet. Før eller senare må det 
vål ge resultat! Det gør det. RAF 
får kniven på strupen och i den 
kungliga verksamheten måste 
man insc, att antingen kommer 
man fram med ett kvalitetsfør- 
slag eller också biir fabriken rått 
och slått avvecklad!
Hotelsema ger verkan. Konser
vatismen påkonstruktionsavdcl- 
ningen skjuts åt sidan. Unga 
konstruktører med otraditionel- 
la idéer får fria hånder och redan 
runt midsommar kan vi glådja 
oss øver intc bara ett, utan hela 
två fórslag (Fig 1).
Det ena - resultatet av ett helt 
igenom nytt tånkande - ett bi
plan med dragande propeller 
men med forarplatsen framfor 
propellem och ett rørligt ma- 
skingevår - får beteckningen 
F.E. 10 (fighter experimental). 
Det andra - kaliat S.E. 5 (scout 
experimental) - år mer konven
tionelle men likvål med nya 
idéer. Båda typema år baserade 
på den vatlenkyldaHispano-Sui- 
za-motom, som ansågs vara den 
båsta flygmotom med 150 hp 
vid endast 1500 varv. 
F.E.-maskinen uppfattas inte

ovåntat som fór modem fór den 
anslagbeviljande myndigheter- 
naoeh fabrikens chefskonstruk- 
tor Η. P. Folland uppmanas att 
gå vidare med S.E. 5.
For førsta gången bl ir ett jakt- 
plan konstruerat fór jaktstrid 
och intc fór observation. 
Planerad bevåpning år en 303 
Vickers maskingevår, som skali 
skjuta genom en ihålig, våxlad 
propellcraxel - något som Mes- 
serschmidt 109 skulle gøra en 
generation senare. Vid struktu
reringen av sjålva flygplanet tar 
man så maximalt hånsyn till 
kortast mojliga byggtid och 
snabbastc service. Bara anvån- 
dandet av samma "form" till 
vingspetsar, stabilisator coh fena 
vittnar om forsøken att i slutske
det uppnå cn viss clcgans.
F.E. 10 førsvinner i dunklcl och 
biir aldrig byggt, men hinner 
dessførinnan låmna sin fena till 
S.E.5:an, som nu endast har 
stabilisatom och vingspetsama 
med samma form. Dår med år 
Royal Flying Corps så førtjusta, 
att man inte bara beslållcr 3 pro- 
totyper, utan också drar till med 
24 scrictillvcrkade maskiner 7 
veckor, innan ens prototypens 
provflygning genomførts!

Från trollkarlens 
verkstad
Tillverkningen av maskinen går 
snabbt tack vare den fomuftiga 
och enkla konstruktionen. 
Vingar och stjårtplan byggs med 
spryglar omkring 2 huvudbal- 
kar av fum. De styvas upp med 
invåndiga wires samt efter mon
teringen med utvåndiga stag. 
Alla roder till verkas øveren stål- 
rørsram med furuspryglar. Ving- 
støttoma tillverkas i massivt furu 
StØttoma mellan kropp och øvre

vingen byggs upp av stålror, som 
tåeks med linncklåll furutrå. 
Samma teknik anvånds också 
på landstållet, som får genom- 
gående gummistropp (=amorti- 
sor-avfjådrad axel.)
Kroppen i sin tur byggs upp 
kring 4 långsgående furulonge- 
ronger, som inbørdes hålls ihop 
med liknande tvårstottor med 
stålbeslag. Motom monteras på 
ett asktråfundament och kyla- 
ren framfor motom på bil manér 
med ett hål - icke till startvev, 
men vål till propelleraxel! Bråns- 
lctanken placeras bakom brand
skottet på ett "golv", som lagts 
ut på det øversta kroppslonge- 
rongema.
Kroppen klåds med avtagbara 
aluminiumplåtar omkring mo
tom. Kryssfanér anvånds från 
brandskott fram till forarplat- 
scn. Linncklådscl i øvrigt. Från 
forarplatsen bakåt till fenan reses 
på kroppens øversida 6 runda 
kryssfanérspant. Åtta furulister 
i full långd låggs på spanten. 
Mellan de två fråmsla spanten

och forarplatsen, dår listemas 
inbørdes avstånd år størst, an- 
bringas ytterligare en antal 
mellanlister.
Linneklådseln limmas fast over
allt utom på kroppen, dår linne- 
duken sys/surras) fast på sam
ma sått som ofta anvånds vid 
skarvning av presenningar. Med 
den metoden kan man lålt och 
bekvåmt "øppna" kroppen for 
service och reparation. 
Chefskonstruktoren Follands 
framsynthet fømekar sig inte! 
Omedelbart bakom førarplatsen 
på høgra sidan gør man som 
standard ett utrymme fór radio - 
åven om det endast kom att 
anvåndas før bagage eller kurir- 
post.
Avslutningsvis dopas hela pla
net och av viktskål målas endast 
Øversidan khakigron. Undcrsi- 
dan år naturfårgad linnedopad. 
Økad risk fór funktioneringsfel i 
de ånnu enkla maskingevår. I 
stållet siktar man direkt in sig på

Fortsattning sidan 9!

5
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SE5/5E5A
kropskonstruktion

Lewis gevær trukke helt tilbage
^ ^  høj montering til motor med gear

med opklodset ladeskinne 
^vingens tværsnit ved centerlinie

centerlinie

styrbar haleslæber
Vi

inderste stræbere af 
lakeret fyr

køler til 
15o hp H.S. motori /

vingestræber 
malet som overs.-—

SE5
150hp HISFANO-SUIZA
direkte træk

denne wire ikkd 
standart

f  ~

total længele 6,5

A.D.622
tobladet propel 
af poleret la
mineret traT^-^

pitot på 
højre vin
ge s træh^V"

303 Vickers gevær 
fastboltet på krop

?oo hp H.S. 
køler

NB

understel ma
let som overs.

afkortet 
til 6,37m

Fairing 'Og slæber 
malet som overside

H.S. gearede motorer 
på SE5A kunne også være 
22o eller 2Lo hp

finne areal o,kl m'

lav montering til 
motor uden gear

i

rorare^l 
o , 5L nť

t

nakkepude under
tiden fjernet

SE SA
200hp Wdsdey Viper 

direkte træk
!

radiorum

IKKE SKALA
i

['Fairing 
o ,l6  nr

3o3 Lewis gevær på 
øverste vinge

Λ NB
den mest al- 
mindelige typ#

set fra siden uden vinger for at vise 
ellers skjulte detaljer
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firbladet propel/1’''« B  W /%
anvendt pí en- Ě j >—«
kelte SE5 of ^ 4 - · — « 4 ^ / .  V ~

pí
kelte SE5 of 
SE5A med Hispanc 
motor

SE5A fra neden

diameter
2,36 m

gennemsigtig inspektionsrude 
også under haleplan 1

stigning 
^6 cm

r

aksel fairing 
fjernet i den
ne side

fe

\L
J korde 1.53m normal konstrukt

rorareal o , 7̂ -m2t

Λ
1I:

r**
N

r i

under
side af\ 
krop ma
let som 
overs idi

over/underside 
af Hispano cowl 
på SE 5

TEGNINGEN VISER EN 
2oo HP WOLSELEY VIPER 
HVOR ANDET IKKE NÆVNES

[
s

lange hjælpelister 
på sene modeller 
korte på 
tidlige

hale 
plan 
1,37ni

Kvarianter 
af korte 
I udstød.rør

[SE5A fra oven |
totalt plan
areal 22,8m^

----------- 1—

kort udstød
ning vist -_r* 
her sammen wa

rned cowl t Ll_s*-'sXJ 
22o hk,
H.S. moto

200 hk WOLESLEY 
VIPER cowl på 

denne side
Q ^5 A ^ro n tT ^

rV-f orm 
15 grader
krængrors
kabel

t

symbol for 
dobbelt wire

gab 
1,39 m

Palmer dæk 
7ooxloo mm —

: >  skala
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Det nya elflygsystem et 
Elektro-UHU

.

•  Seglingsegenskaper som de
storsta segelplanen.

•  SensationelIstigformåga

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

•  Nyutveckladepropellerblad tor 
hóga varvtal med direktdrift

•  Unik fållbar propeller ger 
minimal broms vid glidflykt

#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 fór kylning och slank, men stabil 
form. De tunna hóghastighetsvingarna år extremt starka.

#297
Elektro-U H U  m o to r/p ro p -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 stromuttag, 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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S.E. 5a · Lars PHegaard
Fortsåttning från sidan 5!

Detta biir sedan standard for hela 
tillverkningen. Det luktar redan 
modellflyg, nar vi går forbi 
fabriken!

J ungf ruflygningen
I slutet av november - mindre ån 
ett halvt år år efter startskottet - 
år det tid for provflygning. En
ligt samtidens historiebocker 
och lidskrifter utfordes den i tre 
moment:
20 nov · presentation fór topp- 
gubbarna i R.F.C.
21 nov · jungfruflygning, i når- 
varo av fabrikslcdningen och de 
inbjudna.
22 nov · tcstflygning av Albert 
Hall, som var tidens fråmste 
engelska flygaress - i nårvaroav 
fabriksledningcn och R.F.C. 
Det år den rene propagandan, 
som skali dolja en nåstan skratt- 
retandc debut. Forst många år 
senare kom mer det fram,att alla 
tre programpunktema var plan
lag da au ske forstå dagen. Den 
tjugonde november år alli alltså 
klart på platsen vid R. A.F. Me
dan de forsamlade lyekonskar 
varan n fór de snabba och fina 
resultatet, såtter sig chefstestpi

loten major Frank W Goodden 
vid spakama. På signal från 
Folland startas motom. Så ett 
par smållar och några misstånd- 
ningar. Dårcftcr hOrs ett vålju- 
sterat motorljud. Så plotsligt - 
utan forvaming - stannar mo
tom och kan trots alla anstrång- 
ningar inte fås att gå igång igen. 
Beklåmda smiter man ivåg till 
nårmaste hotcll, dåren festmid
dag redan står klar. Medan man 
utåt håller god min och visar 
idel tillfrcdsstållclse, dras pro
totypen in i hangar.
Nåsla morgon år det lått frost 
och solsken. En menig mekani
ker, som inte kunde vara mal 
dagen innan, vet sina morgon- 
sysslor. Han går genast efter 
frukost ut till hangaren. Mal 
hangarporten oppen låtcr han 
solen fbrvårma motom. Så start- 
kontroll och ett par ryek i pro
pellem. Helt efter boken startar 
Hispanon. Vår van såtter sig på 
forarplatsen fór att låsa lite. 
Idyllen vara bara några minuter. 
En funktionår en bit upp i kar- 
riåren dyker upp och vill ha en 
forklaring till vad som forsig- 
går. Han vili veta vad vår vån 
har foretagit sig. Med darrande 
ståmma och med funderingar 
over vilket reglemente han nu 
har brutit emot, forklarar vår 
vån, att han bara har Opnnat 
brånslekranama, slagit på tånd- 
ningen och låtit en kamrat dra 
runt sn urran.
— "Oppnal brånslekranama? - 
Vilka kranar?!"

Så kommer del fram, att verk-

(bxd

staden verkligen tånkt på pilo
ternas såkerhet och har installe
rat ett par extra kranar vid fó- 
rarplalscn. Dårmed kan de vid 
eld i motorům met stanga av 
brånsletillforscln.
Den historien skali icke ut! 
Vcrkstadspersonsalen hotas till 
tysmad, malan de hoga herrar- 
na purras på hotellet. Då alla år 
forsamlade igen genomfor 
Goodden en perfekt 20 minu- 
ters jungfruflygning.
Leendcna år återigen naturliga. 
S JE.5 :an infriar alla forvåntning- 
ar. Nu saknar man endast kap
ten Balls utlåtande, men har har 
farit ivåg i ilskan och kan åter- 
vånda forst nåsta dag.
Efter en provflygning, som vara 
endast 10 minuter och verkar 
myckct fortroendegivande från 
marken, gor Ball upp med den 
nya konstruktionen - den duger 
inte! Lyckligtvis år inte de fOr- 
samlade fodda igår och inte 
heller helt utan månniskokån- 
nedom, så Balls kritik delas 
knappt av någon. Man vet, att 
Ball just nu inofficiellt arbetar 
fór Austin-fabrikerna, som fór- 
sOker komma in på jaktllyg- 
marknaden. Dessutom år han 
Nieuportanhångare. Det år i och 
fór sig inte så underligt, då han 
vid den hår tiden nålt upp till 22 
segrar i den typen och lått glom- 
mer att den franska maskinen år 
framtagen fór civilt bruk - fór 
race och uppvisningar. Den år 
dessutom framtagen utan hån
syn till masstillverkning och 
okad strukturell styrka. Vilket 
ofta visat sig vid fór hOg G- 
belastning, då undre vingen bru- 
tits under lång dykning med mo
tom på full varv - något, som kan

ske i undanmanovrer under strid. 
På toppnivå ser man något helt 
annat i den nya S.E. 5. Det man 
ser, har på ett bra sått samman- 
fattats i Squadron/Signal nr 69:

"S.E. 5 ar elt typiskt engelskt 
militårflygplan, konstruerat som 
en traktor med vingar med mål- 
såltningen funktion framfor 
skónhet utan eleganta linjer - 
som exempelvis den tyska Alba
tross och den franska Nieuport. 
Vad S.E. 5 saknar i skonhel, 
uppvdgs emellertid till fullo av 
des s egenskaper. Den dr snabb 
och i stånd att såvdl dra igång 
och avbryta en strid. Den dr ro
bust, tål inte så ringa beskjut- 
ning och kan nar som helst lag- 
gas i brant dykning utan risk for 
skader.
S.E. 5:an kan inte svdnga .«i 
snabbt som sin arbetskompis 
Sopwith Camel, men den reage
rar all tid villigt på rodren och 
ar latt attflyga. (Camels snabba 
svdngar dodade många under 
ovningsflygning). Sist men icke 
minst dr S.E. 5 en stabil plan
form  fór skjutvapen."

Specieilt det senare påståendet 
biir snart understruket av många 
flygaråss: Mick Mannock, 
McCudden, Billy Bishop, Be- 
auchamp-Proctor och McElroy.. 
Detår vålsittandc maskingevår- 
skulor och inte konstflygning, 
som får fienden på fall. Just 
stabilitet år i den forbindelsen 
den avgorande faktor i många 
dog-fights, så man inte tvingas 
skjuta "i svårm" med dårmed 
Okad risk fór funktioneringsfel i 
de ånnu cnkla maskingevåren.

Fortsåttning sidan 11!
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Motortest

Hår kommer mer smågodis 
i Modellflygnytts serie om

småmotorer
Om jag såjer amerikanskt grov- 
smidc, gjutjåm och sandgjutna 
vevhus. Vad tånker Ni på då? 
Formodligen biir svaret: V8:or, 
Harley-Davidson och Fox. 
Jomenvisst! Det år grovsmidda 
och råa motorer det skali handia 
om den hår gången. Nåmligen 
amerikanska Fox. I det andra 
avsnittet om småmotorer skali 
vi nåmligen ta oss en titt på Fox 
15, 19 och 25. Del år firma 
CECA Maskin & Hobby i Os- 
tersund, som importerar Fox- 
motorema till Sverige. Fox har 
såvitt vi vet inte haft någon 
importor till gamla Svedala på 
några år. Men de år desto mer 
vålkomna når dollarkursen nu 
nått en draglig nivå gentcmot 
den svenska kronan.
Det forstå, som slår en, når vi 
dppnar kartongema år att det 
hår ser grovt, rått och gammal- 
dags ut. Visst, ursprungsversio- 
nema av Fox 15 och 25 ritades i

borjan av 1960-talctoch myck- 
et år kvar sedan den tiden, som 
tex detkilformadcforbrånnings- 
rummet i topplocket. Duke Fox 
- mannen bakom motorerna - år 
också medveten om motoremas 
grova yttre. I annonsema skri
ver han att "Fox-motorema år 
inte kånda fór si tt vackra yttre, 
men vål for sina goda drifts
egenskaper". Det måste påpe- 
kas, att våra erfarenheter inte 
talar mol honom, åtminstone inte 
vad gåller de hår motorerna. 
Lite utanfor ramen faller dock 
Fox 19 som år helt modem vad 
gåller såvål konstruktion som 
exterior. Många som sett denna 
motor har vařit forvånade over, 
att de sett en Fox, då motom år 
mycket "clean" i utforandet samt 
att den saknar text och beleck- 
ningar på vevhuset. Visserligen 
har Fox 19 funnits på markna- 
den några år, men om man be- 
tånker att den forsla versionen

av Fox 25 kom redan 1954, dvs 
fór 35 år sedan och Fox 15 intro
duceredes 1961, så kan man 
fórslá, att motorerna år li te gam- 
maldags i stilen. Naturligtvis har 
dessa motorer ståndigt mode- 
niserats men fórdomar och ut- 
seende får inte bedraga. Fox år 
traditionstyngtoch integammal- 
dags - skulle nog en entusiast 
såga.
Duke Fox byggde sin forstå mo
tor 1943 och fortfarandc håller 
hanpåattdelåretthantverk. Så 
t ex testkors varje motor innan 
leverans och forgasaren grov- 
justeras. Cylindrarna år alla 
"handlappade" - egalt om det år 
jam- eller ABC-"cyllar". Som 
ett kuriosum kan nåmnas, att 
Duke Fox har fyllt 70 år och 
planerar att trappa ned lite. Fab
riken år darfór till salu, så for 
den som alltid har dromt om att 
få åga en egen modellmotorfab- 
rik - skriv en rad till Duke!

ljuddåmparcn var något bullrig. 
Nåvål, Fox 19 Fick en timmas 
inkoming. Dårefter provades 
trottlingsegenskapcma.som var 
utmårkta! En linflygfórgasare 
monteredes och motom sattes i 
ett linflygplan - Peacemaker - 
15 m linor kopplades, motorn 
startades och ivåg.
Det ror sig om en mycket pigg 
motor, som varvar fór glatta li
vet. Provflygaren blev lite vim- 
sig i huvudet av den myckna 
farten med den lilla propellern. 
Raskt byttes proppen till en 10x6 
och sic... nu blev hastigheten 
lagom for t ex semistunt. Mo
tom år mycket stark och dr ar 
såvål små som stora "snurror". 
Provflygningen var helt opro
blematisk - motom startade 
snållt såvål varm som kali. Det 
medfóljande stiftet var dock for 
kalit for motom + oni trerad 
soppa, så en Enya nr 3 ersalte 
Fox-pluggen.

Testkorning och 
provflygning
Lotten fick avgora vilken motor 
som skulle provflygas. Det blev 
Fox 19, som drog det långsta 
strået. Forst tog vi emellcrtid 
och slog igång den lilla 15- 
motom - den gick utmårkt men

' O

S am manfattn i ng
Det år inte ett skont yttre, ulan 
ett gott inre som råknas. Fox 19 
har båda dessa egenskaper.

ImportĎr
CECA Maskin & Hobby Imp 
Box 34, 831 31 Óstersund 
Telefon 063-11 59 31 (kvåll)
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Vevhus:
Pressgjuten aluminium, som 
saknar bronsbussing for vcva- 
xel. Fdrgasarhuset ar limmat i 
vevhuset ?!?
Baklock:
Pressgjuten aluminium, pap- 
perspackning, tvá montageskru- 
var.
Forgasare:
Portionerandc tvånålsmodell. 
Hålet ár 5,6 mm men starkt 
begránsat av forgasarrorct, som 
ar hela 4 mm tjockt.
Topplock:
Pressgjuten aluminium utan 
massingsglodstiftsganga. Enkelt 
kilformat forbrånningsrum. 0,3 
mm alupackning. Fyra monta- 
gebultar.
Vevaxel:
Stål, diam 9,5 mm,balanserad 
och lagrad direkt i aluminium- 
vevhus. Vevtappdiameter4 mm. 
Gaspassage diameter 6,7 mm. 
Foder:
Stål 1 mm tjockt & 29,4 mm 
hogt med tvá avgasportar och en 
overstromningsport. Handlap- 
pat och honat.
Kolv + bult:
Kolv i mekanite diameter 15 
mm, baffcl 3,4 mm hdg. Kolv- 
bulten i stál 3,2 mm år placerad 
hdgt i kolven for att kolven inte 
skali "kantra" i fodret. Kolvbul- 
ten saknar andskydd.
Vevstake:
Pressgjuten aluminium utan 
oljehål eller bussningar. 
Ljuddåmpare:
Liten natt aluminiumdampare 
med insats. Något bullrig.

Vevhus:
Pressgjuten aluminium, 2 st 
spárkullager 22x11x6 mm. 
Vevhuset år horisontellt dělat 
strax under avgasporten. 
Baklock:
Pressgjuten aluminium, pap- 
perspackning, fyra montagc- 
skruvar.
Forgasare:
Portionerande tvånålsmodell, 
som år fastskruvad i vevhuset 
med en insexskruv.
Topplock:
Pressgjuten aluminium. 3,8 mm 
bred klåmkantoch 3,3 mm djupt, 
ingen paekning.
Vevaxel:
Stål, diam 11 mm, balanserad, 
vevtapp 4,7 mm diameter, gas
passage 7,5 mm diameter. 
Medbringare i aluminium på 
fyra splines.
Foder:
Stål 1,5 mm tjockt. Två bakåt- 
vinkladeOverstromningsportar, 
en uppålvinklad boostport samt 
en liten avgasport.
Kolv + bult:
Kolv i mekanite 16,5 mm dia
meter. Kolvbulten4 mm diame
ter år fastlåst med G-lås. 
Vevstake:
Maskinbearbetad aluminium 
med bronsbussningar och oljc- 
hål i båda åndar. 
Ljuddåmpare:
Strdmlinjeformad (egg-shape) 
ljuddåmpare i aluminium av 
expansionskam m arm  odeil. 
Dåmpar ljudet ganska val.

Bilder sid 10:
Ó verst Fox 25 och Fox 15. 
Nertillfrv Fox 15 och Fox 19 
klar a fór de talj inspektion.

Vevhus:
Prcssgjutet i aluminium, ingju- 
ten bronsbussning for vevaxel. 
Fåståglor fór ljuddåmpare på var 
sida om avgasutslåppet. 
Baklock:
Pressgjuten aluminium, pap- 
perspackning, fyra montage- 
skruvar.
Forgasare:
Portionerande tvånålsmodell. 
Planfråst monterad for att inte 
deformera vevhuset vid monta
ge.
Topplock:
Pressgjuten aluminium utan 
massingsglodstiftsganga. Alu- 
miniumpackning 0,3 mm tjock. 
Sex monteringsbultar. Kilfor
mat forbrånningsrum.
Vevaxel:
Stål, diameter 11 mm,balanse
rad och lagrad i bronsbussning. 
5 mm diameter vevtapp. Gas
passagen år 7 mm diameter. 
Medbringare i stål (tål elstart- 
motor).
Foder:
Stål 1,3 mm tjockt, 36,4 mm 
hdgt. Handlappat och honat. 
Kolv + bult:
Kolv i mekanite diameter 17,3 
mm, baffeln år 4 mm hog. 
Vevstake:
Pressgjuten aluminium utan 
oljehål eller bussningar. 
Ljuddåmpare:
Stromlinjeformad ljuddåmpare 
i aluminium av expansionskam- 
marmodell.

—
Ring mej garna på telefon 
031-19 4X16, om Du 
undrar Hver något eller 
vill tipsa mej om någon 
intressant motor!

Fox 19
\

P rope lle r- Med ljuddåm pare  
typ  & R C -forgasare

Zinger trå, 10x6 
Robbe dyn. 9x4 
Robbe dyn. 8x4

V---------------------------

8.000 v/min 
12.500 v/min 
14.000 v/min 

______________ /
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S.E. 5a semis kala
Fortsattning från sidan 9!

I stållet har man siktat in sig på 
den mest vitala delen på fiende- 
maskinen - som oftast år pilo
tens huvud - och dårmed klara 
av situationen till sin egen for
del med mindre ån 10 skott. 
Problem
Nåstan sam tliga 24 forstå serie- 
maskinerna levererades till 
R.F.C. Eskadrille 56, som tar 
med dem till slaktcn i Frankrike 
i mars 1917.
I forhållande till prototypen och 
de ursprungliga planema har 
man ersatt den våxlade propel
lem. Utvåxlingen visade sig vara 
forsvag. Utan utvåxlingårskjut- 
ning genom propel lem icke 
mdjlig. Maskingevåret låggs i 
stållet ovanpå kroppen men med 
styrramen (den fyrkanliga ladd- 
ningsdelen) inbyggd fór betjå- 
ningfrån forarp latsen. Nu skjuts 
det synkroniscrat ut genom pro
pellern, nu en tvåbladig fór okad 
drivkraft.
Borttagandct av våxeln innebår 
samtidigt att propelleraxeln 
sticker ut lite långre ner på ky la
ren, men med hånsyn till senarc 
montering bibehåller man det 
ursprungliga hålet for axeln. 
Som extra godis for Nieuport- 
anhångarna monterar man dess- 
utom ett Lewis maskingevår på 
óvervingen (på samma sått som 
Hawker under andra vårldskri- 
get tv i ngades ge sin Tempest 
elipsformade vingar fór att kun- 
na "sålja" maskinen till Spitfire- 
fansen!)
Problem rapporteras omgående. 
Från slagfåltet klagas dver 
maskinens dåliga stabilitet i 
långdplanet under landning och 
så gott som ingen skevroderver- 
kan under 70 mph. Storre roder- 
uLslag lyder kravet. Del upp- 
fylls inte. Folland anser, att felet 
uppstår genom felaktigt utfor- 
made vingspetsar, som ger vir- 
velbildning over skevrodren vid 
stor anfallsvinkel. Med ny form 
på vingspetsama, som också 
minskar spånn vidden år proble
met 15st. Den extra vatten- och 
brånsletanken ovanpå overving
en byggs in i vingens mittsek-

IIår t v ses Fox 19 Fortsattning sidan 17!
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Storskalakårra 
i ARF-utfórande

Når man talar om ARF (almost ready to 
fly = nåstart fårdig att flyga) modeller, 
brukar det handia om små maskiner. 
Lion models har dock en Cub I skala 
1:5! Bo Holmblad har tittat på den!

Hår har C uhen 
ulrustats med 
en tvåcylindrig 
Tartan-motor

Med en OS 91 Surpass-fyrtak- 
tare upptrådcr maskinen precis 
som sin forebild, långsamt och 
vårdigt med ett motorbuller, som 
inte stftr den mest kånsliga per
son. Priset 2.175 kronor, fór en 
i det nårmaste komplett bygg- 
sats år overkom ligt, tycker jag. 
Lions Cub - från Modeller & 
Elektronik AB i Gislaved, år i 
en s k Clipped Wing-version. 
Alltså med avkortadc vingar. I 
skala 1:5 innebår det en spånn- 
vidd av 2005 mm, långd 1570 
mm och vingyta 74 dm2.
Ready to Fly står det på den jåt- 
telikapapplådan,som modellen 
kommer i. Men som vanligt i 
dessasammanhang årdeten san- 
ning med modifikation. Unge
får 20 timmar behóvs fór att få 
alil på plats inklusive motor och 
radio. Bygget vålladc inte storre 
problem. Lite puts hår och dår 
kan vara bra. Spccicllt om ving- 
balkama av hårdtrå inte lopcr 
helt friu. Med lim kan det bli 
svårt att få ihop vinghalvoma 
annars.
Kårran år klådd med sjålvhåf- 
tande plast, ungefår som tejp. 
Den kan alltså inte spånnas mer 
med vårmc. Om några år kom
mer jag nog att byta dcnna plast 
med traditionen nylonduk. 
Kårran år imponcrandc stor. 
Stållet verkar vara i fullskala- 
klass om man nu vill Overdriva 
lite. Vingstóttoma år av metali. 
Alil Finns med utom lim. Du 
behover epoxy och snabbl im typ 
cyano till att limma fónster o 
dylikt.
For att få stabben helt i 90° 
behovde jag slipa anliggnings- 
ytan mol kroppen något. 
Tråstotstångema till sido- och 
hojdrodrcn var fór korta enligt 
min mening. Det skulle innebå- 
ra långa pianostOLstångcr med 
risk fór bojningar vid hóga be
lastningar. Tog dårfor ett par 
andra rundstavar till detta ånda- 
mål.
I en kårra av den hår storleken 
finns gott om ulrymme fór ra
dioinstallationen. Skevrodren 
kopplas via två servon, ett i

vardcra vingen, och dårmed 
behóvs fem servon och en Y- 
kabel forutom de vanliga radio- 
grejema.
Cuben ser snygg ut i den rod- 
vita dekoren.
Jag val de en OS FS 91 Surpass 
motor. Och behovde då lågga i 
ett par heklo bly (som jag skru
vade fast i motorutymmet), fór 
att få tyngdpunkten att hamna 
rått. Med en 120-motor hade vi 
givetvis behóvt mindre bly. Så 
en sådan motor kan vara ett bra 
alternativ. Flygningen vållade 
inga som helst problem. Kårran 
rul lade rakt fram och låttadc 
nåstan av sig sjålv. Med OS 
91:an steg den på ett sått som 
liknar originalct, lugnt och år
digt. Det år heller inga problem 
att landa den.
På asfalt kan den rulla lite fór 
fort med den segdragande fyr- 
taktaren vårs 15x6-snurra drar 
en hel del åven på låga varv. Når 
det hår skrevs hade tre fiygning- 
ar gjorts med maskinen. Fram- 
óver skali jag prova Cubens 
konstflygegenskaper. 
Maskinen kostar 2.175 kronor 
och då behovs enbart lim fór- 
utom radio och motor. Det år 
relativt billig fór en så stor mo- 
dcll. I fjol kostade en Pilot l a 
skala Cub i vanlig tråbyggsats 
2.600 kronor, dår till kommer ju 
åtskilliga hundralappar fór lill- 
behór, fårg, klådsel och annat. 
Lions Cub år ett bra alternativ 
fór den, som har bråttom upp i 
luften till ett rimligt pris!

Bo Holmblad

---- FAKTARUTA-----
Lion Models 

Clipped Wingcub
Skala 1:5 
Motor 75-90 tvåtakt 

90-120 fyrtakt
Radio 4 kanal/5 servon 
Spånnvidd 2005 mm 
Vingyta 74 cm2 
Långd 1570 mm 
Vikt, fårdig cirka 5,5 kg 
Generalagent 
Modeller & Elektronik AB 
332 00 Gislaved, 0371-10709
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Fint våder och 40-talet modeller 
vid Norbergs Kristiflygartråff

Årets tråff blev lyckad - som 
vanligt. Ett40-tal modeller fanns 
i dcpån. Det fina vadret inbjod 
till flygning.
Solve Ólander från Eskilstuna 
kom som vanligt med en stor 
maskin. Den har gången en 
Mustang i skala 1:4. Forebilden 
var med i Koreakrigct och fick 
foljdaktligen ett passande nam- 
na: "Red Eraser" - komminisl- 
dodarcn.
Oldtimers, en Flygande Loppa, 
EZ-kårror, Tiger Mothar och 
annat fanns också med. Jan-Olof 
Johansson, Uppsala, imponera- 
de med sin Extra 230, fórscdd 
med en Kavan tvåcylindrig 50 
cc motor. Ekipaget verkadc na-

φ

Det vårvas vi dare
PREK-hOvding Gunnar Eriks
son meddclar just for Modell- 
flygnylts presslaggning, att 
varvandet går vidarc på ett 
mycket stimulerande sått. 
Dragningen av OS-26-vinnar- 
na fór perioden april-maj ge- 
nomfórdes på ståndsmåssigt 
satt vid det senaste styrelsemo
tet 3 juni. De lyekliga vinnama 
ser Du hår till hoger.
Grattis, sager vi. Och fler vår- 
vare har ju chansen att vinna 
motorer - vårvningskampanjen 
pågår hela 1989!

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

turtroget till fullåndning i 
luften ...
En annan uppsalabo, Peter 
Hógstróm, visade upp ett helt 
koncept som mamu· till efter- 
foljd. Efter alt enbart ha kópt 
EZ-maskiner tog han sig fór med 
att bygga en "riktig" byggsats. 
Det blev en Top Flite P-47 Thun
derbolt. Likheten med fórebil- 
den år slående, då nitar och 
plåtskarvar och andra detaljer 
finns med. Kårran målades med 
en spccicll motorfårg (alumi
nium) och dårefter fick den 
genomskinlig tvåkomponent- 
lack som skydd. Hógstróm har 
en kompis som år billackcrare, 
det fórklarar den speciella finis

hen. Infållbara slåli, åven spor
ren, tillsammans med en tyst 
fyrtaktsmotor (OS 91 Surpass) 
hójer kånslan av naturtrogen- 
hct. Major G T Eagleston, som 
flóg originalet under andra 
vårldskrigct, skulle nog små- 
leende kånna igen sig.

Bekviim- & noggrannhet
Vid sidan av den perfekta kårran 
har Hógstróm åven tånkt på 
bckvåmlighelen. Ett hopfållbart 
bord med fyra stolar ingår i hans 
utrustning. Perfekt når man biir 
trótt i benen eller behover 
"meka". Radio, en JR computer, 
fórvaras i en attachéliknande 
metallvåska. Dår ryms åven en

Fortsått vårva - lotteriet fortsåtter 
1989 med vårvningsperioder

del verktyg. Hela konceptet ger 
intryek av noggrannhet och ef- 
tertanksamhet. Något alt la efter 
fór artikel forfattaren!

Bo Ilolmblad
Peter Hógstróm, RFK Fyris, 
Uppsala, har tånkt fullt ut når 
han skaffat sig modellflyg- 
utrustning: ett bekvåmt bord 
med stolar, radion i en skydd- 
ande attachévåska och så en 
modeil som får folk alt titta.
T h med snygg P-47 Thunder- 
bolt-modell från Top Flite

[Model Craft 
: och o.s.

7 stottar 
I svenskt
modellflyg!

Vinnare Januari-Mars · Hans From, Moholm i!.ZZ 
Bertil Nilsson, Skanór/Falsterbo

Vinnare April - Maj ·

Juni - Augusti · 
September - Oktober · 

November - December ·

Peter Nilsson, Trelleborg 
Nicklas Wångberg, Sollebrunn 
Mattias Persson, Umeå 
Ålmhults RCK 
Tåby MSK
Aero flyers____________________________

Dragning i september 1989 
Dragning i november 1989 
Dragning i janu ari 1990
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Den tånd ånde gnistan!
På Hobby- & Fritidsmåssan i Goteborg visade Rune Svenningsson
sitt nya tåndsystem fór Thomas Nathansson. Det "tånde" direkt fór Thomas!
Hår år hans utlåtande.
Rune Svenningsson bad mig 
testa det nya tandsystemet. Då 
jag var i fård med att sticka ivag 
till den stora måssan i London, 
Sandrow Park Show, så kunde 
jag ju också ta med det dit. Fór 
att demonstrera det och få syn- 
punkter.
Som gammal dieselfrcak - Ni 
vet en sån dår, som går ut till 
startplatsen och slår igång sin 
motor med ctt snårtigt diesel
slag for att sedan flyga, medan 
andra laxar ut till start for att 
sedan båra ti libaks modellen for 
återstart, då den dott i en håftig 
hosialtack vid pådrag for start. 
Om Ni nu tror att jag inte provát 
moderna grejer, så tror Ni fel. 
Jag har, till min sambos fortviv
lan en bokhylla full av motorer, 
som bara "samlar damm". Når 
något nytt kommer ut, så koper 
jag det. Och provar. Min forstå 
4-taktare kopte jag 1976. Många 
oforklarliga stopp i luften fick 
mej att gå tillbaka till dieslama.

Så en dag - vid ett besók i Eng
land - motte jag en ny, annorlun- 
da och handgjord 4-taktare. Del 
var den av Neil Tidey tillverka- 
de Laser-motorn. Naturligtvis 
kopte jag en. Den bara gick och 
gick utan problem.
Ånd igen en riktigt motor, men 
14

kunde man montéra ett tåndsty- 
stem med tillracklig drifttill- 
gånglighet for att kunna anvån- 
da bensin som brånsle? Dårige- 
nom skulle man också kunna 
óka motoms styrka for att kunna 
anvånda slorre propellrar. En 
titt på de i marknaden bcfintliga 
systemen skråmde mig. Hóga 
priser. Dessutom ingen losning 
på problemet med finjustering 
av fortåndningen. Det blev bara 
en blck tanke.

Så dok Rune S upp!
Så, utan forvarning, dyker Rune 
Svenningsson upp med sitt - i 
mitt tycke - perfekta system. 
Genom en liten elektronisk fint 
har han gjort vad ingen lyckals 
med lidigare. Han har genom att 
bygga in en fórdrójningskrcts 
och kombineraden meden varv- 
råknarc fått Iram ett tandsystem, 
som automaliskt reglcrar for- 
tandningen. Genialt!
Alla problem lósta. Priset for 
hela systemet år också overkom- 
ligt. Alltså, hem till verkstaden 
fór alt prov!
Tillverka en hållarc fór sensom 
- en bit plastror år tillråckligt - 
demontera glodstiftet och mon
téra dit ctt tåndstift istallet. Med- 
bringaren demonteras, ett hål 
2,5 mm borras och gangas till

M3, en skruv i hålet och med- 
bringaren återmonteras efter an- 
visningama, dvs fór 35° fdrtånd- 
ning. Motom i provbånk och en 
tank på plats. Alla brånslclank- 
ar av silikon byts ut mot diesel- 
brånslcslangar. Silikon tål inte 
bensin! Ett4,8V batteri kopplas 
till, en låti chokning och så ctt 
snårtigt slag på propellcm. Och 
motom går! Men rikt! En liten 
justering av brånslcnålama och 
sedan år allt frid och frójd!
Men så plótsligt! Den muntemt 
spinnande motom stan nar och 
det biir dódstysl! Vad har hånt? 
Lurad på konfekten igen?

Lite mera isolering...
Vid ett nytt startfórsók ser jag 
felet som i blixtljus. På Laser- 
motorn sitter tåndstiftet ganska 
djupt in mellan kylflånsarna. 
Den hOgspånning, som skali bli 
den tåndande gnistan i forbrån- 
ningsrummet, letar sig i stållet 
fram den kortaste vågen till jord. 
Och det blev från stiftets isole- 
randc skyddshatt till nårmaste 
kylflåns. Lite mer isolering och 
allt år frid och frójd. Molom 
spinner igen som en mått katt 
och år nåra att dra omkull prov- 
bånken med den stora propeller, 
som den driver. Brånslet i tank
en tycks råcka hur långe som

helst. Lycklig igen. Det fungc- 
rar Over mina forvåntningar. 
Innan jag år helt nójd återstår cn 
del tester. Kombinationen ben
sin och Laser-motorn år inte helt 
lyekad. Motom går utmårkt och 
effekten har Okat markant, 
medan brånsleåtgången har 
minskat. Lasers fOrbrånnings- 
rum, som år konstruerat for drift 
med metanol utan inblandning 
av nitrometan, har eventuellt 
alltfór hóg forbrånningstempe- 
ratur, som ger sotning. Even
tuellt kan denna sotning åven 
bero på fel vald olja. Ytterligare 
prov kommer att genom foras 
både med 2-taktare och 4-takta
re. Sjålv år jag myckct nyfiken 
på all montéra in systemet på en 
numera hyllvårmande sidventi- 
lad 4-taktare.
Ytterligare information om det i 
mi tt tycke utmårkta tåndsystem, 
får Du genom att kontakta Rune 
Svenningsson direkt.

Fly g nu lagt och sakta!
Natan

PS. Runes tåndsystem våckte 
ett mycket stort intresse i Eng
land. Så det så! DS
f--------------------------------- \
Modeller & Elektronik AB 
Ångsg 15 · 332 00 Gislaved 

0371-107 09 & 107 45
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OS FS-26 Surpass
Det tog ett par minuter, och så blev jag frålst. Frålst efter att ha varit skeptisk. 
Nu handlar det inte om religion, utan om en garn mal modellflygare, som e nvist 
hållit fast vid tvåtaktssystemet och djupt misstrott fyrtaktarna.
Anledningen till omvåndelscn ar 
ett tekniskt underverk på 268 
gram - en OS FS 26 Suipass. 
FS-26:an overraskade direkt. Jag 
hade monterat motorn i min 
provbånk och fylldc tanken med 
80/20-soppa. Oljan var Castrols 
MSSR. OS rekommenderar 5% 
nitro, men den ingrediensen hade 
jag hoppat Over. Kopplat på 
glddstrdmmen och gav propel
lem en snart efter att ha chokat 
motom. Dom om min fórváning, 
når underverket puttrade igång 
direkt! Och den spann som en 
katt. Små justeringar på brånsle- 
nålen gav en jåmn och fin gång. 
Inga tendenser till tjyvstopp hår 
heller. Nu kan man verkligen 
fråga sig, om alla OS 26:or fun- 
gcrar lika bra når det gåiler start- 
villigheten. Det skulle vara in- 
tressant alt få prova flera exem

plar - direkt från kartongen - på 
samma sått.
Det år kanske inte så underligt 
att jag varit så skeptisk mot fyr- 
taktama. I borjan på 1980-talet 
kdpte jag en OS 40-fyrtaktare 
och den visade upp alla de dåli
ga sidor en modellmotor kan ha. 
Så har man ju också sett en rad 
kompisar, som fortvivlat forsokt 
få ordning på sina fyrtaktare. 
Medan en annan obesvårat dra- 
git ivåg med en tjutande tvåtak- 
tare och flugit till brånslct tagit 
slut. Men utvecklingengår fram- 
åt. OS-fabrikcn har nu en serie 
fyrtaktare med tillåggsnamnct 
Surpass (som betyder "overtråf- 
fa"). Surpass-sericnomfattarnya 
eller fórbáttrade varianter av 
aldre motorer. Idag finns 26,40, 
48,70, 91 och 120-motorema i 
Surpassutforande. FS 26:an kos
tade 1.160 kronor enligt Model - 
Craftsprislista från februari i år. 
GlOdstift och en liten dåmpare 
med tryekuttag ingår då. Men 
ventiljusteringsverktygen får Du 
kdpa separat for 60:50. Dessa 
bor man skaf fa samtidigt med 
motorn tycker jag. Åven om 
ventilema tycks hålla stabila 
målt, så skali man kontrollera 
dem då och då.
Det stift, som fóljer med, ett OS

F-stift, kostar 49:50. Ett vanligt 
tvåtaktsstiflforRC-bruk,OS 8, 
kostar idag 31 kronor. Så råkna 
med något hogrekostnadem for 
stiften till fyrtaktarna.
OS instruktionsblad år på eng
elska men det hela presenteras 
mycket overskådligt och peda- 
gogiskt. Allt beskrivs och ofta 
med bilder: installation, start- 
forlopp,inkoming,brånsle,pro- 
pellrar, fórgasarinstállningar, 
problemlosningar, ventiljuste
ring osv. Åven den helt ovane 
bbr klara sin motor med hjdlp 
av beskrivningen.
Vcrktygcn, som fóljer med, 
består av tre insexnycklar och 
en fast elva mm:s nyekel fór 
avgasrorets låsmutter. En kort 
bit genomskinlig slang fóljer 
med. Det år en reservdel. Vid 
brånslenålen tatar man mot luft- 
låckor med denna slang. En 
typisk OS-losning.
Ventilernas stdtstånger år in- 
kapsladc. Forgasaren år place- 
rad på motoms baksida och sit
ter alltså val skyddad om nu 
olyckan skulle vara framme och 
modellen går i backen. Stiftet 
år monterat så alt man slipper 
riskera fingrama når glodstrom- 
men skali kopplas loss.
Se bildema.

Ett borrschema år också med- 
skickat. Av den framgår att 
gamla OS 20-fyrtaktaren har 
samma mått som 26:an.
Den hår motom ingår ju i 
SMFF:s kampanjer fór med- 
lemsraggning och RC-certifikaL 
Allt genom en vålvillig supp- 
port från Model Craft. Den som 
har tur - och gor en insats for 
Forbundet kan ju vinna ett 
exemplar.
Som sagt: Motom år en trevlig 
bekantskap. Nu återstår ett 
montéra in den i någon låmplig 
modell. Så får vi se hur den 
fungcrar i den bistra verklighe- 
ten. Går det bra, så ringer jag 
nog till Model Craft och bestål
ier några fler OS-fyrtaktare!'

Bo Holmblad

---- FAKTARUTA-----
OS FS 26 Surpass

Slagvolym 4,41 cc
Cyldiam 18,5 mm
Slaglångd 16,4 mm
Varvtal 2200-12000
Effekt 0,41 bhp/11000 v
Vikt 268 gram
Pris 1.160:-
Generalagent
Model Craft, Box 2074,
200 12 Malmó · 040-714 35 v_________________________ _
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Stick 40 - en nyborjarmodell 
fór nyborjare!

I en grå kartong, som i våra 
dagar kan bcskrivas som jord- 
nåra, ligger det nerpackad bal
sa, plywood, pianotråd och en 
del annat avsett att sammanfo- 
gas till ett modellflygplan med 
namnet STICK 40 - en hojd/ 
sidrodermodell.
Flygplanskroppen har formen av 
en plywoodlåda limmad mellan 
två langsgående lister, vilka 
fórbinder allt från motor till 
stabilisator. Ovanpå lådan hålls 
vingen med konventionellt ut- 
seende på plats med hjalp av 
gummiband. Det hår år en mo- 
dcll åmnad for nyborjare. Det år 
inte sårskilt många delar i kar
tongen och formodi igen skulle 
man enkelt kunna packa två 
STICK 40 i samma kartong. 
Kanske till någon sorts ekono- 
miforpackning infor de forstå 
flygóvningamas ofta hårdhånta 
modellhan tering.
Når en grupp modellflygare bor- 
jar prata om hurdant ett bra l:a

modellflygplan skali vara, får 
man for det mesta fram flcr 
exempel på nyboijarm odeller ån 
antaletnårvarande modellflyga- 
rc. Men det brukar finnas några 
återkommande krav, dår forut- 
sågbarhet i flyguppforandet år 
ett, dvs att når man t ex ger roder 
for svagt vånster skali modellen 
också svånga svagt vånster och 
inget annat. Att det kråvs lite 
material for att bygga en modell 
år bra. Enkclhct, ett okomplice- 
rat forstå modellbygge år en god 
hjålp och framfor allt en bygg- 
beskrivning på svenska, under- 
låttar åtskilligt når man skali 
bygga sin forstå modell och 
forhoppningsvis lyekats åstad- 
komma en modell utan inbygg- 
da skevheteroch underligt flyg- 
uppforandc.

Genomtankt, verkligen!
Material i STICK 40-kartongen 
håller for åndåmålet en god 
kvalitet. Extra lått balsa hor t ex

inte hemma i en byggsats for 
nyborjare och dårfrir hiltar man 
plywood och medelhård balsa 
till samtliga anvåndningsområ- 
den. I vår byggsats fanns också 
några stansade spryglar i hård 
balsa och dessa placerar man 
nårmast vingmiltcn. Det år oli- 
ka hårdhet på balsaflaken till 
vingen. Del år styvare for den 
raka undersidan och det mjuka- 
rc for att ovansidans krdkia 
profil. Gcnomtånkt!' 
"Utstansade", illa krossade de
lar i byggsatser skapade fórr om 
åren mycket irriterade modell- 
byggare. Så valide de japanska 
byggsatsema med knivskarpa, 
rena materialstansningar in ttver 
våstlåndemas marknader och 
våstvårldens byggsatsproducen- 
ter fick lov att skårpa sig. Nu
mera ligger man merendels i 
nivå metl japanemaoch i STICK 
40-kartongen kan man tex finna 
alt de stansade ply wooddelama 
nåstan går att skaka loss från

sina ramar. Fdr en ung nyborja
re år det viktigt att material inte 
kråver en mångd extrabehand- 
ling innan anvåndningen. Ty det 
brukar sålian, hos de unga, fin
nas något overskott av tålamod.

23 bilder & båda 
vingarna på ril ningen! 
Bcskrivningar om hur man 
bygger ihop en modell brukar 
vara ytterligt tråkigt att låsa om. 
Foljer man byggsekvens och 
beskrivningama, studerar bild- 
ema (Ni har hela 23 stycken till 
hjålp) och ritningen (dår båda 
vinghalvorna år utritade)noga 
innan man borjar bygga STICK 
40, Finns det alla mdjlighctcr att 
kunna åstadkomma en vålfly- 
gande modell. Men något bor 
man vål kunna ge tips om fór att 
ge intryek av att vara observant! 
Strax bakom motom bildar ply- 
wooddclama och de långsgåen- 
de kroppslisterna en liten ficka. 
Hår inne kan det samlas olja och
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—  FAKTARUTA-----
STICK 40

Spánnvidd 1525 mm 
Vikt 1850 g med en

,40-motor
Motor 4-6,5 cc
Vingbel. cirka 51 g/cm2 
Radio 3 kanaler
Pris 395:-

Importór
Natans Hobby, Box 47 
430 24 Varóbacka 
0340-600 66

smuts i mångd. For att slippa 
mer rengoring an behdvligt kan 
man enkelt limma en bit balsa 
eller plywood for oppningcn. 
Når Ni målar eller varmer fast 
kladscl på modellen, undvik helt 
vita, silverfargade, grå och an- 
dra liknandc fårgcr, som gdr alt 
modellens synlighet på avstånd 
minskar mycket markant. En- 
bart morka Fårger gor model
lens låge i luften svårarc all 
observera, men en kombination 
av morka och Ijusa fårger kan 
vara bra.
STICK 40 år en någorl unda stor 
modeli - det gdr det låttare att se 
vilket låge den har i luften. En 
god hjålp når man skali låra sig 
radiostyra. Med en ivålakts .40- 
motor i nåsan, tre servon, m otta- 
gare och den vanliga 500 mAh- 
acken i den flygprovade model
len var det klart att borja flyga. 
STICK 40 år fórsedd med fast 
sporre och fóljdaklligen var del 
inte helt lått att styra under tax- 
ning på Torslandas asfaltbanor, 
dår vi hdll till under provflyg- 
ningen. Vid start med fullt pro
pellerblås dver sidrodrct var del 
en helt en annan sak. STICK 40 
lyddesnålltochvilligtochkråv- 
de bara en svag korrigering med 
hogerroder fór att styra rakt 
under starten. Byggaren av den

provflugna modellen, den som f 
č figurerar på samtliga bilder, 
hade gjort ett bra jobb och sån- 
darens trimspakar behovde fiyt- 
tas myckct lite. Det blåste bara 
cirka 4 m/sek vid forstå prov- 
flygningen. Modellen har sena- 
rc flugits i vindar på cirka 10 m/ 
sek utan storre besvår, men också 
utan storre noje. Hasti ghetsre- 
gistret år stort. Med full fart på 
.40-motom drog den ivåg nås- 
tan rakt upp i myckct brant stig
ning så långe man hade lust, 
men STICK 40 gick också, med 
hjålp av en generds vingyta och 
hyfsat tjock vingproill att flyga 
låttjefullt, långsamt.
STICK 40 var tåmligcn stabil i 
planflykt men lite till den grad 
att man måste ha våldigl stora 
roderutslag for att något skulle 
hånda. Den lutadesig all tid snållt 
och villigt åt det håll man styrdc 
och med lagom hojdroder in- 
blandat, genomforde man pryd
liga svångar utan hdjdfórluster, 
något som de flesla nyborjarc 
har svårtatt låra in i borjan. Om 
en elev av någon anledning 
saknar fortorende for sin modeli 
och misstånker alt modcllllyg- 
plan alltid går i stortspiral om 
han svånger for hårt. Det kan då 
vara bra for cn instruktor att 
visa, att STICK 40 utan pro

blem går att stålla på en vings- 
pets och svånga runt med ett par 
meters diameter utan att det fór 
den skull behover hånda något 
konstigt. Enklarekonstflygning- 
sdvningargick också bra. Land- 
ningana år med hjålp av bl a den 
milt sagt dåligt stromlinjefor- 
made kroppens luftmotstånd 
tamligen enkla alt kontrollera. 
Det biir inget långt och utstråckt 
glid, utan farten bromsas upp 
omgående, når gasen dras av. 
STICK 40 år sannerligen ingen 
vacker modcll, om ån den går att 
gora båttre med lite glada får
ger. Men det år inte skonheten 
som år sy flet med en modeli av 
detta slag, utan enkelhet i upp- 
byggnad, enkelhet och forutsåg- 
barhet i flygandet och relativt 
stor tålighet i handhavandet. 
STICK 40 har dessa egenskaper 
och bordårfor placeras in i grup
pen "bra nyborjarmodellcr". 
Dessutom finns det i byggsats- 
kartongen till STICK 40 något 
lika viktigt som bra byggmate- 
rial, nåmligcn cn SVENSK 
byggbeskrivning. Fór om man 
menar allvar med forsoken att få 
de yngre att prova modcll Hyg, 
måste man vara medveten om 
att behårskandet av engelska 
språket och de speciella flyg- 
och hobbyglosoma knappast år 
Lillråckligt hos ungdomama. En 
svensk byggbeskrivning till 
något så pass komplicerat och 
med krav på noggrannhet som 
elt modcllflygplan borde vara 
en sjålvklarhcl i varje byggsats 
for att inte tala om de alil mera 
kompliccrad RC-anlåggningam. 
Men det år en annan historia ...

Thomas Le i jon

S.E. 5a semiskala
Fortsåttningfrån sidan 11!

lion och dårmed har man också 
fått ner luftmotslåndcl. Dårmed 
år S.E. 5a skapad (Fig 2). 
Nåsta problem uppstår i Frank- 
rike. Den franska Hispano-Sui- 
za-avdclningen kan inte klara 
produktionen och levererar 
mindre ån en tiondel av de be- 
stållda motorema. Snart står 500 
motorlosa jaktmaskiner på la
ger i England.
Detta bl ir ån mer katastrofalt i 
en situation, då allt står och fal
ler med luftherravåldet over 
våstfronten. Man tvingas se sig 
om efter andra motorer.
Valct faller på Viper-motom 
från Wolseley-fabriken. Då 
borjar det rora på sig och Hispa- 
no-Suiza lågger på några extra 
kol. Snart år det rena forfoljel- 
seloppet mellan de två motor- 
tillverkama. De verkliga vinna- 
re år pilotema, som darigenom 
får alltmer forbåttrade motorer. 
Den ekonom iska sidan av det 
hela bidrar med att påskynda 
flygmaskinens utveckling. 
S.E. 5 varianter 
Egentligen biir det från fabri
kens sida inte tal om några va
rianter med egna typnummer. 
De enda åndringama sker i stort 
seu kring motom, dår utveck- 
lingen då och då kråver ny form 
på motorinklådningen, andra 
typer av kylare eller olika av- 
gasrorsarrangemang, som kan 
ses på skala-ritningcn.
Synliga smååndringar biir suc
cessivt gjorda ute i Tålt av eska- 
drilleverkståderna - många 
gångcr ci ter pilotens personliga 
onskemål. Endcl foredrar att 
Oyga utan naekskyddet och 
plockar bort det. Andra monte- 
rar en extra wire från fenans 
framkant till stabilisatorn. 
Mycket storvåxta piloter fórsto- 
rar fórarplatsens oppning fór att 
få båttre plats fór skuldroma.

Det var lite om 
bakgrunden till S.E.Så

maskinen. I ndsta 
nummer kommer ritning 
med byggbeskrivningar
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Inomhus-SM 
i vårens tid!
Att lågga inomhusflyg sista april år 
kanske olåmpligt. Då vill modellflygare 
vara ute - antingen fór att flyga eller 
kanske "bara" fór att hålsa våren!
MFK Nimbus med RFK Ikaros 
och OLM som stod arrangerade 
1989 års SM for "25-ores" och 
"Pea-nut"-klassema. 
Tåvlingsarena var Idrottshuset i 
Órcbro - en av de basta hallama 
i landet for inomhusflyg. (Det 
finns nog fler och kanske battre 
- men var?)
Åven om deltagarantalet var litet 
blev tavlingama jamna och 
spannande. Formiddagens flyg- 
ningar med "25-óres"-planen 
inncbar mest utprovning av 
gummisnoddar. Av sex forsčk 
raknadcs de två båsta.
Medan dessa flygningar hóll på, 
bedómdes skalamodellema av 
Olle Emilsson och Arne Svens- 
son, båda erfama domare sedan 
flera år. Tidtagning och sekrete- 
riat skóttes av Órjan Gahm, 
Jakobsberg, med hjålp av fru 
Gullbritt.

Ungdom i vårens tid!
Så kom ett inslag av ungdomlig

yra - passande vårens tid! Ett 
gang nyboijare från Lindcsberg 
satte tillsammans med nimbus- 
juniorema fart på tillstallningen 
genom at flyga med "Flugor", 
"Knott" och "AMA-Cubar". I 
nyborjargruppen fick man hålla 
sig till gummimotorcnligt bygg- 
satsen, medan "X-perterna" 
hångde på langre och langrc 
tampar så att flygtidema med de 
små minimodellema kom upp 
till dryga minutcn.
En modcll av "Bueker Jung- 
mann", byggd av Olle Blom- 
berg crholl hogsta skalapoång- 
en. Hans "DH Gipsy Moth" 
delade nåsta poångplats med 
Georg Tomkvists "Solar Chal
lenger" och Lars Tolkstams 
"Fike E". Detaljer och målning 
tynger de små planen, varfor 
Olies flygtider inte kom upp till 
samma nivå. Båsta flygtid gjor
de Jonas Romblad med sin lilla 
miniatyr av cykclplanct "Gos
samer Condor". Inte mindre an

80 sek och 72 sek i det nås t båsta 
forsoket uppnådde det lilla pla
net.
Tomkvist med en liten "Zippy 
Sport" flóg nåst båst. Han fick 
74 sek i ett av de sex forsoken. 
Scgradc gjorde Lars Tolkstam i 
seniorklassen. Hans goda skala- 
poång samt fina flygningar for
de upp hans "Fike E" till fórsta 
plats.
I juniorklassen gjorde tre nim- 
busjuniorer upp om plakcltcma. 
Båst lyekades Pår Lund med sin 
fint byggda "Lacey M10". 
Efterm iddagens "25-ores"-flyg- 
ningar gav betydligt båttre re
sultat. Nu visste de tåvlande 
vilka dimensioner gummisnod- 
dama bchovde ha och så hade 
solen vårmt upp taket, så att

varm luft stabiliserat sig uppe 
kring armaturen for boxnings- 
evenemang. Både Sven Pontan 
och Jonas Romblad nådde flyg
tider over 10 min. De ansåg att 
det var maximalt uttag på den 
takhojden.

SOL
Resultat:
SM "25-ores"
1. Sven Pontan 21.20 min
2. Jonas Romblad 20.39 min
3. Svcn-Olov Lindčnl4.13 min 
SM "Pea-nut" junior
1. Pår Lund 102 p/104 sek
2. Ola Ljunggren 90 p/76 sek
3. J Svanestrand 105 p/53 sek 
SM "Pea-nut" senior
1. Lars Tolkstam 117 p/145 sek
2. G Tómkvist 105 p/137 sek
3. Jonas Romblad 81 p/152 sek

Oldtimersåliskap 
& måsterskap

Svenska Modellflygares Oldti- 
mersållskap inbjuder till stor 
oldlimcrtåvling 26-27 augusti. 
Platsen biir (F il)  Nykóping- 
Oxclosunds Flygplats utanfor 
Nykoping.
Flygning, mat & potatis
Forlåggning ordnas i kasern for 
dem som vill. 75:- per natt, om 
Du håller med eget sånglinnc. 
50 båddar i fyrbåddsrum står till 
18

oldtimamas fórfogande. Mat 
Scandic Vårdshus, Nykoping, 
Oppct till kl 2000.
Samling sker fore kl 1200 vid 
fåltvakten. Dårefter sker flyg
ning enligt det programmet.
Pekunidrt & anmdlan
Inbetalning: 40:-/forsta modcll 
& 20:- fór Ovriga insåndes pg 
431 14 20-6, Arne Andersson 
fóre 12 aug. Anmålan år bind-

ande. Ange antal modeller, mo- 
dcllcmas namn, klass. Eftersom 
Oldtimersållskapet har hela 
Sverige som arbetsfålt har vi av 
praktiska skål centraliserat allt 
till undertecknad.

Arne Andersson 
Box 3028, 

Erikslundsvagen 4, 
611 03 Nykoping 

0155-86852

f----------------------------------
Lordag
1300 · Gcnomgång. Forsla pe
rioden 1330-1500: A2,B2,S2/ 
S3 med tåvlingstid till 1800. 
Sóndag
0800 · Genomgång. Forstå pe
rioden 0830-1000: C2, D,S1 
& F. Tåvlingstid 1300. 
Tåvlingen flygs i 3 perioder, 2 
& 3 sammanslagna. Max 2 
omstarter (vid <20 sek flyg
tid). 100 m lína i segel, mark
start D-klass. Om två model
ler av samma typ, ska de vara 
indi viduellt mårkta. Max 2 mo- 
dcllcr/klass. Ingen reservmo- 
dell. Kurvroder & termik- 
broms tillåten.
Inga andra åndringar!



I Som nybliven ledamot i AU scgel-termik ska jag 
■ fdrsOka få scgelspallen ail fordeva. Jag hoppas dock 
J på hjalp Írán ovriga .segelansvariga samt alla andra, 
I som vil I slotla KC-segclflygct! Anders Guslavsson

I
I
I

Órebro Open - ett lyft fór F3B!
Órebro Open arrangeras varje 
år av RFK Ikaros. Årets upplaga 
gick 6 maj med 27 piloter på 
klubbens fåltPilången. Pricken 
over tåvlings-iel var 14 danska 
deltagare - våltrimmat gang med 
två hcmmatavlingar bakom sig. 
De var också det danska NM- 
laget, som gav oss en jåtlefight i 
fjol.

Pr emuir for vins char!
Inmålningar av vinschar gjor
des torsdag/fredag. De fiesta 
hade ett justerbart motstånd for 
att enkelt komma nåra 15 mQ. 
Det bor nåmnas, att detta var 
den forstå tavlingen i Sverige 
med de nya vinschama. Hela 11 
nybyggda vinschar fanns att till- 
gå - sju svenska, fyra danska. 
Just då tavlingen gick igång 
forbyttes solskcnct mot regn. 
Trots regnet lyckades nåstan alla 
flyga fullt i termikmomentet. 
Landningama avgjordc. Lagom 
till distansmomentet brbt solen

åtcr igcnom. I distansen galler 
det att i en 150 metersbana flyga 
så många strackor som mojligt 
på fyra minuter. Tuscnpoånga- 
rcn knep junioren Pasi Våiså- 
nen (21) fdrc Karsten K Jeppe
sen (17) - andra man i NM i fjol! 
I speedmomentet slog Karsten 
tillbaks med omgångens snab- 
baste - 21,4 sek, tatt fdljd av 
landmannen Peter Mikkelsen, 
21,5 sek.
En av tavlingens kulinariska 
hojdpunkter i form av potatis- 
sallad, brod och lackra grillbitar 
avbrdt så tåvlingcn vid sextiden 
på lordagen. Tid for utbyte av 
erfaren heter och annat smått och 
gott!

Finspångare slog till!
Sondagcn vaknade med vackert 
våder och forstå momentet var 
termik - återslod från andra 
omgången. Så ett distansmo- 
ment, som inledde den slutliga 
omgången. Bengt Andersson,

ø

Inget VM- men NM!
Årets landslag i F3B kommer 
ej att del taga i VM i Frankri- 
ke, då det av kostnadsskål

inte vařit mojligt att få med 
tillråckligt många medhjål- 
pare. I stållet satsas på NM i

nykomling från Finspång, ren- 
sade bland de s k veteranema i 
sin grupp och flog 13 strackor. 
Gert Holtbåck 11 och Karsten K 
Jeppesen sju.
Men trots bra flygningar och 
tappert kåmpande av såvål dan
skar och svenskar så log nordi
ske måslarcn Joakim Ståhi for- 
staplatsen med 8.767,7 poång. 
Det var en bra arrangcrad tav
ling dår Ikaros alla medlcmmar 
drog lasset - fantastiska som 
helhjårtat ståller upp som med- 
hjålparc och funktionårer.
Flaggan hissas vidarc for al la 
deltagare liksom for suveråne

Finland. Laget består av: 
Seniorer:
Joakim Ståhi & Gert Holt
båck, RFK Ikaros, saml John 
Herdin, Kungsångens MFK. 
Juniorer:
Pasi Våisånen, Kopings FK

tåvlingslcdarcn Anders Gustafs- 
son (tidigare RC-grenchef, nu
mera AU-scgelherre!).
Nåsta år hoppas vi på lavlande 
åven från Norge & Finland. Då 
biir en stor tåvling ånnu storre!

Text & bild 
Åza Andersson

Ovan, stora bliden: John 
Rasmussen startar. Lilla 
bilden: Klas Persson år 
fortfarande 1 :a junior. Nertill 
l v så Gitte Jensen med sin 
Rubin - 22 :a plats och t h 
John Herdin - år han c nsam 
om att flyga F3B i Stockholm?

mfs, och Klas Persson, RFK 
Ikaros.
Medhjålpare:
Stefan Carlsson, Åza Anders
son, Anders Guslavsson,
RFK Ikaros, samt Robert 
Hollsten, Kdpings FK mfs. |

19
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Under denna rubrik skali in
formeras om friflyg till 

dem, som ar intresserade av 
denna form av modellflyg. Det 
må galla konstruktion/bygge av 
de enklaste nybriij arm odcllcr till 
referat från internationella tåv- 
lingar. Avsikten år alt vi skali 
komma i varje nummer av Mo- 
dcllflygnytt. Med allt som sker i 
friflygvårlden ar det ingen brist 
på intressant material.
Så raskt river till dagens meny. 
Det har nyligen vařit forbunds- 
mrite i Umeå och dår valdes ny 
grenstyrelse frir friflygama. Des- 
sa hångivna friflygarc skali vara 
till hjalp och strid frir dem som 
behriver.Vi presentcrarårcLs fri- 
flygfunktionårer - se nedan!. 
Vill Du skriva till dem får Du 
adressen från SMFF:s exp , tel 
011-1321 10.

Nya regler for uttagning 
av frlfly glandslag
SMFF:s årsmrite tog beslu t om 
nya regler frir Friflyg-UT, frir- 
beredda på Friflygmritet 88. De 
nya reglema innebår, alt de 6 
basta på Friflyg-UT ulgrirlands- 
lagstrupp, som sedan grir upp 
om vilka 3 som skali represente
ra Sverige vid nåstkommande 
års EM och VM. Den avgriran- 
de uttagningen kan ske vid en 
separat tåvling. Avsikten med 
det nya systemet år att ge tåvlar- 
na mer tid frir forberedelser till 
den internationella representa- 
tionen. Dcssutom Okar konkur- 
rensen om landslagsplatsema. 
På Friflygmritet enades man 
också om attNM ska arrangeras 
så, att varje land får stålla upp 
med 6 tåvlande i varje klass och 
tåvla om den individuella NM- 
titeln. De 3 båsta från varje land 
och klass bildar landslag som 
tåvlar om den nordiska måstar- 
titeln for lag, såvål frir varje 
klass som hela 9-mannlag.

NM 1989, som arrangeras 
i Sverige, biir forstå gången for 
denna nya tåvlingsform.

Kommande 
friflygtavlingar 
Det biir nog lika intensivt på 
tåvlingsfronlcma 89 som lidi- 
gare. Hår kommer en lista Over 
de tåvlingar med tåvlingsplats 
och tavlingstid faststållda, samt 
en hopp om Friflyg-SM 1989. 
Scandinavia Open 1989 

FI A, FIB, FIC · Rcvinge21- 
23 juli. Info Lennart Hansson, 
040-19 37 90.

Solnas Tiostarterstavling 
Ólands Alvar, 12-13 augusti. 
FAI-klasser (nya svenska 
regeln med 1-klasser kommer 
atttillåmpas). Info BrorEimar 
0499-116 67 & G unnar Holm, 
08-760 95 46. 

Stark-Otter-tråffen 
Matfors 19-20 augusti. Info 
Arvid Holmbom,
060-55 44 59.

SM for Old-Timerflygare 
Nykriping 26-27 augusti. 
Gammaldags, men mycket 
spånnande friflygtåvling. 
Åvcn de, som inte provát OT - 
flyg år vålkomna. Info Sven- 
Olov Lindén, 019-18 21 79. 

Nordiska Måsterskapen 1989 
R inkaby 15-17 september. 
Arr: SMFF & Aeroklubben i 
Malmri. Funktionårer behrivs, 
Info Ulf Edlund eller AKM 
040-19 37 90.

Friflyg-SM 1989 · Inga såkra 
uppgifter foreligger ånnu - 
kanske i Norrkoping månad- 
skiftet scplcmbcr/oktober.

Nydaning av 1-klasserna
På Friflygmritet och frirbunds- 
mritet diskuterades mrijlighcter 
att frimya de svenska 1-klasser
na - fór att gora dem mer intres- 
santa for dem, som vill ha mer

konkurrens på de svenska 1- 
klasståvlingarna. Reglema med- 
verkar till mer låtlbyggda och 
låttflugna modeller.
Lennart Flodstrrim har lagt in- 
gående frirslag till fornyelse av 
klass Bl (med gummimotor) och 
klass Cl (frirbrånningsmotor 
upp till 1 cc). Forslaget lillåter 
också att modeller i 1 -klassema 
får deltaga i FI A, FIB och F1C 
i nationella tåvlingar. Maxtid 
ska i så fall vara 3 minuter. Fór 
SM, UT, NM, EM, VM och av 
FAI sanktionerade tåvlingar (t 
ex vårldscuptåvlingar) gålier 
FAI-rcglcma ofriråndrat. En 
viktig detalj år att vid tåvling 
som år poånggivande till UT 
ska poång åven tillfalla deltaga- 
resom anvånder 1-klassmodell. 
Grcnkonfcrcnscn 1989 besluta- 
de att tåvlande skali tillåtas och 
uppmuntras enligt forslaget i 
tåvlingar fram till 1990 års 
grenkonferens. Under tiden 
provar Lennart och andra in
tresserade reglema fór ev. komp
letteringar eller forslag till stad
fåstande av rcglerna.

Dessa regler for B 1 och C 1, som 
får tillåmpas jåmsides med nu 
gållande, år friljande:
Klass Bl: Båryta max 12 dm2, 
gummimotor max 20 g inkl 
smrirjning, bårytebelastningmin 
12 g/ dm2.
Klass C l: Motor Babe Bee 
(cndasl denna glridstiftsmotor 
tillåten) eller 1 cc diesel, min 
vikl 300g/cc, bårylebelastning 
12 g/dm2, motortid 15 sek max. 
Lennart F hade åven ett frirslag 
till nationcll tillåggsregel frir 
klass F1C, som gick ut på att 
man genom alt tillåla lågre bår- 
ytebelastning skulle inspirera 
tåvlande i F1C åven med min
dre modeller. Gunnar Holm 
frireslog samma sak med 4 al
ternativa motorstorlekar mot

FlodstrOms 3, och med specifi
kation enligt tabellen nedan. 
Grenkonferensen 89 beslutade 
åven i detta fall att tåvlande ska 
tillåtas och uppmuntras (citat 
från protokollet) enligt frirslag 
till nationcll tillåggsregel frir 
klass F1C i tåvlingar fram till 
1990 års grenkonferens. Gun
nar Holm skali prova regelfrir- 
slaget och komma med forslag 
till stadfåstandc, dvs samma for- 
farandc som frir klasserna Bl 
och Cl.
Med undantag frir klass Al 
måste man konstatera att de 
svenska 1-klassema har gåli till- 
baka de senaste åren. Endast vid 
SM kan man tala om att dessa 
mindre modeller har kunnat 
mårkas. Mot slulet har det varii 
tunt åven vid SM.
De nya reglema, som finns i 
protokoll (som kommer att sån- 
das ut till al la klubbar) från gren- 
konferensen , kan innebåra star
ten fór en helt ny aktivitet, till 
glådjc frir hela friflyget! 
Dårfrir, Du som någon gång kånt 
den friska luften på friflygfållcn 
och vill grira det igen, sått igång 
med att bygga dessa nya model
ler! Bchrivcr Du råd och hjalp så 
finns det många som Du kan 
vånda Dig till. Tag vem Du vill 
av friflygfunktionårema. De vet 
en hel del.
Ja, detta var senaste nytt från 
friflygfåltet. Luften år full av 
termik.

Lennart Hansson

Grenchef
Ulf Edlund· 016-42 01 65
Vice grenchef
Bror Eimar · 0499-116 67

Ledamot/AU inomhus
Svcn-Olov Lindén «019-182179 
Suppleant/AU inomhus
Sven Pontan · 08-777 37 11

Sekreterarc Materialforvaltare cylinder- vikt i yta i bårytebelastn
Johan Bagge · 011-13 36 47 Lennart Findahl · 0223-220 05 volym i cc gram dm2 g/dm2
Ledamot/AU allmånt Ledamot i PREK 0,8 206 17,1 12
Lennart Flodstrrim · 0303-80377 Erik Lindgren *031-68 13 88 1,0 270 19,5 14
Suppleant/AU allmånt Ledamot i Utbildn-styrelsen 1,8 526 29,1 18
Ulf Carlsson · 031 -29 75 94 Mikael Eriksson · 060-212 95 2,5 750 37,5 20

Gunnar Holms forslag
Klass F1 C:

4 motorstorlekar
min totaltvikt 320 x cylindervolym - 50 g 
max båryta 12 x cylindervolym + 7,5 dm2
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fánerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkoping 
Telefon 011-133647

Hej igen!

Låg spanning i linan ger dåligt spånn!
Mystik rubrik, men det stam
mer faktiskt. Om man skali 
dverfóra strom i en tråd, så får 
man lagre volttal (=spånning) i 
andra ånden. Det år det, som 
kallas elektrisk forlust.
I el-linflygsammanhang år fór- 
lustema ett problem eftersom 
man skickar in låg spånning, t 
ex 12 volt, och har ganska lång 
och tunn tråd. El-motom går 
all tså långsammare ån om man 
kopplar den direkt på batteriet. 
Når motom snurrar långsamma
re flyger planet också långsamt 
och draget i linan bl ir mindre.

Det år dårfor man bor anvånda 
emaljerad koppartråd istallet for 
plastisolerad tråd.
I forrå Hňman fanns en mycket 
enkel el-linmodell med. Hår 
kommer en lite mer avancerad 
dubbeldåekare som flyger bra. 
Den år avsedd fór samma 12- 
voltsmotor och koppartråd som 
till den cnklare modellen. En 
ackumulator på minst 12 volt 
behovs till den motom. Man får 
prova vilken långd på linorna 
som år båst beroende på batteri. 
Konstruktionen år ju åndå gan
ska enkel, som Du ser. Som mal

alla dubbeldåekare år invink- 
lingcn av vingama det svåraste 
och viktigaste. Limma forst 
undervingen på plats. Sått se
dan fast overvingen med nålar 
och måt noga med linjal och 
limma den sedan. Båda vingar- 
na och stabben skali vara paral
lella når man ser modellen från 
sidan.
Ett landningsståll med hjul 
måste planet ha. Fåst det med 
gummisnodd så det klåms fast 
runt kroppen.
Som vanligt kan Du får en kopia 
i rålt byggstorlek om jag får ett

frankerat kuvert med Ditt namn 
och adress.
Som jag skrev i forrå Homan 
har Kneippens Hobby i Norrko
ping el-linprylar, som passar till 
dessa modeller. De motorer vi 
brukar anvånda finns också hos 
postorderfirman Clas Ohlsson i 
Insjdn (0247-140 00). Åven den 
firman har hela satser fór el- 
linflyg och en byggsats, som 
heter Elin.

Vi hors!
Bagge
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TRÅ VINGEN PÅ KROPPEN. SKJLT TILLS DU FÅR TYNGDPUNKTEN ENLIG" SKISSEN! 
FAST VINGEN VID KR0PDEN MED TVA "EJPBITAR!
lagg under framkant om nódvÅndigt

! i------------------------------------------------------------------------------------ r

\ 310

SPRY'GI AR 3ΜΝ BALSA (4ST)

MITT: 4 X 32 X 75 MM FIBER - 

—  VUER 0 6 X 40 X 75 MM FIBER 

I—  KROPPSSTAVEN

Gångra alla mått med 2! Ta alla mått 2 gånger! Ritningen år i halv skala!
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SMFF-Tvåan 
i sommar!

Bygget av SMFF-Tvåan skali 
inte erbjuda några som helst 
svårigheter.
Och det material Du behOver år 
en stav 4x10 mm till kroppen, 
en bit 4 mm balsaflak till ving- 
baldakin, en annan bit 3 mm 
balsaflak till de få spryglama 
och ett 1,5 mm balsaflak (vålj 
gåma ett, som år ganska hård - 
då håller modellen båttre, om 
Du flyger in i staket, hus, tråd 
mm) till vingar, fena och stab- 
be. En stump 1 mm pianotråd, 
ett par hjul och en propeller - en 
AMA-Cub-snurra går bra, åven 
om en 180 mm går båttre. Och 
resten har Du vål redan hemma 
i hobbyhoman: lim, knappnål 
och snodd.

Har några tips
Skår ut vingens tre delar. Ving
en bdr bli så rak som mojligt. 
Jag brukar inte an vånda klådny- 
por, då jag limmar vingspryg- 
lama. Det kan bli dragningar, då 
nypoma hångcr utanfór vingen. 
I stållet anvånder jag mej av 
tyngder, som låggs vid bakkant 
och framkant. Mot en plan bygg- 
skiva. Då biir det bra. (Tyngder 
år alltid bra au ha då man byg
ger. Har Du någon i Din bckant- 
skapskrets, som kan ordna van
liga jåmbitar, som år cirka 
10x40x60 mm, så har Du fina 
hjålpmcdcl - inte bara for det 
hår bygget utan fór allt annat, då 
Du vill tynga/pressa ner!) 
Vadbctråffar vingens mittparti, 
så limmar jag dit de 3 mm ytter- 
spryglama forst. Sedan dit med 
vingdronen, som fått var sin 3 
mm sprygel, som snedslipats 
enligt skissen på ritningen.
Se till, så att Du limmar vånster 
vingOra på vånster sida och 
hoger på hoger sida. Det kan lått 
bli fel! (Jag har gjort det!)

Vingbaldakinen skårs ut och 
formas upptill till spry gelform. 
Då hela vingen år klar, så lim
mar Du ditvingbaldakinen. Och 
kolla åven hår att Du får den åt 
ratt håll. Då baldakinen torkat 
mot vingen, limmar Du dit de 
två bitar av tunn plywood på 
båda sidor om baldakinen. De 
skali dels fdrstårka den, men de 
tjånstgdr också nertill som fixe- 
ringsklackar mol kroppen, ef
tersom de sticker ner cirka 5 
mm nedanfór baldakinen och 
"kramar om" kroppstaven. 
Kroppen med stjårtdetaljer bor 
inte vålla några problem, bocka 
landstållet enligt ritningen och 
surra det med lite sytråd. Stryk 
hobbylim eller cyano på tråden.
Montéra dit vingen!
Nederdelen av vingbaldakinen 
passar nu perfekt till kroppen - 
skjul ner den Over kroppstaven. 
Skjut vingen framåt eller bakåt 
på kroppen och våg av model
len, så att Du får tyngdpunkten 
enligt ritningen (skali gdras med 
propeller och gummisnodd mon- 
terat!). Tag så en bit tejp (rittejp 
eller målartejp) och sått den i 
bakånden av baldakinen runtom 
kroppen. Nu sitter vingen hygg- 
ligt fast vid kroppen. Inga gum- 
misnoddar behovs for detta - de 
skår alltfor lått igenom den tun- 
na balsan i vingama! Nu år hela 
"Tvåan" monterad och klar fór 
testflygningar.
Glidtesten fórst!
Kasta nu modellen - mot vin
den, om det blåser - neråt mot en 
punkt 20-30 meterpå marken 
framfór Dig! Kasta inte uppåt! 
Om nu modellen inte rakt och 
fint flyger mot den punkten och 
i stållet dyker, så stoppar Du in 
en liten 4 mm balsakil under 
baldakinens framkant - se rit

ningen! Stoppa in kilen en liten 
bit, så att Du hdjer framkanten 
någon millimeter. Provkasta 
igen! Dyker modellen fortfaran- 
de skjuter Du in kilen ånnu en 
bil under baldakinen - och hojer 
vingens framkant ånnu en bit. I 
och med att Du hojer framkan- 
len av baldakinen, hojer Du 
också vingens framkant - och 
dårmed okar Du också vingens 
s k anfallsvinkel. Provkasta 
igen! Genom attpådethårsåttet 
prova Dig fram - och fora in/ut 
kilen finner Du snart rått inståll- 
ning av vingens anfallsvinkel. 
Och då Du funnit den, så såtter 
Du en bit tejp vid framkanten av 
baldakinen. Då har Du vingen 
på rått plats på kroppen.
Om Din modcll stiger (kolla 
tyngdpunktslåget igen!), då Du 
kastdc den, så kan Du lågga ki
len vid vingbaldakinens bakkant 
och dårmed minská vingens s k 
anfallsvinkel. Skjut kilen in el
ler ut tilis Du finner ett låge, då 
modellen upp fór sig rått och inte 
vare sig dyker eller stiger. Den 
skali rakt och fint tråffa den 
punkt, Du siktar på!
Inga spjutkast!
Om nu Din "SMFF-Tvåa" år 
rått trimmad, så borjar Du med 
att veva upp cirka 100 varv och 
kasta ivåg den. Inga spjutkast, 
utan lugnt och fint med nosen 
(på modellen!) pekande lite ner
åt. Vill den skeva ner mot vån
ster och påborja en stortspiral, 
så bdjer Du bara plastmotor- 
bocken, så att propelleraxeln pe
kar lite åt hoger. Prova igen! 
Går det bra, så måste Du sedan 
kolla, att motorbocken pekar så 
vid varje start!
Veva sedan fór hand upp till 
cirka 300 varv med smord snodd. 
En 3x 1 mm snodd ger en mjuk

och fin flygning, medan en kraf- 
tigare 4 x 1 mm ger mycket fin 
stigning med hójdvinst. Med den 
starkare snodden år det viktigt 
att propelleraxeln pekar lite åt 
hoger!
Med vevapparat (vinkel våxel el
ler en "vindare") och med snod
den utdragen till cirka 4 gånger 
sin " vilo"-långd kan Du gå upp
åt 400-500 varv. Då Du då 
kommit till cirka 200-250 varv 
bdrjar Du korta snodden samti
digt som Du vevar in de reste- 
randc 200-250 varven.
Vill Du ha lite långre flygning, 
men inte så hogt, kan Du såttapå 
en lång snodd. Okcj, den kom
mer att hånga ordentligt under 
modellen i "vilo"-låge och Du 
måste tejpa den i bakre Fåstet for 
att den inte skali ramla av. Med 
1000-1300 varv med 3x1 -snod
den får Du fina långa flygning- 
ar. Det kan vara skål att såtta på 
ett eller annat hogerrodcr - ta 
ritejpen! - på fenan och/ellerpå 
hogervingen fór att den inte skali 
flyga rakt fram och alldclcs for 
långt ifrån Dej.
Har Du en bra asfaltbana eller 
ett par gamla masonit- eller 
spånplatteskivor, kan Du lått 
gora snygga markstarter.
Vill Du experimentera lite, så 
kan Du klippa av landstallct - 
eller gdr en kropp utan landståll. 
Då konstaterar Du forst och 
fråmst, att tyngdpunktens låge 
har åndrats. Justera till rått låge 
igen genom alt fiytta vingen bak
åt!. Nu upptåcker Du, att Din 
"SMFF-Tvåa" flyger battre och 
långre. Och snabbt och enklet 
har Du fått veta, varfór alla mo
dema plan Fålier in landslallcn 
så snart de kommit i luften!

Ha så kul med 
SMFF-Tvåan i sommar"
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Meddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkoping

Tåvlingskalender Fri fly g 1989
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

X
12

aug 12-13 
aug 19-20

Solnas Tiostarterstiivling 1989 
Stark-Ottcr-traffen, alla klasser

Solná MSK 
Matfors MFK & 
MFK Skvadem

Bror Eimar 
Arvid Holmbom

0499-116 67 
060-211 80 bost 
060-200 72 arb

Tåvlingskalender Linflyg - alla klasser-1989
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

X
8

aug 12-13 
aug 19-20

Lindansen
Oxelopokaicn, Alla klasser

Riksfinal 
Oxelosunds MFK

Grcnchcfen 
Hans Fallgren 0155-156 86

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

0755-120 96 
0155-156 86

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

11 sep 9-10 Vanersborgspokalcn, F2B, Semi-stunt Vánersborg 
F2D, Slow Combat, Alla klasser

Ingemar Larsson 0521-112 10

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

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

Internationella
2 jul 24-30

tavlingar
Europamásterskap, Alla klasser England Grenchefen

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3A
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

2 jul 1-2 Gránscupen, F3A Tidaholms MFK Stellan Beckman 0502-139 41 
0502-170 00

3 jul 22-23 Karlstad F3A, Spon & Popular Karlstads MFk JOrg Drenske 054-83 57 37

4 SM.F3A Norrkopings RFK - -

5 sep 30 
okt 1

F3A, F3A Spon & F3A Popular Linkňpingscskadern Anders Johansson 
Ingmar Svensson

013-13 96 56 
013-5 25 12

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3B
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

9 jul 1 Skagemtráffcn, F3B-Termik Ålorps MFK Eine Moberg 0586-446 51

10 jul 8 Hčkaiermiken, F3B-Termik Hokaklubben 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

X aug 26 RC-HKG Starflycrs Jan Levenstam 08-36 18 32

XX sep 9-10 SM, Galten Cup, DM mm KOpings FK mfs Tonni Kinnunen 0227-106 15

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

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3C
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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

0270-606 44 
0278-652 85

3 sep 30- 
okt 1

SM F3C, UT 3 
Riksmasterskap Hkp Popular

Hokaklubben Christer Persson 035-207 55

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3E
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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

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

Metanol på 
tapeten igen!
For 3-4 år sedan infordc Kcmi- 
kalicinspcktionen hårdare krav 
vid hantering och anvåndning 
av bl a metanol. Det krav på 
tillstånd for alla anvåndare som 
forst var foreslaget infordcs 
dåremot intc då.
Nu år det emellertid dags igen! 
Inspektionen har alldcles nyli- 
gen kommit med forslag på 
åndring i fóreskriftema om lill- 
stånd fór bl a klassen "mycket 
farliga kemikalier", dit metanol 
raknas. Det fórefaller nu ofrån- 
komligt au tillstånd kommer au 
fordras for yrkesmåssig och pri
vat hantering av metanol. 
Innebdrden år i korthel, all det 
undantag från kravet på tillstånd 
vid hantering av metanol som 
gålll f o m 1986, når nya regler- 
na infórdcs, tas bort. Ti listånds
kravet kommer alllså att gålla f 
o m 1 juli 1990. Åven privat 
bruk omfattas av tillståndet. Den 
som salufór metanol måste dels 
fóra anteckningar om till vem, 
når och hur mycket som såljs, 
dels kontrollera alt kopare år 
behorig, dvs har tillstånd. Det 
tycks som om man råknar med 
att "foreningar och liknandesom 
hanterar storre kvatiteter meta
nol bor kunna få tillstånd". 
Ralan 1986 når metanolen var 
på tapeten ansåg många, att det 
var en fråga av synnerlig vikt. 
Vissa trodde ju då att det aldrig 
skulle drivas igenom och tog 
lått på frågan. Men nu år vi dår! 
Konsekvensema fór SMFF år 
svårbcdtimda. Dock inte bara 
negativa, då det kan bli ett kraft
igt "fórsáljningsargument" for 
forbundet. Men det biir natur
ligtvis inte låttare att utova 
modellflyg totalt sett. Kanske 
kommer kadem av såkerhets- 
mån i klubbarna att falla val in i 
tillståndssystemet. SMFF har då 
med sina såkerhetskurser och 
mångder av utbildade klubbså- 
kerhetschefer båddat for att man 
ser oss som ett ansvarskånnan- 
de Modcllflygfórbund.
Det var dit vi ville komma!
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Meddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna” insåndes a lit id direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkóping

Sok bidrag på 
Era idéer!
Ett utvecklingsbidrag till for- 
eningarna. Pengar som gor 
det mojligt att vdga satsa på 
något nytt, att testa en idé - 
ulan for den skull såtta hela 
foreningens ekonomi på spěl.

Det var ett krav, som i flcra år 
fordes fram av ungdomsorgani- 
sationema. Våren 1987 kom så 
bcskedet av dåvarande ung- 
domsministcm Ulf Lundqvist: 
8 miljoner till utvecklingsarbc- 
tc i flreningslivet.
Knappt hade ungdomsministem 
låmnat Lalarstolcn forran fore- 
ningama vassade pennoma. 
Efter några veckor borjade an- 
sokningarna stromma in till sta
tens ungdomsråd.
FOrra året beslutades om 8 nya 
miljoner och sedan starten har 
over 700 foreningar ansokt om 
utvecklingsbidrag. Pengarna 
som fórdelas kommer från all- 
manna arvsfonden och det år 
barn- och ungdomsdelegationen 
på civildepartementet som be- 
slutar om fórdelningen. Men 
fórst behandlas alla anokningar 
hos statens ungdomsråd.
Vad som år utveckling år givet
vis ingen lått fråga att svara på. 
Det nyskapande i en forening 
kan vara traditionen verksam- 
het i en annan. I riktlinjema fór 
stOdet står att fóreningama får 
stor frihet att sjålva avgora ut- 
vecklingsarbctcts inriktning. 
Men det finns vissa begråns- 
ningar. Det år till exempel så 
gott som omojligt att få bidrag 
till lokaler, personal, inkOp av 
kapitalvaror och utlandsresor. 
Jan Snårbacka på statens ung
domsråd arbetar med att gå igen- 
om att ansokningar.
— Min uppgift år att fóreslá 
vilka som ska få bidrag. Det år 
inte alltid så lå tt, såger Jan.
— Forst måste jag fórsíjka be- 
dóma om projektet verkligen år 
nyskapande, det år ju sjålva 
utångspunkten fór bidraget. 
Annat jag tittar på år verksam- 
hetens forutsåttningar att fort-

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 -  Klass F3E (forts)
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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

3 jul 24-30 EM, F4C Frankrikc Grenchefen -

4 aug 12-13 Skala Vast, UT F4C, Populår-skala AKMG, Góteborg Bo Olofsson 031-12 07 64

5 aug 26-27 HĎkaskala, UT F4C, Popular-skala Hňkaklubbcn Kurt Lennå 035-370 67

6 sep 9-10 SM F4C UT, Populår-skala

Meetings, flygdagar mm 1989
Linkňpingseskadern Peter Kalloff 013-29 62 97

Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

8 jun 23-25 Midsommarmeeting Dragsángama Siljansbygdens RFK Åke Lindholm 023-238 90

9 jul 8-9 Mygg-Meeting Svegs FK mfs Jan-Eric Larsson 0680-111 06 
0680-112 50

10 jul 29-30 Meeting Hedemora RFK Hans Nygren 0225-504 64

11 aug 19-20 Stark-Otterstráffen Matfors MFK 
MFK Skvadem

Arvid Holmbom 060-211 80 
060-200 72

12 aug 27 Meeting órebro RFK Ikaros Ronny Lindé 019-961 28

13 sep 2-3 Helikopter-Meeting Hokaklubbcn Christer Persson 035-207 55

14 sep 9 Modellflygets Dag, Dragsangama Siljansbygdens RFK Åke Lindholm 
Olle Larsson 
Risto Baltzar

023-238 90 
023-603 53 
023-204 17

15 sep 17 "Alia klasser" Å torps MFk Frank Herlufsén 0586-442 14

såtta åven efter projektets slut, 
sågerJan.
Vissa punkter i riktlinjema kan 
åndå Jan stodja sig på. Det sågs 
bland annat att det år viktigt att 
nå ut till nya grupper ungdomar, 
alt utveckla demokratiska ar- 
betsformer saml att motverka 
våld och motsåttningar i sam- 
hållet. Det år stor variation på 
hur myckel pengar foreningar- 
na soker. Rekordet hittilis lig
ger på 3,4 miljoner och det 
minsta beloppet 2000:-.
Flyktingar engagerar
Efter att ha låst ett stort antal 
ansokningar, var år då Jans 
uppfatlning om nytånkandet i 
foreningslivet?
— Det år svårt att uttala sig 
generellt, men det år helt klart 
att vissa verksamheter återkom- 
mer. Caféverksamhet till exem

pel. Många ser det som ett sått 
att nå ungdomar som står utan- 
for foreningslivet.
Den svenska flyktingmottag- 
ningen engagerar också många 
fórcningar. Likaså arbetet fór 
att motverka våld, vandalisering 
och drogmissbruk.
— Óverh uv udtaget tyder ansok- 
ningama på ett stort socialt 
engagemang i foreningslivet, 
såger Jan, som inte har någon 
uppfattning om hur det "ideala"

utvecklingsprojektetserut. For- 
utsåttningama år så olika i fore- 
ningama.
— Men visst tycker vi att vissa 
typer av verksamhet år viktiga- 
re ån andra. Kanske framforallt 
sånt som syftar till att oka ung
domars inflytande och engage
mang i samhållet, såger han.

Henry 11 ahi in 
Utbildningledare i SMFF

VILKA KAN SfiKA UTVECKLINGSPENGAR?
Utvecklingsbidrag kan sokas fór distrikts- och riksorganisa- ansOknmgsdatum utan ansók- 
av barn- och ungdomsfor- tioner att få bidrag. Studiefor· ningama behandlas i den ord- 
eningar oavsett om de tillhór bund, fackliga organisationer ning de kommer in. SOka går 
en riksorganisation eller inte och hyresgåstroreisen år dår- alltså att góra så lange det 
Åven andra foreningar med emot undantagna. liksom pri- finns några pengar att fordela 
stark inriktning på barn- och vatpersoner, myndigheter och Ansokningshandlingar fór 
ungdomsverksamhet kan soka foretag utvecklingsbidraget finns på

I fórsta hand ar det alltså den Det tar minst två månader
lokala foreningen som kan från det att ansókan har skic- statens ungdomsråd.
utnyltja utvecklingsbidraget. kats in till ett besked kan låm- Krukmakargatan 19,
Men det finns åven mójlighet nas Det finns inga speciella 116 51 Stockholm.
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SIG-katalogen har!
Årets upplaga av SIG-katalo
gen år hår! Som vanligt fylld 
med intressantabyggsatser, mo
torer, små tillbehor...
Du får den fór 50:- mot postfór- 
skott, 40:- vid fórskottsinbetal- 
ning och 30:- samtidigt med 
annan order. SIG-katalogen år 
någonting av modellflygamas 
Bibel. Hår finns ailt (nåstan!). 
Den relativt låga dollarkursen 
gor de amerikanska modellpry- 
lama billiga idag.

Modeil Produkter 
0611-165 00

Fox 35 jubileum
Fox 35 Jubileumsmodell finns 
nu fór leverans i Sverige. Forrå 
året fyllde Fox 35 fyrtio år och 
det firande fabriken med att ta 
fram en jubileumsmodell av 
vårldens mest sålda stuntmotor. 
Det år fór ovrigt den motor, som 
har vunnit mest stunt-segrar i 
vårlden genom årens lopp. Fab
riken har anstrångt sig till det 
ytlcrsta fór att hedra den gamla 
fina 35:an. Den jubelmodell år 
mycket fint gjuten och sober i

utfórandet. Motorsamlare och 
stuntfreaks - kop en!

CECA 
063-1159 31

Astro ESC med broms
Astro ESC 35 år ett elektroniskt 
motorreglage med proportionen 
kontroll. Det an vånder MOS 
transistorer for hogsta verk- 
ningsgrad och lågsta effektfor- 
luster. Reglaget år forsett med 
EMK-broms, så att propellern 
inte kan dras runt av fartvinden 
då motom år avstångd. Detta år 
nddvåndigt fór att en fållbar pro
peller skali kunna fållas sam
man. ESC 35 klarar 50V (dvs 35 
celler!) och 35 A kontinuerligt 
och 120A momentant - den 
klarar alltså alla normala forhål- 
landen, utom rent tåvlingsbruk. 
Vikt 60g med kablar och kon
takter. Pris 495:- 
Sanyos nya ackar typ 900 SCR 
har med sina goda egenskaper 
trångt undan den gamla 1200 
SCR fór tavl ingsbruk i klass F3E 
FAI. De har nåstan lika lågt inre 
motstånd som 1200 SCR trots 
lágre vikt och volym, men ger 
nåstan lika hog strom. 27 st900

SCR ger mer effekt ån 20 st 
1200 SCR. 900 SCR år dessu- 
tom låmplig for mindre model
ler, dår viikten år av betydelse. 
Priser 900 SCR: 5x900 245:-, 
6x900 290:- & 7x900 335:-

LRN Teknik 
018-69 63 80

Bygg gubbe!
D.G.A. Designs, USA, år en av 
USAs stórsta tillvcrkare av pi
lotfigurer. Modico HB tar hem 
dessa och har hela sortimentet i 
lager. Pilotema - i vinyl/latex 
och alltså låtta - såljs i byggsats- 
utfórande, och år enkla att 
montéra. De realistiska piloter- 
na, som Finns i skala 1:8 och 1:3 
moneras antingen i "Sport" eller 
"Bamstormer"-utforande. Finns 
åven som "jet"-piloter. 1 ̂ -p i
loten våger 14 g och kostar 55:- 

M o di co HB 
08-41 42 30

Helmut Meyer-modeller
En av Våsttysklands kånda el- 
flygare Helmut Meyer har tagit 
fram två konstruktioner: Spcr- 
ber & Supcr-Sperber - el flyg- 
modeller med glasfiberkropp

och sprygelvingar. De finns i 
byggsatsutforande (ritning + 
glasfiberkropp + sprygelsats). 
Fdr dem, som dnskar komplett 
byggsats - rent av fårdigbyggd 
modeli - Finns åven detatttillgå. 
Sperber med spv 194 cm år fór 
7 celler och låmplig motor Astro 
Cobalt 05G eller Graupner 
Speed 600 FG3 7,2V. Den år 
låttflugen med bra termikegen- 
skaper. Kan forses med broms- 
klaffar. Byggsats 795:-. Motor
set (Graupner) komplett med 
prop 590:- och en sats broms- 
klaffar 125:-.
Super-Sperber, spv 242 cm fór 
10 celler och Astro Cobalt 15G 
eller Graupner Speed 600FG 2,5 
9,6V. Stiger bra och profilen 
NACA 2410 med sidoforhål- 
lande 1:12 ger stort hastighets- 
område. Byggsats 895:-, kom
plett motorset (Graupner) 615:- 
Bromsklaffar 125:-.

LRN Teknik 
018-69 63 80

Ldttbyggt och lattfluget 
från norr !
Silvertern, El-Tern & Ornen 
år nya modeller, som kommer
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från LIP Produktion. De tre år 
låttbyggda med LIP:s datorskur- 
na foam-vingar och konventio
nen lådkropp. Varjc modeil 
levereras i sats bestående av 
ritning, byggbeskrivning och 
skuren vingsats. Prisema kan 
dårmed hållas låga.
Silvertern spv 2000 mm& list- 
fena/stabbe år en bra termikseg- 
lare for bl a F3B-T (Pris 170:-). 
El-Tern spv 2000 mm & list- 
fena/stabbe passar nybdrjarc & 
erfama elflygare. Prototypen 
flygcr med bilmotor (!) Stock 
05 & 6 celler. (Prisl70:-). 
Ornen spv 2400 mm 6 flakfena/ 
stabbe. FOrlåtande lågfartsmo- 
dell fór 2,5-3,5 cm3-motor - 
mycket låmpligt fór nybOrjare. 
Foamvingen kan plankas eller 
klås med papper. (Pris 200:-) 

L1P Produktion 
0660-529 11

Tyska bensinmotorer 
från Termik-Johan!
Ing Rune Johansson, en av lan
dets mest kånda modellflygare, 
sål jer model 1 fl ygpry lar på kvåll - 
stid. Bland produktcma mårks 
bland annat en tysk bensinmo-

torserie med namnct 3-W. Mo- 
torema har optisk tåndning med 
automatisk tåndforstållning. 
Givetvis år de avstórda. En 40 
cc encyl indrig motor kostar 
3.900:- och en 60 cc dito kostar 
4.500:-.
Från samma land kommer åven 
Menz-propellerama som år till- 
verkade av trå. De år relativt 
billiga. En 17x6-snurra kostar 
runt en hundralapp. En ameri
kansk Zinger i samma storlek 
kostar ungefår det dubbla. 
Menz's snurror finns från 15" 
och upp mot 28".

Ing. Rune Johansson 
011-40 186 efterkl 1900

Fox glodstift 
Vi har låttett antal Fox glOdtsift 
till prov och efter en hel del 
praktiska tester och provkorning 
har vi kommit alt gilla de hår 
"pluggama" - framfór allt två- 
voltsstiflcn samt naturligtvis 
Miracle-stiftet. Fox Miraclcplug 
år ju unikt, då det passar såvål 
två- som fyrtaktare. Det ger 
dessutom tvåtaktama en juste 
tomgång. Fox glOdstift finns i

the m t f w ·

**« * m  t f
Surtt & . t'1
Αϋϋϋϊ’5 ro
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FOX QI3mUG

Ovre raden fr  v: As tro s 
motorreglage fo r elmotorer. 
Sanyos nya 900 SCR-acke. 
Modicos byggbara pilotfigurer 
i 2 storlekar och fe r a  typer. 
Nedre raden: LRN tar nu upp 
Helmut Meyers Sperber- 
modeller i två versioner; El
tern från UP Produktion;
F ox-sliften samt den hår liga 
Deko-ftlmen, som lloganås 
Hobby & Elektronik får hem.

en rad olika utforande: kort eller 
lång gånga, 1,5V eller 2V, med 
eller utan brygga osv.

CECA 
063-11 59 31

Sjalvhåftigt!
Nu finns det chans fór alla att få 
snygga modeller. For nu år de 
på våg: DEKO-film från lyska 
Ikarus. Det år elt kånt faktum, 
att al la år in te måstare på att 
pynta sin modcll. Bra bygge, 
men sedan problem att dekorera 
modellen. Dårfor har det åntli- 
gen kommit en dekorationsfilm 
som år specieilt framtagen fór 
modellflygplan. DEKO-filmen 
år en sjålvhåftande, brånslcså- 
ker dekorationsfilm, som endast 
år 0,08 mm tjock. Den våger 
dårfor inte spccicllt mycket. De 
mcllanliggande fålten år helt 
glasklara, så man ser bottenfår- 
gen på modellen. Den missfår- 
gcr inte heller underliggande 
fårg. DEKO-filmen finns i 
många olika och olikiargade de
koration sark - hår måste något 
passa! Det finns också cnlarga- 
de trimark i många olika fårger 
- åven fluoriserande. Naturligt-

I HOBBYHANDLARE| 
IMPORTÓRER 

I AGENTER I
sånd In material till i

"Nya Prylar"-sidorna ■

I Ett foto och text racker! |

Vill Du ha hjalp med 
I fotografering, så stailer | 
I vi upp på redaktionen! |

vis finns det också siffror och 
bokståver i olika fråger, stilar 
och storlekar från 20 mm till 70 
mm hOjd. DEKO-filmen kom
mer att finnas ute i hobbyhan- 
dcln under slutet av juli.
Nu har vi åntligen fin hjålp fór 
att få snygga modeller! 
lloganås Hobby & Elektronik 

042-302 30

1300 ritningar!
Vill man haren ritningsbank,så 
skali man skicka efter boken 
"Modeli bauplåne", som årligen 
ges ut av FMT-fórlaget i Tysk
land. I den hår utgåvan finner 
man en "katalog" Over ritningar 
på de fiesta modellfiygvarian- 
ter, som finns: friflyg, linflyg, 
oldtimer, helikopter, raketmo
deller. På RC-sidan upptar re
gistret: clmodeller, segel med bl 
a flygande vingar, skala-segcl- 
modeller, motorscglare, motor- 
modeller med ett "kapitel" med 
Hanno Prettner-alster, ritningar 
från Frankrike, USA och Eng
land, skalamodellcr och så na
turligtvis åven stora modeller.

Fortsåttning nåsta sida!
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Aircraft Archive - 
vilka otroliga bocker!

Bokcn, som INTE innehåller 
några ritningar (den skali an- 
vandas som katalog for bcståll- 
ning av ritningar från fór laget), 
kostar c irka 3 5: - och bor fås från 
Hobbokhandcln.

Klo modellen rdít & Idtt
ISBN 085242 979 7 år bokhand- 
larbeteckningen fór en ny bok i 
Argusserien "Radio Control 
Handbooks" Den handlar om 
hur man skali klå sin modeli: 
"Covering Model Aircraft" ly
der bokens titel. Ian Peacock år 
forlattarcn och han går igenom 
olika sått att klå en modeli. Olika 
typerav film: Solarfilm, Mono
kote, Solarspan, Flightspan, 
Micro-cover, Kwikcote m fl. 
Teknik, mångder av goda tips 
får såvål nybdrjare som expert. 
Ilan går igenom tillvågagångs- 
sått fór klådsel med siden och 
nylon, verktyg, som kan vara 
låmpliga. Boken ger tips om de
korering fór att få en prydlig 
eye-catcher fór depån.
Boken rekommenderas till alla 
modellflygare - det år inte bara 
radioflygaren, som har nytta av 
den hår! Den år på engelska -

I HOBBYHANDLARE| 
IMPORTØRER | 

I AGENTER I
sånd in material till

”Nya Prylar"-sidorna

I Ett foto och text racker! |

Vili Du ha hjalp med 
I fotografering, så stáller I 
I vi upp på redaktionen! |

låttlåst! Hobbybokhandeln har 
den såkert - eller tar hem den! 
Plast och glasfiber 
Ånnu en bok i ARGUS-scrien 
Radio Control Handbooks - de 
verkar ha getl sig sjutton på att 
tåckaalltinom modellflyg! Den 
hår har titeln "Moulding & Glass 
fibre techniques".
Boken bdrjar med vacuumform- 
ningsmetoder (huvar mm) och 
olika glasfibertekniker (forslårk- 
ningar). Hur man sjålv gjuter 
sina motorkåpor, kroppar i glas- 
fiber/plast går man igenom med 
utmårkta illustrationer. Kompo- 
sit-"kompositioner" med glasfi
ber, kolfibcr mm får man låra 
sig, Forstårkningar av vingar, 
vingframkanter mm med hjålp 
av glasfiber/plast presenteras ut- 
fórligt. Inte minstviktigt kapitel 
år hur man lagar gl&sfibcrdctal- 
jerna. Gjutning av bl a pilotfigu
rer i latexform ingår i den ut
mårkta boken, som liksom det 
mesta från ARGUS spåckals 
med bra illustrationer.
Åven den hår naturligtvis på 
låtdåst engelska - och bestålles 
hos Hobbybokhandeln. 
"Boksidan” av Nya Prylar har 
overst ett uppslag ur tyska 
"Modellbaupldne" - en katalog 
over ritningar, som man kan 
skicka efter. Ovan två nya 
bocker i serien "Radio Control 
Handbook" - nu inalles 8 st. 
Nedan ett uppslag ur boken 
"Aircraft Archive" med S.E.5a- 
sidorna - som bekaní modellen 
i Mfn:s nya semiskalaserie.

Från ARGUS fórlag har vi fått 
tre nya bbeker i serien, som ut- 
forligt behandlar olika flyg- 
plantypcr. Den hår gången år 
det två, som avhandlar flyg- 
plan från forstå vårldskriget. 
Den tredje tar upp klassiker 
från andra vårldskriget. 
Redaktoren vet inte riktigt hu- 
vudmotivet med de hår pår- 
loma. De bjuder på fin doku
mentation fór skalabyggaren 
av en mångd olika flygplanly- 
per. Men de passar också 
utmårkt fór ren låshomenjut- 
ning. Med fina ritningar och 
illustrationer får man veta det 
mesta om de mångder av flyg- 
plan, som tas upp. 
WWl-utvågoma omfattar 55 
st olika flygplantyper. Och hår 
år godisar som exvis DH2, 
DH4, DH5, BE2c, BE2e, 
FE2b,SE5a,Nicuportl 1,17C, 
24, 27,28, Hanriot HD 1, Al

batros (flcra versioner) Fok
ker DVII, DVIII, ΕΠΙ, Drl, 
Pfalz. Dili, Erich Taube, Han- 
sa-Brandenburg Dl. WW2- 
boken bjuder på 18 st andra- 
vårldskrigsveteraner, dåri- 
bland Po-2 och 1-16, DH82A 
Tiger Moth, Hcinkel Hc5IB- 
1, Fw 56, Bii 133 Jungmei- 
ster, SBC-3 & SBC-4 Helldi- 
ver, Fi 156 Storch, PT-13-18 
Kaydet, Fairey Seafox, Lysan- 
dcr, Cub, Macchi C200, 
Dauntless, Fw 190 (flera ver
sioner), Martin-Baker MB5, 
med flera..
De hår bockema måste finnas 
i varje flygintresserads bok- 
hylla. Skalaentusiasten har 
mycket att håmta från dem. 
Vad kommer håmåst från pro
duktiva Argus? Vi långtar 
redan! Hobbybokhandeln 

08-54 84 55 
mån-fre 12-18; lor 11-14
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Vi har klippt lite...

Lo n d o n  (SvD) Få sin 
hundraårsdag stod Sir 
Thomas Sopwith i tråd- 
gården och lyssnade till 
motorljudet fran en kopia 
av sin egen skapelse, en 
"Sopwith Pup”.

Han var då blind och kunde 
sjålv mte se planet, men log belå- 
tet når det till hans åra cirklade 
over området.

Thomas Sopwith. den siste och 
enligt mångas mening den storste 
brittiske fiygpionjåren, dog hår
omdagen i en ålder av 101 år.

Han gjorde ballongfårder re
dan når seklet var ungt, lårde sig 
Sjålv flyga 1910 och blev inneha- 
vare av det 31:a flygcertifikatet i 
Storbritannien. Sopwith var ak
tiv inom flyget från dess tidiga 
barndom till långt in i jetåldem.

Redan kort etter den forstå 
Bygningen -  och en krasch -  sat
te han brittiskt uthållighetsrekord 
med en uppstigning som varade 
i tre timmar och tolv minuter.

Något senare tjånade han 
4 000 pund på en tre och en halv 
timma lång flygning till Belgien.

Dessa och andra prispengar

Sir Thomas Sopwith blev. 
101 dr.

Folo: AP

från ett stort antal tåvlingar i 
bland annat USA blev den ekono- 
miska basen i hans ’’Sopwith 
Aviation Company Limited". 
Han provflóg sitt forstå egentill- 
verkade plan i juli 1912.

Foretaget inleddc snart serie
produktion och framstållde un
der sin åtlaåriga existens fram

ionjår dod
till 1920 cirka 18 000 plan varav 
många i "The Sopwith Zoo" bi
drog till scgcm i forstå vårids- 
kriget 1914-18.

En pilot i en "Sopwith Ca
mel" anses vara den som skilt 
ned den legendariske tyske "rdde 
baronen", Manfred von Richtho
fen.

Under mellankrigsåren slog sig 
Sopwith samman med andra kan- 
da namn i flyghistorien, till exem- 
pel testpiloten Harry Hawker och 
Sydney Camm. De utvecklade 
och producerede bland många 
andra modeller Hawker Hurrica
ne som spelade en avgorende 
roll i det heroiska "slaget om 
Storbritannien" -  och dårmed fór 
utgången av andra varidskriget.

Sopwith adlades 1953. Tio år 
senare drog han sig tillbaka från 
posten som ordfórandc i Hawker 
Siddeley men satt Icvar i styrelsen 
tilis han var 90, med titeln 
"grundare och president på livs
tid”.

Sir Thomas Sopwith -  under 
stdrrc delen av karriåren kallad 
Tommy -  dog på sin egendom i 
Hampshire nåra Winchester i 
England.

Ola Gnmmesson

Concorde 
20 år

1 SOMMAR år det tjugo år se
dan den forstå månniskan land
steg på månen. Men redan den
2 mars 1969 gjorde overljuds- 
planet Concorde sin fórsta 
provflygning.

For att fire delta framgångs- 
rika briitisk-franska samarbete 
arrangeres en "champagne 
flight" på 20-årsdagen. Delta- 
gama flyger med Concordeplan 
från British Airways och Air 
France mellan London och 
Toulouse, dår också en overdå
dig galamiddag hålls. Heders- 
gaster ar forstås de tvá fórsta 
testpilotema.

■ ■  V iirldens å ldste p i
lot år Ed M cCarthy Írán 
Idaho, USA. Han foddes 
18 sep tem b er 1885 och  
var 94 år gam m a! da han  
1979 fliig sin  110 år gam la, 
om byggda Ercoupe.

SMFF kontaktar 
Konsumentverket 
och Leksakhandlarnas 
centralorganisation 
Bil- & båtåkning på 
flygfrekvenser 
måste ståvjas!

#
Så "(Indus " en foren i rip
■ ■ Det finns många sått att kora en forening i botten, to  rn att 
doda den. En am erikansk publikation, "Widening Horizons", har 
ofta citerats i svenska tidmngar. Så hår m enar man kan det gå till: 

Gå aldrig några moten. Om du går — kom for sent. Kom over 
huvud inte vid dålig våder. H itta gårna fel på foreningen och dess 
medlemmar. Aceeptera aldrig ett uppdrag eller en utnåmning. 
Det år låttare att kritisera andra ån att sjålv åstadkornma något.

Bli arg om du inte biir nom inerad till något uppdrag. Om du 
tillirågas om din åsikt — sag att du inte har nfigon. Senare kan du 
berålta hur du tycker att saker och ting borde ha gjorts.

riotula inte medlerhsavgiften Tala aldrig om vad som lyckats i 
foreningen, bara om m issarna. Var aldrig med når viktiga evene- 
mang ager rum. Lås aldrig information som du får. Men bli arg 
om du inte får någon. Etc.

’ ’Olovlig kórning”  
med radiostyrd bil

E n  u tlandsk  m ed b o rg a re  
dom des vid tisdagens  tings
fo rhand lingar i F alkopm g  lili 
30 d agsbo te r fór att ha  fratn- 
kórt bil u tan  a tt ha  giltigt k o r
kort.

Olovlig korn ing  v ar visser- 
ligen inte å ta lsru b rice rin g en

for den  falkdpingsbo som  fick 
bota 20 dag sb o te r. H an  h ad e  
fram fort sin rad io sty rd a  mo- 
dellbil m ed en  sån d arm o d u l 
som  var instålld  p& fel rad io 
kana l. S åd a n t kallas for b ro tt 
m ot rad io lagen  och beiv ras  
alltså.

dA6 MAKKER ATT ΡΠΤ 
TRtfNIN6SPR06f?AW &ARA ' 
UPP HUR JA6 SKA STAKTA ■ 

ST/4NM/4 UPPE I LUFTEN „

nytt
orra®dl@DDff0^g

En liten
sommartåvling
kanske?!
Redaktionen får en hel del 
bocker for att skriva om. Nu 
borjar lagret vaxa och plats- 
brist uppstår. då kan det vara 
lampligt, att Modcllflygnylts 
lasekrets kan få ta del av de 
våxande boktravama. Och 
varfor inte i form av en liten 
låvling? Sagt & gjort!
Hår nedan ser Du ett några 
flygplanprofilcr. Lått, medel- 
svårt, svårt, mycket svårt. Om 
Du tror, att Du kånner igen 
dem, så skriv ner deras namn 
på ett vykort och sand in till 
tidningen. Vi lottar ut fina 
ARGUS-bdckcr till dem, som 
lyekas bast med att kånna igen 
flygplancn. Skriv namnen på 
de flygplan, Du kiinner igen 
samt Di tt eget namn på kortet, 
som Du sånder in poststiimp- 
lat fore 1/8 1989.
Bdckema sands ut i augusti.

Flugebylågret 2-9 juli1989 \
Vi kampar i tålt eller husvagn. Vi ska ha trevligt med familjen. Forlågg en semestervecka till 9-

^  Vi flyger, tåvlar (mest på skoj!) Vi ordnar utflykter, vildmarksturer, Flugebylågret - den biir minnes- 9-
^  och lår oss om andra flyggrenar. kanalturer, fiske, bad, gemen- vård och innehållsrik for alla 9-
9- Vi tar med vad vi har i flygvåg! samma aftnar och mycket mer! familjemedlemmar! Jo, Du! +
^  Mer info kan Bengt-Erik Soderstrom ge på telefon 011-665 58 (bostaden). 9-
^ 9 - 9 ’ 9 -9 -9 -9 -9 ·9 -9 -9 -9 ·9 -9 -9 -9 -9 '9 -9 -9 '9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 '9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 ’ 9 ·9 '9 -9 -9 -9 -9 -
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Månadens ledare 
- en modellflygledare

f> tndsnåtundtns ot dforundr NUsharrv M/rr . .  t  ,

FRÅN KLUBBARNA
r \  v | \  fri Månadens ledare:
/  Λ  Ύ Iw  T i  Kenneth Lundgren

E K .F t(. .VF^yrL  n  j l X  JL R. StMungsiimfs MFK
Frindsn.mnden fórrnaiJc vig gonrmg mycket

Aktiviteter på klubbnivå ·  inbjudningar ·  meetings
mdrpni 

højj it.Ku.uvi p.1 aiJa
våra idccllt urbcfamlc fund·, 
ledare Verir mAntd 19H)f dr 
l.ide man ur cn tøomm.i och 
rir diplom till nAgon fórtj i „ l  
fntuhkdare 1 Sfrnungjund 

FritxknAnindcn h.ir nu /af 
lid heiJui arr tomatu aven 
under 1989 .*-h nil fcbnjum 
ledare uuAga Kenneth Lund 

vrm startide Sfcnuijg- 
wnds ModcIJflygllubh 1981 
och nu Hr ricu ord forandr

t  rin  guirimivHodd 
till ’’riktigt" 

molorbransle

Slcnuiig'und« MFK Hr 
cm,« oli <>l»i mires« Irán 
konimurunnrváiiumu och hai 
haft cn tnmgånjprik rcJciyte 
un/t*kanipanj Fn hr« ung 
domsåcliibb hcstAr mir  bara av 
ungf tolk ulun av en blund 
mng "vinna" ocli unga rriůn- 
rnjkor. «om kan umgås p i hk., 
vdikor knng cn hobby eller 
lyaulsJnnlng, *r.m bid.« ir 
π tres ver.ide ,iv. Infrrvscf fór* 
nar och btldar baxeo, men 

ix-h

Det Hr lamjrligf au »tarfa 
med en gummiinodd join I 
drivmedcJ fór at« «rdan - om I 
mircsset hanger I -  by fig a * 
sk.ilcnhga modelle 1 av nkn- I 
ga. k/inske berdnida plan. I 
»cm dnvs uv kompression«· I 
motorer eller el och kun vfyra> / 
från marken med radio. I 

Det mkla, fiumnusnixldn I 
driv na planet kosfur mfc I 
många kronor. De mest avan '  
«rade gir på flrra fuscnlap- 1 
par. ich dnftvkostna.ler 1 torm I 
av elt ganska dyrf brunsir och 1  
undcrhåil Inuesjet år lundv- / 
omfar/andr. Den túvlingsint· I  
TCSíúndc kan bl i svensk rná«· J 
tåre r>ch delta 1 avancerade / 
uppvisinirtgar

En vcrkl igt glådjande och smick- 
rande sak har hant vår kJubb, 
Stenungsunds MFK, som vi 
gåma vill beråtta om. 
Stenungsunds kommun och lo- 
kaltidningama har under feb- 
ruari 1989 gett in te bara Sle- 
nungsunds MFK, utan kanske 
framfórallt modeilflygsporten i

stort, en mycket fin PR. Ett citat 
urtidningsklippet: "Intressct for
enar och bildar basen och um- 
gånget unga-åldre år något 
mycket vårdefullt, som alla har 
glådje och nytta av".
Ordf Kenneth Lundgren fick - i 
konkurrens med 100-tals andra 
ungdomsledare - av kommunens

fritidsnåmnd utmårkelsen "Må
nadens ledare" och det år han 
verkligen vård!
Priset deludes ut i samband med 
vår årliga inomhuståvling så den 
dagen blev en mycket lyekad 
PR-dag fór klubben.

Stenungsunds MFK 
Rune Ekstróm

. . t c f i i

d in tiii Modeltflygnytt

Skala 
Våst '89 
med nya 
klasser!
Helgen 12-13 aug avgórs 5:e 
upplagan av AKMG:s skalatav- 
ling på Torslanda. Fóru tom F4C 
(?) & Pop-skala provar i två nya 
klasser: Team-skala (dår två eller 
flera hjålps åt att bygga eller 
flyga. Dels S.T.O.C. - Swedish 
Tournament of Champions: 
Konstflyg med skalaflygplan. 
Anmålan med 150: - på pg 40 45 
379-0 fóre 4/8. Ange klass på 
talongen.
Fór mer info: Thomas Karlevid 
031-55 44 25 eller Ulf Jomheim 
0303-162 15.

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

Framkantlist 6x8 -»-16x22 mm
Clark Y -► symmetriska 

Pianotråd 0,75 5 mm diameter
• Profillister fór båttre luftstrømning 

kring roderytorna
• Vingstóttor - profilhyvlade
• ROTORBLAD till RC autogiro och 

RC helikopter
Balsa, plywood, turu, ródbok o.s.v.

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad
30

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32

ichL uteř
HELIKOPTRAR -  RESERVDELAR - TILLBEHÓR 

MiniBoy - Junior50 - Scouteo - Champion 
Nyhet 1989, MAGIC for .60-motor, 1,49m rotor

Nytt tillbehór 1989!

Paddelinstållare, B.Nr 1368. Pris: 160,-
Speciellt anvåndbart fór de nya tjocka paddlarna.

Sått in 30,- på pg 4496543-2 fór Schliiterkatalogen !

Ring Ingvar på tel. 0303-481 22, vard. 10-18, lunchst.
11.45-13.00 eller faxa når du vill till 0303 -485 65 
PLINTER HobbySport, Box 103, 44601-Ålvången ,

;IIĚPOŇIĚRIĚD



OL FRÅN KLUBBARNA

Aktiviteter på klubbnivå ·  inb
.. JfÉÍ. JLåssr J sfeås ̂

meetings ·  pláta svartvitt

Uppealafram gångar 
i UNT:s MajpokaJ

Thor & Struten 
bakom Thor-Strutstråff
Thor-Struten - ett modellflyg- 
meeting 1-2 juli på Skuteryds 
flygplats utanfór Emmaboda - 
åren sam-arrangemang av MFK 
Thor, Torsås coh MFk Struten, 
Emmaboda. Man bjuder inte 
bara på asfalterad 1300 m as- 
faltbana, utan också mojlighet 
till husvagnsuppstållning, toa- 
letter, laddning mm. Ankomst 
fredag, flygning lordag/sondag 
låttsamt och fint. For icke mo- 
dellflygande familjemedlemmar 
finns bad ett par km från faltet, 
vårldsberftmda glasbruk med

forsåljning finns också i narhe- 
ten. Skolflygning med dubbel- 
kommando kommer att ske. 
Alla år vålkomna, men onskvårt 
med en påringning till Tommy, 
Christer, Alf eller Gote, som 
också kan ge vidare info samt 
vågbeskrivning.
Tommy Segcrdahl, 0486-109 21 
CristerPettersson, 0486-208 42 
Alf Grite 0478-102 60 samt han 
Johansson 0471-101 29.
Vål mOtt, hal sar vi I MFK Thor 
och MFk Struten! Kom & tri vs!

Ove Lindh

Norskt & 
polskt 
i kamp
i maj!
Den 28:e Majtåvlingen i friflyg 
gick 6 maj på blåsigt Sundbro, 
Uppsala med forutom svenska 
flygare åven polska och norska. 
De utlåndska gåsterna knep 
seniorklasserna F1A (Norge), 
F1B (Norge), F1C (Polen). 
Svenska storfråsama Per Fin- 
dahl, Leif Eriksson och Gunnar

Ågren kom inte bort, men inte 
så hrigt i prislistoma. Norbcrgs- 
juniorema Erik Stålnacke och 
Roger Johansson tog de båda 
Al-klassema, medan hemma- 
sdnema Gustaf Naescr och 
David Thorsén tog F 1 A/jun resp 
FIB/jun. Uppsala Nya Tidning 
hade rejålt reportage dårifrån.

r

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub!

Ge bort AMA-Cub!
AMA-Cuben ar en fin flygare! 
AMA-Cuben ar en fin present! 
AMA-Cuben år en fin ju lk lapp !

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

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

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011 - 13 21 10 Hallgren servar glatt!

forlag

FOX19BBRC FOX 15 RC
INTRODUKTIONSPRIS JULI MÅNAD inkl moms.

Fox 35 Stunt mod 1940 Jubileum Endast 420:- 
Fox 15 RC Endast 420:-
Fox 19 RC Schneurle · kullagrad Endast 595:- 
Fox 40 RC ABC + spinner · kullagrad Endast 760:- 
Fox 50 RC · kullagrad Endast 895:-

Ljuddåmpare & glódstift medfoljer alla motorer. 
Fórgasarna år instållda vid fabrik & provkórda. 
Reservdelar finns på lager · 1 års GARANTI 

1989 års Fox-katalog mot dubbelt porto.
SMFF-ansluten klubb och medlem erhåller rabatt! 

Skriv eller ring oss!

CECA Hobby
Box 34 · S-831 21 Óstersund · 063-11 59 31
vard 1800-2100 · lord 0800-1000 & 1700-2100
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FRÅN KLUBBARNA
r*

Aktiviteter på klubbnivå * inbjudningar

Modellflygdag 
i augusti hos 
Oskarshamnseskadern

Den 20 augusti anordnar MFK 
Oskarshamnseskadern modell- 
flygdag mellan kl 0900-1530 på 
Oskarhamns Flygplats.
Måtto: Flyg-umgås och tri vs! 
Vi forvantar oss samma succé 
forvårflygdagiårsomfor 1987, 
då vi firade vårt40-årsjubileum. 
Ni år alla vålkomna ner till oss 
for att uppleva vad vi kan åstad- 
komma.
1987 hårde vi 74 st flygplan på 
Fåltet. Det var trångt bland fre
kvensklam morna, men bara två 
krascher på hela dagen. År 1988

var antalet besdkandc inte fullt 
så stort.
Overraskningar...
Det bl ir flera Overraskningar av 
olika slag och dessa utom bl ir 
det också en typ av 
Byteshandel!
Tag med vad Du har Over - det 
kan bli till någotannatDu Onsk
ar Dej!

Information om modcllflygda- 
gen lam nas av Per Isaksson på 
telefon 0491-104 92 eller 865 
50. Vålkomna!

ZA P-
THE TOTAL ADHESIVE SYSTEM"

Anvånd Super-limmet!
Cyanoakrylatlim med egenskaper 
fór varje åndamål:
o CA tunnflytande och genomtrångande 
o CA+ trogflytande och utfyllande 
o CA-Slozap trogflytande, utfyllande och 

med ganska lång hårdningstid 
o Plastizap for styrenplaster 
o Zaplock for gånglåsning 
o Polyzap for bl a Lexan- & ABS-plast 
o Kicker år en accelerator, som 

påskyndar hårdningen

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:-

ÅTERFORSÅLJARE SOKES!

Distributor till fackhandeln:

MA Telefon 08-52 81 20 
Telefax 08-50 05 99

Box 16163 
103 24 Stockholm

r

Piper.
Clipped Wing 

från Lion Model
u Modeller & Elektronik AB
LION MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved * 0371-107 09

Spånnvidd 2005 mm 
Vingyta 74 dm2 
Långd 1570 mm 
Vikt 4500 gram 
Motor 2-takt 75-90 
Motor 4-takt 90-120 
Radio 4 kanal 5 servon 
Pris 2.175:-

JV.
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G RATIS
-  kan det inte bli, men billigare !

Du kan nu handia direkt via

från oss till låga priser
POSTORDERKATALOG 

B E 9H C O - 89

ALLT INOM RC-HOBBY

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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The number one name in
• PERFORMANCE 

QUALITY 
RELIABILITY 
SERVICE

AMERICA'S FAVORITE CHOICE 
IN RC HELICOPTERS...

, noupy n m v ji
De mesta for de fiesta inom RC Hobby & Electronic
Box 279 · 332 00 G ISLA VED  · Tel. 0371-101 11 · Fax 0371-110 33

D E L U X E
M a t e r ia l s  Ί "PROFFSENS TILLBEHOR" Φ Τ Ε RA JL

1Γ

LOSAR ALLA DINA LIM- & FINISHPROBLEM
o ALIPHATIC RESIN

Oovertråffat trålim ! Snabbtorkande 
och slipbart!’

o RC MODELLERS LIM
Faster Dina kabinhuvar en gång for alia!
For ABS & PVC plaster, cellplast 
metallfolie, trå mm. 

o ROKET
Suverånt cyanolim, tunn & tjock variant 

o ROKET BLASTER
Accelerator for cyanolim. Behandigt! 

o SPEED EPOXY
4 minuters epoxylim. Alltid anvandbart! 

o AEROPOXY
Tunnflytande epoxyplast for ytfinish, 
glasfibergjutning mm. Lattarbetatl 

o GLASFIBERVÅV
Hog kvalitet. O lika tjocklekar:
23 g, 51 g & 78 g. 

o MICROBALLOONS
Ultralått fyllnadsmedel. Blandas m ed |
Aeropoxy, Aliphatic etc. Fyll igen 
sprickor & hål, bygg vingfillets etc

KVALITETSTILLBEHOR AV FORSTÅ KLASS 
Tar Du Din hobby seriost ■ då tar Du TETTRA!

/  ^  λ
moofiCftflfT MODEL-CRAFT F A S TC LIP S  

3 & 4 mm

BOX 2074 o RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMČ O TELEFON 040-714 35 FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER

P R O P E LLE R B R O TS C H  
axe ld iam e te r 6 -8 ,5  mm
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Runtronic å r e tt un ik t tåndsystem  fó r fo rb rånn ingsm otore r från 
3,5  -250 cc, 1-cyl e ller 2-cyl, 2-takts  -e lle r 4-taktsm otorer. 
Runtronic har autom atisk varvtalsberoende tåndforstå lln ing. 
Runtronic g ó r Din m o to r lå tts tartad  med fin tomgång.
Runtronic kraver ingen svårinsta llerad magnet fó r a tt fungera. 
R untron ic kó r normala tåndstift tro ts låg s trom forbrukn ing . 
Runtronic å r v ib ra tionstå lig t och oornt - kom ponenterna år 
ytm onterade på kretskort, som g ju tits  in i  kom pakt block. 
Runtronic tåndsystem  ger Dig m ó jlighet a tt kora på oljeb landad  
bensin - låttare, billigare.
Runtronic våger endast 150 gram med en 270 mAh ackum ulator. 
Runtronic kosta r endast 995:- (exkl tåndstift och T-kontakt).

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
Humming & Challenger till paketpriser!

Ja, nu ar de t dags a tt nylansera en av vinterns mest e fterfrågade modeller. Humming - kanske forrå 
sommarens mest lovordade trainer. Bra pris men framforallt en m ycket bra m odell. Levereras som ARF modeli 
vilket betyder a tt de t mesta faktiskt ar klart. Du behover bara montéra motor, radio, roder etc. Flygfardigt 
på några kvallar. Humming år tillråckligt stor fór a tt flyga lugnt åven når de t blåser. Hog precision i alla detaljer 
och e tt ged ige t bygge garanterar m ycket rolig flygning i sommar. Låt Humming bli Din "flyglårare! Du finner 
den hos nårmaste Kyosho-återforsåljare som såljer motorflyg. Ring garna fór nårmare besked! Du kan forstås 
kopa såvål kom pletta paket som losa modeller. I varje fall till m ycket bra pris!

TEKNISKA DATA: Spannvidd 1500 mm, langd 1050 mm, vingyta 37.5 dm2, total vikt 2.4 - 2.5 kg. avsedd fór radio med fyra kanaler och 
en 6.5 - 7.5 cc  motor.

SVENSK AGENT: AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM KONSUMENTTJÅNST 0 8 - 5 3  57 30
V___________________________________ _____________________________________J
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Radio Control Center AB
Gillesgatan 10. Box 124,56122 Huskvarna. tel 036-145360

FC-28
Futabas nya FC-28 anlaggning - ett håpnads- 
våckande nytt verktyg for RC-varlden!
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. 
An våndarens fantasi biir inte långre begrånsad. 
Allt biir mojligt genom enkelt utnyttjande over 
menyn eller snabbprogrammering med det nya 
"function-call-systemet". Lått att kontrollera 
med den overskådliga grafik-displayen.
• CAMPac-system, lagringsmojligheter utan 

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

segelflyg.
• Toppen-anlåggning fór stjårnpiloten!

Futaba FC-18 år ett hogvårdigt Computer-RC- 
system fór alla lånkbara anvåndningsområden.
F-18 kånnetecknas fórutom av perfekt design också i 
av steget in i den s k CAMPac-klassen. %
CAMPac "modell-lagringssystem" forenar en 
revolutionerande enkelhet med praktiska och 
obegrånsade mojlighcter.
Datasåkerheten, datamångfalden och ett obegrånsat 
modell-lagringsutrymme erbjuder den aktive 
modellflygaren fler kreativa mojligheter.
Futabas FC-18-enhet erbjuder i grundutfórande 
lagringsmojligheter fór 3 olika modeller.
Med varje CAMPac-modul biir ytterligare 12 andra 
modeller tillgångliga.
•Modern Computer-anlåggning med det 

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

ti 11 fredsståller alla praktiska krav.
• Anvåndarvånlig och "generos" mjukvara.
•SMD-teknologi från Din såndare, hela vågen
over mottagaren till de kullagrade servona.

#

FC-18
Det har har man våntat på lange!
CAMPac-modulen fungerar som en datadiskett (Du 
har alla "vården" 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
Fulaba Service ar unik. Den innebår, att vi åtar oss 
att utfora vilken reparation eller service som helst 
till ett pris som f.n. ligger under 100-lappen. 
Kraven ar, att Du inte gjort nágon form av 
ingrepp i radiosetet eller vant plus och minus fel. 
Reparationstid under 10 dagar!
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ALINGSÅS

MODELLM ATERIAL
till salu

Byggsaiser i trå, metali, plast. 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar 
Tillbehor. brånsle mm 
Aven postorder

Speclalllel: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till åldre motorer

Teleton 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

A E C C
P E C D U K T E E

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

RITNINGAR & MATERIALSATSER till 
L illen ■ Mlxen · Bo G årdstads samtllga 

modeller - nu åven med fårdiga spryglar 
Hela FLAIRs sortim ent · Skalaritningar 

Beklådnadsmaterial

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 

M ultip lex · Hitec 
sam t service och tillbehor

Modeller · m otorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · m odelltlllbehor

FLYG · BIL · BÅT 
År Digita lm ultlm etrar År 

HUMANA PRISER

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

LANDSKRONA

MOLANDER HOBBY, clo Molander, 
Kavaljersgården 23 · 261 61 Landskrona

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

GOTEBORG

FR O L U N D A  ---- ---- HOBBY
f b Ol u n d » t o b g

R C pil
D U  SOM SPECIALITET

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

B ilm otorer: Picco, OPS. OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acoms,Sanwa

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
B ilbanor

Postorder te lefon 031-45 94 01

GOTEBORG

l it
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20

400 40 Goteborg

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

Massor av annat smått och gott!

VÅLKOMNA
IN!

GOTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvav och 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
• Aterforsåljare for 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

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

r ----------------------------------------- ---- ----------------------- ----  —  * \
I ELFLYG! · Elseglare från Helmut Meyer!
I Sperber for 7 celler, spånn- 
I vidd 194 cm · 795:-. 
i Super-Sperber for 10 ccl- 
- lcr,spånnvidd242cm · 895:- 

/  byggsatserna ingår endast 
I ritning, glasfiberkropp och 
I utsågade spryglar.
I Kompletla byggsatser och 
I helt flygfardiga modeller 
i kan också levereras.

LRN Teknik
^Osterångsg 71 · 753 28 Uppsala · 018-69 63 80 · Pg 39 76 20 - 6 J

ELFLYGPAKET:
Astro Challenger, elseglare 
med 183 cm spånnvidd. Graup
ner Drivset med motor Speed 
600 7,2V, fdllbar propeller 7 x 
3 och tillbehor.
Tillsammans endast 595:-.

S

KATALOG sands mot 10:-.

c

ΌO
S

Byggsats G V38.
Prospekt genom Hans Kjellberg,
V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partiile

SÅL JES
OS 60 4-takt
Endast inkórd 1.000:- Pilots 
Nicuport 28, en annu ej påbor- 
jad byggsats 1.000:-. OBS - de 
passar ihop, såljes pga plats- 
brist. 0501-167 45 efter 1700.

KOPES
Elektriskt landståll
Mick Reeves elektriska land- 
stall "ScrewTracts" minsta 
modellen. 0522-178 98.

NATANS HOBBY
(den lilla vånliga butiken 
med det stora sortimentet) 
u tokar nu med modeller från 
FLAIR!
• År Du nojesflygare?
• Gillar Du dubbel- 

daekare?
• Kan Du nója Dig med 

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

Hår kan Du 
sålja · kopa · byta 

prylar
med hjålp av 

Modellflygnytts 
radannonser

GRATIS
fór privatpersoner 

och bara 25:-/rad fór 
firmor av olika slag! 

Bra va!?

I allra sista minuten kom det hår in
é  RIKSFINAL LINDANSEN går av stapeln 12/8 i Bollsta- 
I  bruk. ArrangórVLM. Vidare info via SMFF:s expedition. 
é SKALADOMARKURS arrangeras 23-24/9 i Våsterås. 
é  KOMMANDE KURSER Utbildnledaren Henry Hahlin

Ivill veta vila kurser, som Ditt distrikt/klubb år i behov 
av. Ge Dina synpunkter till SMFF:s exp fóre 89 06 02. 
é Skulle det vara av intresse att få igång en info/utbildn- 

I verksamhet i Modellf lygnytt - och i så fall inom vilket om- I råde? Meddela åven detta till SMFF:s expfóre 89 06 02.
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I  GÓTEBORG HALMSTAD HOFORS

STORT URVAL R C -anlåggningar B yggsa tse r
PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

—  Modelljårnvågar T illbeho r och balsa S p e c ia lite t: AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstóttor, profilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderlist

—  RC bil, båt, flyg 
----- Plastmodeller S

B ila r: C arlsson och C h a llenger

—  Bilbanor

1 -ts é
Buggy:TT, S igm a och C arlsson 

och åven e lek tron ikkom ponen te r

Balsa, luru, plywood osv 
ÅterfOrsåljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

W J U f U t t B I H

^ ^ o rr^ fa m n g a t30 · GÓTEBORG·031-80 69 0 ^

BJ:§ a i m e i K  δ  N O W  

Δ Β
Kungsga tan  20 035-12 40 70 

302 45 HALMSTAD

B e s ó k s a d re s s : Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hofors 
P o s ta d re s s : Kållarvågen 13, 
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

Radio C ontrol C e n te r AB

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

KONTOR
Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Óppet vard 9 - 12. 13 - 17

HÓGANÁS

HÓGANÁS
Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 

ÓPPET: Mån, Tis, Ons, Fre 10.30-18 
Lunchstångt 13-14, Lordagar 9-13

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

Beståil MULTIPLEX-katalogen 
89/90 · 156 sid · fårg · tysk 40:- 

sedlar el postgiro 37 54 51-2

hobby och
elektronik v___  >

KUNGSBACKA

( a a a a a - f c m a

BRA
Sortering (Or alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ringl 

Vi skickar Sven m ot postorder!
KBA Lek S Hobby, Sbdra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

luleA
RC-FLYG T ILL LÁGA PRISER

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

Marutaka
•  Stort balsasortimenl
•  Stor tillbehorssida
•  Postorder, ingen egen katalog 
■ Ring fór information

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

LULEA

THYLINS SERVICE · LULEÅ
RC-speciallsten i vår norra landånda!

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

Sanwa · Hltec
Byggsats SIG. Kato. Marutaka m fl 
Bil Kyosho

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLINS SERVICE
Stationsgatan 62

951 32 lu leA · 0920-129 29 & 010-58 3719
Óppet måndag fredag 8-17 · RING GARNA!

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkóping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

MALMÓ

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

Det mesta och det basta fór RC-tlyg, 
-bil, -båt, tillbehó r, m odelljam våg, 
b ilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, S igma, Master Airscrew, 
Keil Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishipla, So larfilm , Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

Kop g re je r fó r D ig sjåiv, Dina m odeller 
elle r Din k lub b !

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

Forbundsmårke, rockslagsmårke 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 for olika FAI-klasser m fl, per st 10:- 
Elflygboken, nyhet! 70:-
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50:-
Domarhandledning F4C, 89 års regler 50:-
Handbok: "Att vara modellflygare" 20:-
Handbok: "Modellflygets grunder" 20:-
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, enbart ritning 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-shirt, från EM 87 eller EM 88 40:-

Klubbar och akolor 
faktureres - 

ovriga leveranser sker 
mot postforskott
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K V A LITET TOPPRESTANDA
2 5 - 3  5 - 6  5 - 7  5 - 1 0 . 0 - 1 0  7 -11 .1  - 1 3 . 0 - 1 5  Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

%ve,nlk IMODELLTEKNIK
Distributor j____________  r o c f  h a c e i  J

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

E I I - I I I R b
RC år modellen!

Ritn ingar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:- + dubbelt brevporto -

SIDEN 42:- per meter!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specia litet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Webra, HP, Super Tigre, 
Irvine m fl
Elmotorer rør 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 
Ďppet vard 16-18; (Stångt tisd) lůrd 10-15, 
Ďvriga tider teleforvsvarare.

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 STOCKHOLM STOCKHOLM

HOBBYBOKHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

Butik: Pipersgatan 25 ■ telefon 08-54 84 55 
Óppet mån-fre 12-18 · LĎr 11-14

*  BÓCKER *
*  TIDNINGAR *
*  RITNINGAR *

Flyg · tåg · båt · modellbygge · mllltarla
ANTIKVARISKA BÓCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · boklistor · postorder

F r ø ©
Box 6008, 1Θ3 06 Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 & 113 92 

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

Rottes moåellflyg
U p p la n d s g a ta n  66. 113 44 S to ckh o lm  

Te l 08/33 30 44

p BYRON T~v~N
o r i g i n a l s

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

M odellflyg —  bát —  bil 
R adioanlággningar 

C B -spinner och kvartskala- 
tillbehór M acs Product

TROLLHÅTTAN

Tuhta UMEÅ
oønøoiaøfs Allt inom radiostyrd hobby.

LEKSAKER HOBBYART1KLAR Byggmaterial, tillbehor,
TRESTADS LEDANDE motorer, glodstift, ackar.

HO BBYAFFÅR Nu åven modeller från Flair

*  BIL *  FLYG \  Ó J  D
*  BÅT *  TÅG h o b b y

Drottn lnggatan 41 (Box 88)
461 22 Trollhåttan Tal 0520*135 45 

I Arkaden vid torget Tel 090-14 44 02.

Byggsats Nårskala FLAIR &
David Boddington 

O ldtim er Ben Buckle & Ptokit
Motorer Grød Irvine, Laser & MVVS

Diesel Kunmar, M ills, 
S ilver Swallow & MVVS 

Brånsle Diesel och grød

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

SMFF bildades 1957 och har 
klubbar, klubbm edlemm ar 
och enskilda personer som 
medlemmer.

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

Vice rørbundsordfdrande
Bengt-Erik SĎderstróm 
Rulistensvågen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-665 58 bost 
Telefax 011-23 83 08

Sekreterare
Henning Andréasson 
Tubrogsgatan 1 Bil 
217 41 Malrrrø 
Telefon 040-91 58 42

Kass6r
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkOping 
Telefon 011-13 36 47 bost 
Telefax 011-10 19 49

Ledamot
K-G Hållhans 
Box 40
780 68 Transtrand 
0280-223 14

Suppleant
Roland Allberg 
Adjutantsvågen 6 
834 00 Brunflo 
Telefon 063-15 15 67 arb 

063-217 00 bost

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

Utblldnlngsledare
Henry Hahlin 
Box 245
863 02 Sundsbruk 
Telefon 060-53 68 97

Grenchef Friflyg
Ulf Edlund 
Hemmansvågen 11 
632 33 Eskilstuna 
016-42 01 65

Grenchef L lnflyg
Bengt Undgren 
Sågstuvågen 24 
141 49 Huddinge 
Telefon 08-779 311 18 bost 

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

Grenchef Radloflyg
Hanns Flyckt 
Åkershuttsvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 00 bost 

036-19 96 15 arb 
010-36 33 83 bil

Expeditlonsrøreståndare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården 
Telefon 011-925 97 bost

ÓREBRO

BÓRJESS0NS

© MODELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar . byggsatser 
tillb e h o r. m o to re r. b ila r . båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22

ÓREBRO

HAKANS HOBBY

Å " -------------

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

*  FLYG *  BIL *  BAT ★
•  R C -a n lå g g n in g a r ·  M o to re r 

•  B yg gsys tem  ·  T i llb e h o r

D essu tom  p e rs o n lig  se rv ice  och 
låga  p r is e r

I  allra sista minuten kom det hår in .
é  FLUGEBYLÅGRET uppstår igen och går av stapeln

12-8 juli 1989. Bengt-Erik Soderstróm kan ge mer info.
Se fór óvrigt annons sidan 29! 

é  HOBBY TIME IMPORT ber oss meddela, att på grund 
I av båtlåckage harsåndningen Check-Mate II forstorts. 

Ny såndning år på våg och beråknas anlånda i slutet av 
juli. Då kommer - som sårplåster -en ny och forbåttrad 
modeli av den populåra ack-kontrollen! Hobby Time 
Import lovar, att alia inkomna order effektueras då!

39



En riktig nybórjarmodell!
Bygget górs på 6-10 timmar, Jómfór med 
balsamodeller 20-40 timmar och de fiesta 
ARF (s.k fårdigbyggda) modeller 8-12 
timmar. .

, å \ Æ

Valet år enkelt - Duracraft vill att Din forstå erfarenhet av modellflyg ska bli en bra start på en tre' 
hobby. Inget annat flygplan som vi kånner till har dessa kombinerade egenskaper, snabbyggd od.. 
tålig. Dura-plane overlever de fiesta krascher som nybårjaren går.
Dura-Plane har en 114 cm gjuten cellplast vinge, stryktålig PVC kropp, en aluminium profil håller stjårten, 
aluminium landståll. Låmplig motor: 2-takt 3,2 - 6,5 cc. Radio: 3-4 kanaler.
Nr. 14001 Dura-Plane II 753:-
Nr.14003 Dura-Plane II ARF har fårdigklådd vinge, tank, hjul, ståtstånger medfåljer 1120:-

Top Flite har en fin katalog 
fråga efter den i butiken.

Elder 20 ^
En utsåkt modeil från fårr i tiden.
Doftar låderhjålm och silkesscarfl Låmplig som fårsta 
modeli. 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:-

METRICK
En 2-meterseglare får sá
val nybårjare som proffs. 
Enkel att bygga - snail att 
flyga. Spånnvidd 200 cm. 
.Radio 2-3 kanal. 556:-

modellhobbygrossisten
B e rg s b ru n n a g a ta n  18, 753  23 U p p s a la



nytt

' Z —
---------------------- r

3x3 BALSA

FRAMKRC 
MAS EFT 
TORFAST
3 MM B

PP FOR- A ) :  \ 
ER MO- r  
ΈΤ x y :* '  
ALSA ^ o X > r í

• % ·\• · X
- • • • Λj  »· · 1> * .s * 1• · »i. · f• . * / v ̂  · / ̂ * · /

Γ A-A12 mm BALSA

\

A - 1



2x3 FURU



2x5 FURU

KROPPSIDOR 3 MM BM.SA
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i MM BALSA, 26 ST 1,5 MM BALSA

> MM BALSA, 12 ST 1,5 MM BALSA

¥ m idnight special \
i --------------------------------------------------------------------------------------------I
I Konstruerad av L -0  Danielsson · FFT  I
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z 5x7 BALSA

\

2x5 BALSA

3x15 BALSA

BYGG MODELLEN MED 0.8 cc BABE BEE 
GLODSTIFTSMOTOR ELLER 1 cc DIESEL 
OCH FLYG DEN I KLASS Cl MED 15 SE
KUNDERS MOTORTID.

ALTERNATIVT MED 0,8 - 1,0 cc GLOD
STIFTSMOTOR (T EX TEE DEE) OCH 7 
SEKUNDER MOTORTID I KLASS F1C

I BADA FALLEN MED MINIMIVIKT 2A8 GRAM

LIMMA FAST PLYWOODEN VID MOTOR- 
FASTET MED EPOXILIM. ALL ΑΝΝΑΝ 
LIMNING GORES MED VITLIM ELLER 
BALSALIM.

MATERIALLISTA
Balsa 12,0 x AO x 

3,0 x 100 x J 
1,5 x 100 x J

6 x 8
5 x 7
3 x 3
2 x 5
A X 20 BAKH

FURU 3 x 3
2 x 5  
2 x 3

PLYWOOD 2 MM
5 MM

PIANOTRÅD 1,5 mm
AL-ROR 2/1,5 MM

BAKKANT 3x15 GORES AV 4
PLYWOOD 5 MM KAN ERSATT 

LAGER 2 MM PLYWOOD



!00
)00
)00

1 ST 
1 ST
1 ST

2 Μ 
1 Μ 
1 Μ

^ΝΤ

1 Μ

FORSTÅ PRQVFLYGNIN6
KONTROLLERA, ATT TYNGDPUNKTEN LIGGER DAR DEN 
VISAS PA RITNINGEN. PROVA GLIDET, OM SA BEHOVS, 
JUSTERAS GLIDET MED STALLSKRUV PA STABILISATORN, 
SOM RITNINGEN VISAR, ELLER GENOM ATT SMA PLY- 
WOODBITAR LIMMAS PA KROPPEN UNDER STABILISATORNS 
BAKKANT.
OM GLIDET AR BRA, PROVA DA FORST MED 6-7 
SEKUNDERS MOTORTID OCH OKA PA DEN EFTER

VINGENS MITTPA 
VRID UPP VING/1 
OVER KOKANDE V 
KALLAS WASHOUT



ARTI FAR I ΝΤΕ VARA SKEVT.

Klád s t a b i l is a t o r n  med
TUNNT JAPANPAPPER. LACKA
1 GANG MED ZAPONLACK OCH
2 GANGER med bran sle fast  
LACK

STABILISATORN MASTĚ VARA 
HELT PLAN. SKEVHETER RAT- 
TAS TILL OVER EN KASTRULL 
MED KOKANDE VATTEN.

DIN MODELL, AR, ATT DU 
KRASCHAR DEN VID FORSTÅ FOR- 

T. VAR INTE RADD ATT BE EN 
E OCH VAN MODELLFLYGARE OM 
P.
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Nu kan friflygama 
ge jårnet!
FOrbundsmOtet i Umeå tog 
min motion om nya regler i 
friflyg. Det ger oss nu ett helt 
nytt utgångslåge.

1-klasserna
Ett-klassema biir med nya B 1 
och Cl vånligare mot nybOr- 
jama. Modellema blir billiga- 
re att bygga, låttare att flyga. 
Dårmed bór vi kunna få ett 
underlag i dessa klasser i form 
av fler deltagare, så att vi kan 
arrangera separata 1 -klasståv- 
lingar. Med 2 minuters max- 
tid betyder detta i sin tur, att vi 
klarar oss med mindre Tålt. 
Och då kan vi få flerfladigt 
flerfaltån nu. Flugebyn, Bratl- 
forsen, Ope, Eskilstuna, Våst- 
erås m fl kan komma i fråga. 
FOr att inte tala om alla slagna 
åkrar och ångar och sjOisar!

De nya Bl-orna
Hår ges plats fór fantasin. 
G am la typen av modeller, men

med 20 gram snodd. 7 kvad
ratcentimeter. Total vikl 84 
gram och en utmaning fór 
experten. 12 kvadratcentime
ter, vikl 144 gram och snåll. 
Knarren med 20 gram snodd 
och stOrre (ev. fållbar) propel
ler. Oldtimermodell. Vålj 
sjålv!
Cl-orna ger val!
Cl-oma ger också valmOjlig- 
heter. Bygg Danielssons Mid
night Special (ritningen hår i 
Modellflygnytt, Reds anm). 
Tag vinge och stabbe från en 
gammal Wake. GOr en ny 
kropp. Hång på en Babe Bee. 
Alla radioflygare som har sin 
Babe Bee kvar men kvaddat 
Blue Phocnixen. Hår har Ni 
chansen att ha skoj! GOr om 
Din gamla A l:a och hång dit 
en PAW eller Allbon diesel!

Lok på sjdlva laxen!
Och som 10k på laxen kan Du

vara med "storpojkan" och 
tåvla i FAI-klassema på natio- 
nclla tåvlingar och få mer in- 
syn och rutin innan Du ger Dig 
på storre modeller.
Du har små chanser att vinna 
en sådan tåvling med en 1- 
klassmodell, eftersom den har 
klart såmre flygegenskaper ån 
de stora. Men Du får fler tåv- 
lingstillfållen och får låra Dig 
hur det skali gå till. Och Gurra 
slipper kanske flyga ensam i 
F1C!

Maxa i F1C
Och då vi år inne på F1C ser 
Du att Du nu har mOjlighet att 
vara med åven med mindre 
men konkurrensdugliga kår
rer ånda ner till 0,8 cc (åven 
mindre åndå, men del funkar 
dåligt!). Åven hår har tillåggs- 
reglema begrånsat prestanda 
jåmfOrt med 2,5 cc-modeller- 
na, men det går utmårkt att

maxa med en 1,5 cc-modell, 
som glider nåstan som en se- 
gelkårra eller en 1-kubikare 
med Al-glid.

Summa summarum
StOrre valmOjligheter på mo
deli- och motorsidan. Rer 
flygfålt. Rertåvlingstillfållen 
(och kortare resor). StOrre 
konkurrens. Låttare Overgång 
från nybórjare till expert.
Det kanske båsta av allt: Inte 
en enda gammal modeli mås
te skrotas. Gamla Bl:or får 
mindre snodd. Gamla Cl.or 
blir nya FAI-kårror.
En man sade: Det blir inte båt
tre. Det blir inte såmre heller, 
men vi har i alia fall fórsokt!

Bygg, fly  g och ha kul!
Floda

#


