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DURACRAFT

Φ  ·  Span 45"

001 Dura-Plane II 
003 Dura-Plane II ARF

MIDWEST

25158 Midwest Aero-Star 20
25159 Midwest Aero-Star 40

25160 Midwest Aero-Sport 20
25161 Midwest Aero-Sport 40
25162 Midwest Aero-Sport 60 
25157 Midwest Super Hots

251 63 Midwest Aero-Lectric 883:-

TOP FLITE KAVAN HELIKOPTER

753:-
1.119:-

KITTIWAKE
A R K -4-0

• Span 47 375"
• Area: 334 sq. In

P-47D THUNDERBOLT
I I I  - &-■_

1
10322
10332
10333
10336
10337 
19332 
10301
10316
10317 
10319
10323 
10329 
10331 
10335

TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite
TopFlite

• Span: 60"
• Area: 720 sq. In.

Contender 40 
Elder 20 
Elder 40
Kittiwake sjokårra 
Elder Biplane 
Flottorssats Elder 20 
P-51 D konvert-sats 
P-51 Mustang 
P-40 Warhawk 
P-47D Thunderbolt 
F8F Bearcat 
Metric 2-meters segel 
Antares 
Wristocrat

706
502
796
827

1.410
227
198

1.101
1.101
1.349
1.304

556
951
399

GLÓDSTIFT
20037c Kavan Super Glódstift Medium 46:50 
26C1 Nova Rossi Glódstift C1 19:80
26C2 Nova Rossi Glódstift C2 19:80
26C3 Nova Rossi Glódstift C3 23:50
26C4 Nova Rossi Glódstift C4 25:30
26C5 Nova Rossi Glódstift C5 28:40
26C6 Nova Rossi Glódstift C6 30:90
26C7 Nova Rossi Glódstift C7 33:30
26C8 Nova Rossi Glódstift C8 35:80
26C9 Nova Rossi Glódstift C9 38:90
392210 S-power plug Hot nr 3 22:20
392211 S-power plug Medium nr 5 25:90
392212 S-power Glódstift Kail nr 8 42:00
392213 S-power Glódstift X-kall 48:10

1000 Kavan Helikopter Ranger 4.341
2000 Kavan Alouette Helikopter 2.832
2500 Kavan Alouette Helikopter C-P 3.472
3000 Kavan Jet Ranger Helikopter 5.859
4000 Kavan Lockheed 286L Helikopter 7.292
502 Shark 40 Helikopter/BLSC 3.945

GLÓDSTROM m.m.

13147 Du-Bro Giodstiftskoppl 1,5 cc 37:60
13337 Du-Bro Glodstiftsklamma tryck 79:00
13338 Du-Bro Kwick-Klipklam X-long 103:70
13397 Du-Bro Kwik-Klip III utan acke 151:00 
13399 Du-Bro Kwik-Lkip III XL ut ladd 148:00 
19334585 GEGIódacke 1,2V/4Ah, SD1 77:80 
19GE188 GE Glódacke 2V/5Ah bly 123:00 
20275 Kavan Twin Glow Driver 673:00
20275a Kavan Glóddrivare &  laddare 288:00 
20275b Kavan Glow-Driver 395:00
4042371 GLOBEE startacke/måtare 395:-

BRÅNSLE m.m.
13191 Du-Bro branslepump vevtyp 150:00
13192 Du-Bro monteringssats f br.-fl 28:20
13334 Du-Bro Kwik-fill valv (glódstift) 150:00
13335 Du-Bro Tankventil for bensin 162:00
13491 Du-Bro Branslepump 312:00
20122 Kavan Påfyllningsadapter 12:30
24600 Minicars tankfiaska’pip 250 ml 33:30

BEKLÁDNAD NYHETER

66200 Solarspan 180 cm vit 76:50
66201 Solarspan 180 cm Cub gul 76:50
66206 Solarspan 180 cm rod 76:50
66300 Litespan 90 x 50 cm vit 23:00
66302 Litespan 90 x 50 cm gul 23:00
66306 Litespan 90 x 50 cm rod 23:00
OBS · Litespan ersåtter japanpapper!

BRÅNSLETANKAR

OVAL TYPE SLANT OVAL TYPE

20027 Kavan Bransletank 100 ccm 45:70
20028 Kavan Bransletank 150 ccm 49:40
20029 Kavan Bransletank 250 ccm 52:50
20030 Kavan Bransletank 300 ccm 55:60
20031 Kavan Bransletank 400 ccm 59:30
20031 a Kavan Bransletank 500 ccm 62:30
20032 Kavan Insats till tank med rór 39:50
38400 Sullivan Bransletank 30 cc rund 33:00
38401 Sullivan Bransletank 60 cc rund 34:60
38402 Sullivan Bransletank 120 cc rund 36:20
38403 Sullivan Bransletank 180 cc rund 37:80
38404 Sullivan Bransletank 240 cc rund 39:50
38405 Sullivan Bransletank 300 cc rund 45:70
38406 Sullivan Bransletank 360 cc rund 43:50
38407 Sullivan Bransletank 480 cc rund 47:50
38444 Sullivan Bransletank 720 cc slant 51:90
38445 Sullivan Bransletank 180 cc oval 42:00
38446 Sullivan Bransletank 240 cc oval 43:50
38447 Sullivan Bransletank 300 cc oval 45:10
38448 Sullivan Bransletank 360 cc oval 47:50
38735 Sullivan Bransletank 30 cc slant 29:60
38736 Sullivan Bransletank 60 cc slant 30:90
38737 Sullivan Bransletank 120 cc slant 34:00
38738 Sullivan Bransletank 180 cc slant 36:40
38739 Sullivan Brånsletank 240 cc slant 38:30
38740 Sullivan Bransletank 300 cc slant 39:50
38741 Sullivan Bransletank 360 cc slant 39:50
38742 Sullivan Bransletank 420 cc slant 42:00
38743 Su livan Bransletank 480 cc slant 46:30

STARTERS

C ulIR cuv

38600 Sullivan
38601 Sullivan 
38603 Sullivan 
38605 Sullivan 
38607 Sullivan 
38610 Sullivan 
38612 Sullivan 
38614 Sullivan 
38622 Sullivan 
38624 Sullivan 
38626 Sullivan
38631 Sullivan
38632 Sullivan
38633 Sullivan

Elstarter standard 412:00 
Elstarter De Luxe 452:00 
Dynatron Super Starter 640:00 
flyggummiadapter 22:20 
reservaluminiumkona 88:90 
Bilstartersats komplett 117:30 
Fórlángning f helikopter 154.00 
Startkona Extra stor 109:90 
Startgummi lilla 13:60
Bilstartergummi NYA 40:70 
Startrem V-typ 51:90
Flygg-adapter blå djup 70:40 
Flygg-adapter vit med 72:80 
Flygg-adapter rod liten 76:50

FLYGPLANSHJUL
13200T Du-Bro Hjul dia 50 par 43:20
13225T Du-Bro Hjul dia 56 par 46:50
13250T Du-Bro Hjul dia 63 par 49:50
13400R Du-Bro Ballonghjul dia 100 pari 13:20 
13450R Du-Bro Big hjul dia 112 par 134:00
13500R Du-Bro Big hjul dia 125 par 165:00
13550R Du-Bro Big hjul dia 137 par 186:00
13600R Du-Bro Big hjul dia 150 par 206:00
13338TC Du-Bro hjul J-3 dia 84 par 206:00 
13425TC Du-Bro hjul J-3 dia 107 par 258:00 
13558TC Du-Bro hjul J-3 dia 130 par 279:00 
13375TV Du-Bro skalahjul dia 94 st 103:70 
13400TV Du-Bro skalahjul dia 100 s1 113:20 
13450TV Du-Bro skalahjul dia 113 st 124:00 
13500TV Du-Bro skalahjul dia 125 st 134:00 
13550TV Du-Bro skalahjul dia 138 st 144:00 
13600TV Du-Bro skalahjul dia 150 st 155:00 
13100TW Du-Bro spårhjul dia 25 ’ 60" 14:50
13125TW Du-Bro spårhjul dia 31 17:90
13150TW Du-Bro spårhjul dia 38 20:70
1375TW Du-Bro spårhjul dia 18 "40" 11:30
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OMSLAGSBILDEN
Bo Holmblad har tagit bilden av Iljusjin-bombar- 
na, som de finska vdnnerna Jukka Pikkusaari och 
Martti Keskinen uppvisningsflóg på Barkarby.

Sommar, sommar - och snart dr det host!
Årets Flugeby-låger blev lyekat. Bra våder! Varmt! Med braktermik. Elt militårtdlt 
lyf tes ett tiotal meter efter ett slåpp, så no g gick det i fly  gets tecken, alltid! /  vanlig 
ordning flera låvlingar i avslappningens och kamralskapens tecken. Och AMA-Cup 
naturligtvis. Flugeby-lågret tycks nu permanentas och kommer igen nåsla år - 
kanske under lite annorlunda former.
Friflygarna rapporterar bra och vådergynnade tåvlingar: Scania Cup och Scandi
navia Open. Nu vdntar NM och SM. Då vi summerar sommaren kan vi också 
konstalera, att fe r a  svenskar varit ute på internationella tåvlingar: F rifly g-VM i 
Argentina, Skala-EM i Frankrike m m med blandade resultat. Det hårdnar 
internationellt. Kraven stålis allt hógre på dem, som representerar vårt land.
Del hårdnar också hår hemma. SMFF måste nu med alla medel se till att andelen 
juniorer i forbundet okar. Nu, då skolorna går igång igen, måste vi såtta in stotar på 
alla områden - fór att informera om modellflyget.for att få  in fler medlemmar i 
gemenskapen.fór att oka antalet juniorer. En viktig och svår uppgift.
Vi får hoppas, att vårvningskampanjen stimulerar många till stordåd!
Hosten nårmar sig. Det innebår att flitens lampor tånds over byggborden - hemma 
och i klubblokaler. Medlemmar na kan med rålta stålla krav på si na klubbar om mer 
utbildning. f  såkerhetsfrågor, miljó, materialkånnedom, teknik, trimning, funktio
nårsfunktioner mm. Klubbarna kan också stålla krav på distrikt och forbund att få  
det stod och den uppmuntran, som de har rått att kráva. Jag påminner om de fina 
mojligheter vi har att via Modellflygnytt nå ut till varje SMFF-ansluten. Att sprida 
informationen år inte svårt. Det gåiler bara att få  fram underlag till den.
Vi måste dock komma ihåg, att de fiesta funktionårer gor allt på sin fritid.
Det kan bli nog så kråvande. Men låt oss hjålpas åt och positivt stimulera varandra!

Tryck



Skalafiygdagama har fåttnågon- 
ting av en institution Over sig i 
modellflyg-Sverige. Publiken 
vandrar runt och beundrar fina 
skalabyggcn eller vrider och 
vånder på frestande prylar hos 
alla de handiare, som dyker upp. 
Årets Uivling som hOlls helgen 
10-11 juni hade fordelen av att 
vådret var utmårkt med sol och 
knappt någon vind. Prislistan 
upptar dock enbart 49 namn. 
Och då finns en del tåvlande 
med på flera stållen. Endera med

Gustavsson med en Great Lakes 
Special tatt fOljd av klubbkom- 
pisen Kristian Berggren. Publi- 
kens omrOstning utsåg Geir 
Flesches F 20 till snyggaste kår- 
ra. Den kunde man verkligen 
spegla sig i då finishen var ex- 
tremt fin. Maskinen hade inte 
motor, så den deltog inte i tav
lingen. Deltagamas omrOstning 
utsåg Tomas Karlevids Ryan 
STA till segrare.
Ny t t i år
Deltagama hade denna gång en

/ år lyste solen over skalafiygdagama på Barkarby i dubbe! bemårkelse. 
Fint våder och inga havener under de två dagarna låter val bra? 

Tåvlingen var intressant men en del uppvisningar vid sidan om etsade sig in i 
minnet, specieilt då två finska Ujusjin-bombare från andra vårldskriget.

exempelvis två maskiner i sam- 
ma klass eller samma maskin i 
två klasser.
Ett + två = Klass 1!
Klass 1 och 2 slogs ihop då klass 
1 enbart samlade två-tre delta- 
garc. Hår vann S tig Krampe med 
en mycket fin Ryan ST A. I klass 
3, jetklassen, vann Linjeflyg- 
kaptenen Einar Johnsson med 
sin Viggen. I klass 4 tycks Roy 
Nilsson prenumerera på seger- 
platsen med sin Tiger Moth. 
Klass 5, aerobatic, vanns av Bo

beståmd starttid att hålla sig till. 
— Det hår fungerade verkligen 
bra, såger Einar Johnsson i tav- 
lingskommitten. Flygama be- 
hOvde inte stå och vånta på sin 
tur, utan kunde i lugn och ro 
fOrbereda sig till ett bestamt 
klockslag. Funktionårsfrågan 
lOstes också på ett fint sått. Ett 
arbetspass på fyra limmar gav 
en lott till en timmes flygning 
med en Piper Cub. Lottdrag- 
ningen sker vid ett kommande 
klubbmOte. De tidigare proble-
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men med radiostomingar visa- 
de sig vara en nårbelågen P4- 
såndarcs fel. Den sfór fråmst 
kanal 64, varfor man undvek 
denna kanal och dårmed klara- 
de man sig utan havener denna 
gång.
For forstå gången i skalaflygda- 
gamas historia, enligt Einar. 
Imponerande!
Två finnar, J ukka Pikkusaari och 
Martti Keskinen, imponerade 
verkligen. Under lunchpausen 
flog de med var sin Iljusjin DB-

3M bombare. Maskincma år 
3,34 meter i spånn vidd och våger 
19 kilo var. Varje ekipage bår 
elva servon. Men så finns infall- 
bara stall, bombluckor, klaffar 
och annat. Två Laser 180V, 
tvåcylindriga fyrtak tsmotorerpå 
30 cc driver de stora modcller- 
na. Killama stålide upp maski- 
nema på asfaltbanan och drog 
ivåg i rote.
En imponerande syn. Man kun
de tanka sig hur det såg ut for 
cirka 50 år sedan, då det finska

flygvapnet anvånde originalen. 
Flygningarna var mycket skala- 
riktiga. Man falldc bomber ock- 
så. Valter Johanssons vandrings- 
minne tilldelades fórstás dessa 
två skalaflygare.
En rolig poång i sammanhang- 
et: hiir tankade man från en 20- 
liters jeepdunk! Den år forsedd 
med elpump och batteri. Dun
ken har forstås fått samma sil- 
verlarg som maskinema. Det 
hela gav ytterligare en fin smak 
av skalaperfektionism.

Landets enda flygande JAS 39 
fanns på Barkarby. Modellflyg- 
entusiasten Bo Gårdstad stod fór 
den bedriften med en halvvågs 
semiskalaliknande modell av det 
instabila planet.
Bosse kommer med ritningar 
och kanske en byggsats till sin 
flygande JAS!
Elt gång glada norrmån kom 
med "en hOg" Top Dog-figh- 
ters. Små RC-maskiner med 
0.1 O-motorer vilka ffóg runt i 
luften som bålgetingar. Men en

del motorstartproblem gjorde att 
bara ett fåtal var uppe samtidigt.

Nu år det bara att vånta på 
1990 års skalaflygdagar på 
Barkarby!

Bosse Holmblad

Upptill f r  v: Einar Johnsson, 
civil flygkapten, vann jetklas
sen med Viggen - trea med 
Draken. Kurre Olsson t h var 
en av de ivrigaste forsåljarna 
vid årets skalaflygdagar. Gård

stad-JAS 39 (flygande) och 
glada norrmån med en "hog" 
Top Dog-fighters.
Nedre raden fr  v: Interior en i 
Geir FleschesYF 16 (over) och 
hans F 20, som vann publikens 
omrostning om finaste maskin
en. Med YF 16 tog han andra 
plats i klos s tre. Två finska 
bombare drar ivåg i rote - en 
imponerande syn - och en av 
lljusjin-bombarna tar mark 
efter "vál utfort uppdrag". 
Jeep-dunken med tillbehor.

- \
Resultat

Klass 2
1. Stig Krampe 1072

Ryan STA
2. Ronald Lindberg 1058
3. BoGustavsson 1042
4. Stig Krampe 1031
5. Roy Nilsson 1021
6. Olle Ericsson 1011
7. Esbjom Stromqvist 1003
8. Kristian Berggren 975
9. UlfJómheim 965
lO.Olle Ericsson 955
11 Joel Loberg 949
12.Thomas Karlevid 940
13.Lars-Åke Lundin 892
14.Sten Johansson 890
15.1iska Rahkola 887
16.Kenneth Nåslund 875
17.Ronny Staberg 859
18.Jan Breitholtz 836
19.Lars Bengtsson 835
20.Lars Winberg 785
21.Gdran OLsson 714
22.Raino Ruoskonen 518

Klass 3
1. Einar Johnsson 883

JA37 Viggeen
2. GeirFlcsche 876
3. Einar Johnsson 807
4. Bdrje Strid 793
5. Tomas Westerberg 756

Klass 4
1. Roy Nilsson 1090

Tiger Moth
2. Karl-Einar Tell 977
3. Martti Keskinen 966
4. Lars Fasterius 953
5. Pckka Engblom 930
6. Jack Strdmqvist 914
7. Per-Anders Ekdahl 880
8. Petri Tuukola 726
9. JO  Wall man 672
lO.Lars Winberg 670

Klass 5
1. BoGustavsson 1212

Great Lake Special
2. Kristian Berggren 1193
3. Sten Johansson 1159
4. Stig Krampe 1157
5. Martti Keskinen 1075
6. Lars Fasterius 1067
7. Thomas Nyholm 856
8. Christer Gustafsson 752
9. Jukka Pikkusaari 554
lO.GOran Olsson 334
11 .Tomas Leijon 285
12.Lars Winberg 192

—

Stockholms Radioflygklubb ordnar

Sol over Barkarby!
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SKALA 
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Fořo; Olof Jarpe

Nygamla kampar vid 
Skala-EM i F4C

m r n ^ m

—

Resultat F4C- EM 1989
Namn Model S (a tiskl Flygn 1 Flygn 2 Flygn 3 Totalt

1. Avonds F 15 Eagle 1750.5 0.0 1798,6 1605.4 3452,5
2. McDermou Airco DH9 1772,0 1641.1 1602,0 1588,2 3393,5
3. Rousseau Dewoitine 338 1699S 1639.9 1575,5 1682,5 3360,7
4. Oeliker J ungmeister 1565,0 1700,6 1608,2 1713,8 3272,2
5. Reyndcrs Hawker Tempest 1694.0 1495,2 1534,1 1586,6 3254,3
6. Reeves Sopwith Camel 1763.0 1416,8 1435,2 1257,0 3189,0
7. Levy Stampe 1749,0 1213,3 1437,7 1420,1 3177,9
8. Pikkkusaari Martinsyde F4 1517,5 1634.2 1600.8 1511,1 3135,0
9. Taylor Mosquito 1752,0 1627.3 1120,1 0,0 3125,7

10. Lindberg Fockc-Wulf 190 1616.0 1488,9 1404,9 1487,9 .3104,4
11. Saeiione AnsaldO SVAS 1731,0 1163,8 14(X),7 753,3 3013,3
12. Gepperl Curtiss Jenny 1540,5 1449,0 1386,9 1485,8 3007,9
13. Maurer Cricri MC 12 1464,0 1463,0 1536,7 1456,4 2964,4
14. Helmbro Mosquito 1599.0 1401,9 522,1 1297,2 2948,5
15. Wissi Nieuport 27 1283,0 1541,0 1634.2 1595,1 2897,6
16. Ghilardi Liberty Sport 1330,0 1195,7 1559,8 1536,7 2878,3
17. Elofsson Zlin 526 AS 1423,5 1285,2 1443,8 1460,6 2875,7
18. BergstrOm Tigerschwalbe 1457,0 1347,5 0,0 1469,9 2865,6
19. Pictrzyk Zlin 50 1540.0 992,3 1167,6 1221,2 2734,4
20. Mapelli Bamwel Mono 1160,0 1455,6 1507,2 1572,0 2699,6
21. Leutenegger Fieseler Storsch 1537,0 776,0 1193,9 1037,4 2652,6
22. Rasmussen Brillen Islander 1271,0 1177,0 1478,4 1217,7 2619,1
23. Smeel Glosier Gladiator 1443,0 598,4 1035,1 1126,4 2523,8
24. Pudelko Ryan Special 1333,0 746,6 1009,1 1087,8 2381,4
25. Gaudynski CSS 11 1124,5 1182,3 1198,1 1259,0 2353,0
26. Rahkola VL Tutsku 1200,0 925,1 997,7 870,1 2161,4
27. Fouqucreau Potez 631 1292,0 1338,6 58,7 0,0 1990,6
28. Juhlin Thulin K 997.0 72,0 465,6 369,6 1414,6
29 .Engelstad Fournier RF4 1330,0 0.0 47,3 69,3 1388,3

v___ _— ^
6
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S/igs S&70, Lars 730 Mosquito, 
Kjell-Ålces Zlin 526 AS och 
Stefans Christen Eagle II, som 
tåvlade i en "storskala"-kloss 
vid sidan om F4C-tåvlingarna. 
Svenska laget: fr  v Stig Berg
strom, Lars Helmbro, Bertil 
C aris son, Kjell-Åke Elofsson 
och Stefan Sundstrom. Ovan 
Philip Avonds med F 15 och 
Mick Reeves Camel-start.

Hej Redaktórn!
Vi har nu kommil hemfrån 
EM i F4C, som gick i Frank- 
rike den hår gången. Sander 2 
rullar svartvitt, som vi tog dår 
nere samt resultatlista. Vi år 
sent ute men hoppas, att det 
kan komma med i den tidigare 
bokade blånkaren.
Bertil Carlsson, Trollhåttan, 
var lagledare. Han kommer 
med utfórlig rapport till nåsta 
nummer.
Vådret var bra i Frankrike 
och tåvlingarna var bra 
arrangerade.
Av svenskarna kom Lars 
Helmbro (nygammal råv med 
Mosquito) båst på 14 :e plats. 
Kjell-Åke Elofsson (seg gubbe 
med outslitlig Zlin!) 17:e och 
Stig Bergstrom (skalachef med 
Tigerschwalbe) 18:e. På lodd- 
rig manuslapp meddelar Stig 
vidare, att VM 1990 går i 
Polen & Warszawa i slutet av 
augusti eller bórjan av sep
tember.
Och for representerande 
svenskar gåiler UT-tåvlingar: 
12-13 aug i Goteborg, AKMG 
26-27 aug i Halmstad, Hokakl.

9-10 sep i Linkoping (SM)
En kort & koncis rapport till 
Modellflygnytts augustinum- 
mer. Det år så det ska vara!
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Skala-SM 9-10 september 
på Malmen

Malmen år en gammal mililiir 
Ďvningplats metl anor från 1500- 
talct. Baron Cederstrøm forlade 
sin flygskola har. Allt sedan dess 
har det ilugits på denna hed. 
Malmen år flyghistorisk mark! 
Nu år det vår tur att åtcruppleva 
gamla flygminnen genom årets 
Skala-SM. Alla år vålkomna hit!

• Tåvlingsavgift 150:-. Betalas 
pg nr 91 69 76-4.

• Tåvlingsprotokoll fylls i 
hemma och mefórs till brie
fing lordag kl 0900.

• Lordagskvållcns tillstållning 
-enbart fortåvlande -påFly- 
gcts Hus kostar 130:- per ku
vert och den avgiften insåttes 
på pg 91 69 76-4.

• Flygvapenmuseum haroppet 
-spec. forSM-tåvlare-kl 17- 
20. For allmånhctcn 12-16.

• Sepåkartanomdetviktigaste
• Vi utnyttjar militar flygplaLs 

efter sårskilt tillstånd och mås
te låmna området fore kl 1800 
lor & son. Ingen tillåts vistas 
dår efter kl 1800 på lord/ son.

• Modeller kan ej forvaras på 
låvlingsområdet natten mel- 
lan lor/son. I Flygcts Hus, 2 
km från tåvlingsplatsen finns 
plats for dem som så Onskar.

Vál mott på Malmen!
Peter Kålloff 

Tåvlingsledare

Biir Kjell-Åke Elofsson fårdig 
med sin nya Sk50? (Bliden) 
Och vad har Sóren F & Bengt 
Kållstrom i bagaget? Och hur 
står dom sig mot Lars Helm- 
bro, Stig Bergstrom? Får vi 
se Mikael Carlsson med av- 
dammad Pfalz? Några nya?

UPPROP
Flygvapenmuseum inbjuder genom Mik LEN 
agare till radiostyrda skalamodeller att i sam

band med Skala-SM stålla ut sina måster- 
verk i museet. Fór nårmare into kontakta PerFnninnw ««, o. 77 10 (bos() 4 013 28 35 g4

Programmet under tåv
Lordag 9 september
0700 Fåltet dppnas.
0900 Obligatorisk briefing 
1030 Statisk bedomning F4C 
1030 Forstå start Pop-skala 
1300 Lunchuppehåll till kl. 
1400
1400 Tåvlingen fortsåtter 
1700 Slut fór dagen 
1800 Fåltet stångs 
2000 Subskriberad supé

Sondag 10 september 
0700 Fåltet dppnas 
0800 Obligatorisk briefing 
0900 Forstå start fór dagen 
1200 Lunchuppehåll till kl. 
1300
1300 Tåvlingen fortsåtter 
1600 Tåvlingen slut 
1630 Prisutdelning 
1800 Fåltet stångs

ICAAFFAR

INFARTTILL 
TAVLINGSPLATS 
MED PARKERING

Ledingi >1 SCANDIC7a.«
HOTELL
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Till vánster Modellflygnytts 
forstå får g bi Id inne i 
tidningen. Men vi kunde inte 
låta bli, då vi fick se den fina 
flygbilden av Mikael och hans 
Tummelisa!
Nedan två snygga markbilder 
samt den skona roterande 
motorn. Vilket bygge! Det har 
redan blivit dragplåster vid 
flera flygdagar i landet! 
Nedan "gamla" Reno-ganget 
med modeller och besåttning, 
som visade vårlden hur 
skalamodeller kunde - och 
skulle - fly  gas. Fr v Lars 
11 elmbro, Kjell-Åke Elofsson 
och Mikael Carlsson.

Mikaels modeil 
i skala 1:11
Utvecklingen går mot allt stårre 
modeller. Kvartsskala. Giant 
Scale. 7/8-modcller av gamla 
WW1- och WW2- maskiner ser 
också dagens ljus. Fråmst i USA. 
Mikael Carlson - en F4C-kåm- 
pe, som sopat banor i intematio- 
nell konkurrens - plockar ibland 
fram sin arrade Pfaltz. Och bru- 
kar vinna. Men han ville gå vi- 
dare. Flygutbildning civilt blev 
fin bas fór att ta steget upp till 
fullskala. Och i många år har 
Mikael lagt sin fritid på en 
Tummelisa, den skona lilla ska- 
pclsen, som tidigarc i F4C- 
sammanhang flugits av bl a Go
ran Kaldcrén. Men nu tog Mi
kael steget fullt ut. Vi har tidiga- 
re kunnat visa några bilder från

bygglokalen. Har kommer nu 
bilder av den fardiga Tummeli- 
sa-replikan, som byggts efterori- 
ginalritningarna. Hon drivs 
dessutom fram av en riktig, rått 
sorts roterande stjåmmotor- pre
cis som originalet. Mikael har 
redan hunnit visa upp den i några 
uppvisningssammanhang. Och 
kommer alt gora så också i sam
band med den stora flygdagen i 
Halm stad 19-20 augusti. V i gra- 
tulerar Mikael till ett beund- 
ransvårt fint jobb och faktiskt 
också en flyghistorisk insats. 
Bildema hår talar fór sig sjålva. 
Och Mikael fortsåtter. Det lår 
stå en Blériot X på programmet, 
och den har redan kom mit en 
bra bit på våg.
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få n e r ie r  & fin u r lig h e te r

Hallå igen!

Uppmårksamhet & betoning 
for s k hedervårda insatser 
har han fått, Andersson. 
Lin-, pinn- & radioflygare 
år han.

t«·*ν,,ττ̂ Π9χLums ,^n((nTt3i,pn, /or 
av nr^fnrande Sňren Fdmlijf. ^  ^ Lions arluja ungdomspris på 4 (XX) km-

Distriktsflygare Andersson

Distriktsflygare Martin Andersson har provát på det mesta inom 
modellflygel. Tidningsklippet visar Martin vid Lionsuppvaktning- 
en med den nya Spitfiren. Hår ovan hemma med en Blue Phoenix.

Du minns val Distriktsflygare 
Andersson? Som var med på 
bild i Hdman for ett par år sedan 
med distriktets Linus.
Martin har med god energi fort
satt på modcllflygets vinglande 
baňa (fórutom att han tutar i lur 
och grejar med ett tjog andra 
saker också fórstás). Vi år med i 
samma klubb och traffas ofta. 
Jag tycker dårfor det år kul att 
lite nårmarc få presentera yng
lingen ifråga, som det så vackcrt 
hetcr.
— Ett flygintrcsse har jag haft 
så lange jag kan komma ihåg, 
såger Martin vid "intervjun". Det 
år val årftligt, pappa åker till 
varenda flygdag han får syn på 
och plålar och filmar. Modell- 
flyget var sjålvklart att bfirja 
med. Lackluktcn och balsaspå- 
nen bdrjade sprida sig tidigt 
hemma.
— Friflygande pinnmodellcr 
blev det ganska många och några 
Al -or. Men det blev så mycket 
trådklåttring når jag trim made 
på faltet. Det år inte tillråckligt 
stort fór friflyg om det blåser. 
Dårfor satsadc jag mera på lin- 
flyg en period. Ganska myckct 
el-lina inomhus.
Vi kan hårintill se ett tidnings- 
urklipp från en dagstidning i 
våras. Varfor skrev dom om Dej? 
— Jo, i 10-årsåldem ungefår, nu 
år jag 14, borjade jag vara ofta 
på vår klubblokal. Forst var jag 
dår och byggde (och snackade,

Bagges kommentar) men sedan 
blev det naturligt att hjålpaandra 
som ville bdrja med bygge. Jag 
kom med i klubbens ungdoms- 
verksamhet och så. Sedan, i 
våras fick jag veta att jag utsetts 
till årets Lion-stipendiat fór 
ungdomsledare och fick en 
buckla och bild i tidningen. Det 
var jåtteroligt. B ilden togs vid 
en hobbymåssa i Norrkoping i 
påskas dår jag hade min nya 
Spitfire med.
På den andra bilden står Du med 
en Blue Phoenix som jag tyckte 
skulle vara med.
— Motormodeller har jag inte 
byggt fórrán på senaste tiden, 
men en RC-seglare byggde jag 
fór några år sedan. Det hår år nr 
två, den flyger mycket bra.
Ja, inte bara modellen. Jag kan 
beråtta att Martin vid en dis- 
triktståvling på fórsommaren 
lyckade pricka in två maxflyg- 
ningar, all tså exakt 360 sekun
der i tid och full landningspoång 
dårtill.
Nufortiden år det motorflyg 
också. Sport-pop programmet 
borjar man kunna urskilja når 
Martin och hans "Gangster" år 
ute.
Huka er i landslaget, hår kom
mer Distriktsflygare Andersson!

Vi hors! 
Bagge
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Rossi 40 FI RC ABC
Italienska Rossi har ett grund
murat rykte som tillverkare av 
hogeffektsmotorer och denna 
40:a Sr inget undantag trots att 
det ar en sportmotor. Au tid ar 
pengar fórstár man, nar man tar 
sig en narmare titt på denna 
vackra och vålgjorda motor - 
det år inget hast- eller hafsverk, 
men så kostar den dryga tusen- 
lappen. Vi har genom årens lopp 
stott på och testat ett flertal 
Rossi-motorer och trots moto- 
remas hdga effekt och racing- 
"stuk" har vi aldrig upplcvtdem 
som nyckfulla eller svårjustcra- 
de - dvs de år både vilda och 
tama på samma gång.

Vevhus och baklock
Vevhus och frontbox till R-40 
år traditionellt tillverkat i ett 
stycke och med kanalcrna in-

gjutna i vevhusct. Hålet i front- 
boxen for montering av forga
saren har en invåndigt diameter 
på hela 16 mm.
Forgasaren hålls på plats med 
en pinnbult, som har ett urfråst 
halvmåneformat spår, som tan
gerar fórgasarhalsen. Baklock- 
et tatar mot vevhuset med en O- 
ring och år monterat med fyra 
M3 spårskruvar.
Både vevhus och baklock år till- 
verkade av kokiligjuten alumi
nium. De har rejålt tilllagna 
di mensioner och både gjutna och 
bearbetade ytor har en superb 
finish.

Ve voxel och lager
Vcvaxclns diameter år vid bak- 
re lagret 17 mm och vid det 
fråmre 8 mm. Axeln år något 
okonventioncllt balanserad och

vevtappen har diameter 6 mm. 
Gångan for propellermuttcm år 
M8. Insugsftppningcn år 10,5 x 
15,5 mm. Overgången mcllan 
bormingen i axeln och den rek- 
tangelformade oppningen år 
mjuk. Detta fór att undvika virv- 
lar i gasstrdmningen. Gaspassa
gen genom axeln hari 1 mm dia
meter. Propcllermedbringarcn, 
av maskinbearbetad aluminium, 
sitter fast med en slitsad kona. 
Vevaxeln år lagrad i två spår- 
kullager dår det bakre lagret har 
måtten 17 x 30 x 7 mm. Det 
fråmre lagret år 8 x 19 x 5 mm. 
Båda år helt otålade.

Cylinderenhet & 
ve v stake
Cylindcrcnheten år av ABC-typ, 
dvs med aluminiumkolv och 
hårdforkromat måssingsfoder.

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

Det 1,6 mm tjocka fodret har 4 
portan avgas 99 mm2, schniirle 
49 mm2, och boost 50 mm2. 
Fodrets två normala schniirle- 
portar år riktade 10° uppåt, 
medan boostporten år riktad 45°. 
Det 37 mm hdga fodret tåtar 
axicllt mot vevhuset med en 1,5 
mm bred flåns. Kolven år 19,5 
mm hóg och saknar uttag for 
okad gasstrdmning. Kolvbulten 
med 6 mm diameter år fastlåst 
med två G-klips.
Vcvstaken, som år tillverkad i 
maskinbearbetad aluminium, år 
bronsbussad i storåndan. Stor- 
åndan har tre smorjhål. Vevsta- 
kens ccntrumavstånd år 38 mm, 
vilket år 2 gånger slaglångdcn.

Toppen
Toppen med kylflånsar funge- 
rar som fåstkrans fór sjålva topp- 
locket med fórbránningsrum. 
Kyltoppen år tillverkad av ma
skinbearbetad aluminium. 
Topplockct år maskinbearbetat 
och saknar måssingsgångan fór 
glodstiftet. Det kupolformade 
forbrånningsrummet år 4,5 mm 
djupt och omgårdat av ett cirka 
4 mm brett squishband. Topp- 
locket tatar plant mot fodrets 
flåns, som år 3,5 mm bred, med 
en cirka 0,15 mm tjock koppar- 
packning. Kyltopp, topplockoch 
packning hålls på plats av sex 
M3 spårskruvar.

Forgasaren
Denna hartvåbrånslenålar: dels 
en huvudnål for regiering av 
brånslet vid full varv, dels en nål
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Rossi 40 FI RC ABC
Cylinderdiameter 21,00 mm
Slaglångd 19,00 mm
Slag/cylinderfórhállande 0.90 (óverkvadr)
Slagvolym 6.58 cm3
Kompression 10,9:1
Fórgasararea effektiv 30,8 mm2
Insug óppet 195°
Insug ůppnar 40° END
Insug stånger 58° EÓD
Avgasport óppen 149°
Óverstrómningskanaler óppna 131°
Vikt motor 425 g
Vikt motor + Ijuddåmpare 485 g
Effekt (fabrikens uppgift) 1,95 hk
Hójd (utan glčdstift) 89,2 mm

Pris Cirka 1.265:-

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

i form av en spårskruv, som 
reglerar brånslet vid tomgång 
och mellanvarvsregister. Fdrga- 
sarens invåndiga diameter ar 7,8 
mm. Som tiltning mellan ftjrga- 
saren och vevhuset sitter en O- 
ring.

Ljuddåmparen 
Dåmparen till R-40 år gjord i 
två delar. Den fråmre delen av 
pressgjutcn aluminium, den bak- 
re år tillverkad av formprcssad 
aluminium. Delama hålls ihop 
av tre popnitar. Utloppsroret har 
en diameter av 11,5 mm invan- 
digt (104 mm2). Dåmparen år 
fórsedd med en nippel fór tryck- 
matad brånsletillfOrsel. Ljud
damparen år Fåstad till motom 
med två M3 med sexkantskal- 
lar. Detta gdr, att ljuddåmparen 
år mycket jobbig att montéra, 
åven om man anvånder en liten 
fast 5 mm nyckel. Tillverkaren

uppger i det instruktionsblad, 
som medfdljer motom, att dåm
paren år specialdesignad for hog 
toppeffekt och låg ljudnivå. Av 
utsecndct att ddma, så slåmmer 
det nog att den hojer effekten. 
Den år 175 mm lång - en slags 
mini-pipa. Men ljudnivån år inte 
spccicllt låg.

Provkorning
Det koniska fodret gdr att mo
tom år lite trog att dra runt når 
den år ny. Vid de forstå startema 
var den lite tjurig och var svårt 
att handstarta. Men efter en nå- 
gon timmes inkorning blev den 
låttstartad åven med hånden. 
Motorn var under hela testet lått- 
justerad.
Testfly,gning
Eutiotal flygningarhargenom- 
fdrts utan komplikationer. Mo
tom montcradcs i en Satelite40 
med kortad vinge (106 cm i stål-

VARVTALSTABELL

Rossi 40 FI RC ABC
Propel lertyp

Zinger trå

Med
dåmpare

9 x 4 17.900
9 x 6 15.900

10x5 13.800
10x6 12.900
11x8 10.600

let fór 132 mm), och gav ett 
myckct Fint drag Over hela regi
stret. Motom svarar efter om- 
sorgsfull nåljustering mycket bra 
på gasgivning. Den varvar utan 
någon som helst fdrdrojning från 
3000 rpm till 15000 rpm. Kort 
sagt: den gick suverånt i luften.

Sammanfattning
Det handlar om cn myckct vass 
och låtthanterad40:a. Dess nack- 
del år priset - cirka 1.265:- in
klusive dåmpare.

Efterord
Den hår motom har funnits på 
marknaden cirka 3 år och på den 
tiden har den fått rykte om sig 
att vara marknadens vassaste 
40:a i sin klass. I USA t ex 
dominerar denna motor stort i 
AMA Quickie 500 pylon - en 
cnklarc form av pylonracing. 
Den hår motorn år inte direkt 
billig, men "horsepower costs 
money" for att citera den kånde 
motortcsiarcn Clarence Lee, 
som f 6 aldrig har testal en vas- 
sare 40-motor i denna klass 
(frontinsug, sidoutblås och utan 
pipa), men helt klart år att man 
får valuta for pengama.
Vad år det då som gdr Rossi 40 
till en sådan vass motor? Ja, det 
finns faktiskt en hel del tricks, 
håmtade från speedflygamas 
och motortrimmamas arsenaler,

som har byggts in i denna mo
tor.
Hår en lista av en del "hemlig- 
heter", som har anvånts i denna 
motor:
1) I frontboxen rakt under 

forgasaren har material 
(drygt 0,10 mm djupt) 
tagits bort fór att minimera 
friktionen for vevaxeln, cn 
sådan trimning kan hdja 
varvtalet 300-500 rpm.

2) Maffig 17 mm vevaxel med 
ett generdst 11 mm hål for 
brånsleluftblandningen.

3) Den fiffiga utformningen 
av vcvaxelbalanscn hojer 
varvtalet med 300-500 rpm. 
Balansen har utformats så, 
att material har fråsts bort 
på båda sidor framfdr 
vevtappen, men inte helt 
igenom utan 1,5 mm har 
låmnats så att vevslången 
ser helt rund ut, når man 
tittar in i vevhuset från 
baklocket.
Vi har sett den hår balanse- 
ringsmetoden tidgiare i 
Super Tigre-motorer och 
amerikanska K&B lår 
enligt uppgift anvånda sig 
av samma metod.

4) Koniskt ABC-foder, dvs 
fodret år 0,09 mm storre i 
bolten ån i dverkan i

5) Boostporten har en mindre 
uppåtriktad vinkel ån 
normalt och avgasporten år 
också uppåtriktad.

6) Ljuddåmparen dåmpar inte 
mycket, men tar heller inte 
bort någon effekt eller varv 
från motom.

Test & text: Jonas Gardtman 
och Conny Åquist-Renman 

Foto: Sture Tingwall
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Från Friflygfåltet Lennart Hansson, Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmo · 040-19 37 90

Det har vařit just så intensivt på 
tavlingsfrontema som del for- 
modadesi friflygkronikani forrå 
numret av Modellilygnytt.
Har foljer resultat och kommen
tarer från vårens och sommaren 
tåvlingar.
Uppsala Majtåvling 
6 maj Sundbro
I vackert vader men med hård 
vind avgjordes den 28:c Majpo
kalen på Sundbro. Till foljd av 
vinden avstod en del från att 
tiivla, men desto stdrre åra till 
dem som både genom forde tav
lingen och gjorde goda resultat. 
Intcmationellt deltagande var 
det också - från Norge och Po
len - och insatsema dårifrån var 
mycket tillfrcdsstållande med 
vinst i samtliga tre seniorklas- 
scr. Maxtidema hade man be- 
ståmt till 3 minuter i forstå pe
rioden, dårefter 2 min max . 
Både i F 1A och F 1C hade segra- 
ren full tid, dårtill Tick man ta till 
fly-off i F1 C. Vegar Nereng från 
Norge vann i F1A, medan Ma
rek Roman, Polen, tog hem se
gem i F 1C efter fly-off mot Tor 
Bortne, Norge. Norsk seger blev 
det iFlB  genom Ole Torgersen. 
A1 -klassen for juniorer hade 11 
deltagare. Hår segrade i yngsta 
klassen Erik Stålnacke från Nor- 
berg medan klubbkamraten Ro
ger Johansson vann den åldre 
juniorklassen.

SCANIA CUP/Friflyg UT 
10-11 juni Rinkaby 
Vackert sommarvåder med sva
ga vindar och bchaglig tempe
ratur gynnade årets upplaga av 
Scania Cup, i år kombinerad 
med Friflyg-UT.

Ldrdagen den 10 juni tåvlade 
man i propcllerklassema och då 
tavlingen bdrjade på fórmidda- 
gen var vinden nåstan obefint- 
lig. På eftermiddagen svångde 
vinden till fóljd av havsbrisen, 
12

men Pallet råckte åndå till åven i 
den nya vindriktningen. De fina 
fdrhållandena gjorde att resul- 
taten blev goda. Lennart Hans
son i F1B, som fick full tid och 
dårmed segcr och inteckning i 
vandringspriset som -88 skånk- 
tes av Berit Hansson. 1988 års 
inteckning i dennapokal togs av 
Anders Håkansson, som nu kom 
tvåa med 6 max plus 122 sek. 
Per Findahl visade sin formåga 
åven i Wakcfieldklassen med 
tredje plats och 1200 sek.
Klass F1C hade endast 5 delta
gare vilket år fórvánande med 
tanke på att årets Friflyg-UT 
(med nya regler) år avgorande 
fór deltagande i 1990 års EM. 
År inte intresset stdrre eller hade 
informationen om det nya sys
temet inte trångt fram? Alltnog, 
de, som var med, tåvlade med 
allvarochcngagcmang. Båstvar 
Gunnar Ågren, som segrade med 
sammanlagt 1217 sek. 
Sondagen 11 juni rådde samma 
fina våder. FlA-flygarna hade 
alla mdjlighclcr att gora sig gål- 
lande. Man fick se prov på ut- 
vecklad startteknik och i kom
bination med de senaste årens 
utvccklade konstruktions- och 
byggteknik och dårmed fóljan- 
de hoga flygprestanda blev re- 
sultaten av mycket hdg klass.

Fyra tåvlare hade full tid efter 
sju perioder: Ulf Edlund, Her
bert Hartmann, Per QvamstrOm 
(fin come-back efter några års 
bortovaro!) och Anders Pcrs- 
son. De båda forstnåmnda nåd- 
de båda 4 min och 5 min max i 
fly-offen.
Vinden hade frisknat i. Man 
befarade att fåltet inte skulle 
racka till fór 6 min, och Ulf 
Edlund och Herbert Hartmann 
beslutade att dela på segem.

De 6 båsta i varje klass utgor 
landslag i Nordiska Måsterska
pen senare i hdst. Friflygstyrel- 
sen torde låmpligen komplcttc- 
ra med på tidigare meriter kva- 
lificerade FIC-flygare, så alt 
Sverige kan stålla upp med fullt 
lag på denna mångåriga och tra- 
ditionsrika måsterskapståvling.

SCANDINAVIA OPEN 
21-23 juli Revinge 
Den fjårde upplagan av Scandi
navia Open hade samlat delta
gare från icke mindre ån 11 
lander. Den mest långvåga kom 
från Californien. "Nya" lånder 
dok upp: Belgien, Frankrike och 
Tjeckoslovakicn. Den fantasti
ska sommaren 1989 var åven 
under dessa dagar i sin mest till- 
talande form.
Forutsåttningama fór en fin tåv- 
ling var alltså de allra båsta. 
Fór Scandinavia Open galler 
specifika tåvlingsregler avseen- 
de maxtider: Om flera tåvlare i 
klassen har maxtider t o m 4:e 
perioden, skali dessa flyga med 
forlångd maxtid: i 5:e perioden
4 min, i 6:e 5 min osv. Dessa fór- 
långda maxtider galler dock en
dast om tåvlaren uppnår 3 min 
max i de foljande flygningama. 
Systemet år ett inbyggt fly-off- 
system. Avsikten år, att kom- 
primera tåvlingstiden och dess- 
utom, genom att de forlångda 
maxtidema skali flygas i så ter
mikfri luftsom mojligt, premie
ra dem, som har flygplan med 
båsta fiygfórmágan.
44 F1 A-flygare hade stållt upp 
och liksom vid Scania Cup fick 
man se det båsta av både flyg
plan och tåvlingsteknik. En, som 
visar att han både kan konstrue- 
ra/bygga och flyga med segel- 
flygplan år Per Findahl, som nu 
fór tredje gången vann denna 
prestigefyllda låvling. Både i de 
inlcdande startema med 3 min 
max och i de foljande 4 min max 
i 5:e och 5 min i 6:c visade Per 
sin formåga. 6:e starten gjordes 
efter kl 2000 och i den (relativt) 
termikfria luften fick Per 3,34 
vilket med en såker 3 min max i 
sista starten såkrade segem.

Andraplatsen togs av Lars-G 
Olofsson, som nu fick utdel- 
ning på många års arbete på 
olika plan i modcllfiygvårlden. 
Han var dock inte långt fóre 
Frank Adametz från Våsttysk- 
land, som fick se sig slagen med 
endast 1 sek. Frank var i sin tur
5 sek. fóre Ulf Edlund, som 
också gjorde en fin tåvling och

så att saga strok under den tidi
gare Scania Cup-vinsten. Med 
dubbclscgem och andra fram- 
skjutna placeringar visade de 
svenska F 1 A-flygama hdg klass, 
som gåma får visas vid kom- 
mande måsterskapståvlingar.
I Wakefieldklassen segrade Jor- 
gen Korsgaard, Danmark, fóre 
Jan Forsman från Dalama och 
Bror Eimar från Småland. De 
hade alla både 4 max plus 4 min 
i 5:e starten. Avgorandet kom i 
6:c perioden, då JOrgen nådde 
231 sek medan Jan fick 202 och 
Bror 195 sek. Håkan Brobcrg 
tog 4:e-platsen (han hade 3,56 i 
5:e starten!) och Knut Anders- 
son 5:e platsen med 1253 sek. 4 
svenskar bland de 5 fråmsta år 
ytterligare en stark svensk ma
nifestation. Andra svenskar av- 
vaktar fórsta båsta tillfålle till 
revansch ...
F1C visade upp de mest spekta- 
kulåra flygningama, fråmst 
genom Jan Ochman, Polen, och 
Thomas Koster, Danmark. De 
hade nårmast ry sk klass på flyg
ningama, med lodråt stigning 
och perfekt Overgång till glid- 
flygning efter regelrått buntma- 
nOver. Ur svensk synvinkelglad- 
de Gunnar Ågrens såkra flyg- 
ningar. Men också att några på 
nytt visade sin fórmága, nåmli- 
gen Lars Karlsson och Lars 
Gunnar Lindblad. Glådjande 
också med en nykomling (åt- 
minstone fór skri varen!): Roger 
Eriksson. Det biir kanske fullt 
lag i NM?
Tåvlingen slutade ståmnings- 
fullt med flygplanen i silhuett 
mot den nedgående solen.

Kommande tavlingar

Nordiska Måsterskapen 1989 
går på Rinkaby 15-17 sep med 
SMFF & Aeroklubben i Malmd 
som arrangdr. Funktionårer be
hovs, speciellt de skånska frifly- 
gama uppmanas till insatser - 
fråmst som tidtagare.
Kontakta Ulf Edlund eller AKM 
040-19 37 90.
Frifiyg-SM 1989
Inga såkra uppgifter finns ånnu
om den hår tåvlingen. Dock pla-



Från Friflygtaltet · Från Friflygtaltet
neras att kdra den 7-8 okt i 3. G Ågren, Uppsala 492 3. L Eriksson, Óbacka 429
NorrkOping. Inbjudan kommer 4. H Lindholm, Våsterås 368
via SMFF:s exp. 5. E Astfeldt, Eskilstuna 288 Scania Cup
Novembertråffen 1989 FI A
går på Revinge 11-12 nov fór Vdstgotatdvlingen 1. U Edlund, Eskilstuna 1800
FAI-klasser och Al sen/jun & FlA/sen 1. H Hartmann, Slåndan 1800
77 cm sen/jun. Mer information 1. L Larsson, Slåndan 625 3. P Qvamstfóm, Fl-m 1696
genom AKM 040-19 37 90. 2. U Edlund, Eskilstuna 545 4. A Persson, AKM 1352
Inbjudan via SMFF:s exp. 3. L Strannegård, Gråbo 445 5. L Findahl, Norberg 1242

4. A Wångberg, Slåndan 359 FIB
Resultat: 5. R Andersson, Maricstad314 1. L Hansson, AKM 1260
Uppsalas Majtavling FlA /jun 2. A Håkansson, AKM 1202
Al/jun/yngre 1. J Axclsson, Gråbo 387 3. P Findahl, Norberg 1200
1. E Stålnacke, Norberg 371 2. C-H Nordin, Gråbo 375 4. L Flodstrom, AKMG 1194
2. D Savano, Solná 335 3. N Wångberg, Slåndan 151 5. B Eimar, Solna 1159
3. L Lundstrom, Uppsala 167 4. C Sjogren, Gråbo 88 F1C
4. E Naescr, Uppsala 163 FIB 1. G Ågren, Uppsala 1217
Al/jun/åldre 1. H Broberg, Borlånge 625 2. U Carlsson, AKMG 1177
1. R Johansson, Norberg 474 2. L Flodstrom, AKMG 623 3. E Astieldt, Eskilstuna 1165
2. K-J Qvarfordt. Solna 388 3. J Forsman, Borlånge 536 4. L Åhman, Norrkoping 180
3. J Naeser, Uppsala 376 A l/jun 5. L-G Olofsson, AKMG 6
4. J Zctterlund, Uppsala 362 1. P Tobiasson, Gråbo 152
5. J Wiese, Uppsala 326 Forsommartavlingen VLM - Nattiivlingen
6.D Varhos, Uppsala 163 A1 F1A
F1A 1. A Broberg, Borlånge 503 1. M Rosling, Uppsala 658
1. V Ncrcng, Norge 660 2. F Marcizko, Gagnef 414 2. J Wiese, Uppsala 596
2. J Kozlowski, Polen 655 3. D Silvertun, Borlånge 289 3. P Blomquist, Bagarm 575
3. M Dahlin, Matfors 596 4. T Marcizko, Gagnef 138 4. S Antonsen, Uppsala 568
4. T Ekendahl, Eskilstuna 590 FlA/sen 5. B Wiese, Uppsala 527
5. G Holm, Solna 577 1 .1 Sundstedt, Borlånge 846 FIB
6. O Blomqvist, Bagarm 563 2. L Larsson, Slåndan 804 1. R Sundin, Njurunda 660
F1B 3. P Blomqvist, Bagarm 644 2. K HOgberg, Linkoping 660
1. O Torgersen, Norge 547 4. M Sundstedt, Borlånge 617 3. M Eriksson, Matfors 564
2. C Hogberg, Linkoping 515 5. U Edlund, Eskilstuna 574 4. U Lejdstrand, Njurunda 507
3. P Johansson, Linkdping 462 FlA /jun 5. P Sundstcdt, Uppsala 102
4. T Bjomstrand, Norge 176 1. S Backčn, Gagnef 558 A1
5. L Flodstfóm, AKMG 131 2. S Sundstedt, Borlånge 434 1. J Thyme, Bagarmossen 449
6. L Eriksson, Óbacka 127 3. A Hagberg, Gagnef 198 2. J Åsbcrg, Njurunda 403
FIC FIB 3. V Falk, Uppsala 295
1. M Roman, Polen 828 1. H Broberg, Borlånge 711 4. P Eriksson, Njurunda 227
2. T Borgne, Norge 795 2. J Forsman, Borlånge 698 5. A Bekiris, Bagarm 222

Scandinavia Open
F1A
1. PFindahl, S
2. Lars-G Olofsson, S
3. F Adametz, D
4. U Edlund, S
5. F Wilkcning, D
6. A V Wallene, NL
7. H Hartmann, S
8. H Nyhegn, DK
9. P Grunnet, DK
10. A Nuttgens, D 
ll .IG rh a , CSSR 
12. A Temholm, DK

F1B
1. J Korsgaard, DK
2. J Forsman, S
3. B Eimar, S
4. H Broberg, S
5. K Andersson, S
6. O Kiilpelainen, SF
7. E Knudsen, DK
8. A Håkansson, S
9. J B Kristensen, DK
10. Μ M Kiiskincn, SF
11. C Hogberg, S
12. L Hansson, S

F1C
1. J Ochman, PL
2. T Koster, DK
3. R Mavck, PL
4. G Ågren, S
5. L Karlsson, S
6. E Astfeldt, S
7. L Dohring, D
8. T Bortne, N
9. A Hansson, S
10. TOxager, DK
11. R Eriksson, S
12. L G Lindblad, S

1354
1327
1326
1321
1289
1258
1256
1250
1249
1249
1247
1244

1371
1342
1335
1316
1253
1253 
1206 
1169 
1165 
1080 
1080
965

1614
1610
1254 
1227 
1134 
1120 
1059 
1037
644
360
357
180

Det vårvas vidare
Årets SMFF-satsning for flcr 
medlemmar går vidare. Det har 
gått på sparlåga under som ma
ren, men å andra sidan har vi 
haft mdjlighet att visa, vad mo- 
dellflygår. Nu då hostens bygg- 
såsongbOrjarfinnasdct många 
skål till att se till att - fråmst 
ungdomar-får uppogonen fór 
modcllflygsporten. I fórra num
ret fanns anmålningskuponger, 
som beråttigar till lotter i 
SMFF:s vårvningslotteri, dår 
Model-Craft sponsrar med 
motorer som fina vinster.

Fortsått vårva - lotteriet fortsåtter 
1989 m ed vårvningsperioder j

________________________________________________________ _ I
. . .  , . . .  Hans From, Moholm \ M o d e l  C r a f t
Vmnare Januan-Mars · Bertil Nilsson, SkanOr/Falster;' och O.s.

7 s t o t t a r

Vinnare April - Maj

Juni - Augusti 
September - Oktober 

November - December

Peter Nilsson, Trelleborg 
Nicklas Wångbcrg, Sollcbruj; S V e n s k t  j
Mattias Persson, Umeå / m o d e l l f l y g !  !
Ålmhults RCK j : f
Tåby MSK , /
Acroflyers » 'iSftM i w. (U SMFT och MufcJ Cralt’n lir 'u ll' " "  J 

- V  s,år en steg Mr sdkrare made!Illy g! 1

Dragning i september 198V 
Dragning i november 1989 
Dragning i januari 1990 ^  ^  ^  ^  _ I



r Vid S o m m e ί

vem var han ?

På våg till F4C-VM i Paris 
1986 passerade redaktoren 
området i norra Frankrike, 
dår Richthofen blev nedskju- 
ten. "Skulle det finnas något 
minnesmårke efter honom - 
rent av på nedslagsplatsen?" 
Sagt och gjort.
Redaktoren stegade in på ett 
turislkontor och fórklarade 
sitt årende på knagglig fran
ska. Ingen forstod.
Ingen visste något om Richt
hofen. "Vem var det?"
Till polisstationen. Dår visste 
man lika lite. En de Gaulle- 
kaskprydd gendarm kom in. 
Jo, fanns det inte en minnes- 
sten dåruppe? Till bilen igen! 
Han korde fóre oss in i elt 
villaområde.
Dår, pekade han. Det var 
mycket riktigt ett minnes- 
mdrkefrån en tysk nódlanda- 
re. Men tyvårr var det från 
1867 och den som damp ner 
varen tyskballongfarare, som 
tappat luften just dår.

Den Rode Baronen

Red Baron, Blue Max 
år namn på några

anslutna klubbar. 
Man kan också finna 
en hel del modeller, 

som på ett eller annat sått 
for tankarna till 

det tyska flygaråsset från 
forstå vårldskriget. 

Men vem var han egentligen? 
Hår några rader om legenden 

Den Rode Baronen.

Rittmeister Manfred Freiherr 
von Richthofen, som han hette 
och titulerades foddes i Breslau 
1892. Som 11-åring blev han 
kadett. Utbildades 1903-1912, 
då han blev officer i det Uhlan- 
ska kavalleriet. 1914 - då fórsta 
vårldskriget brfit ut - kom han i 
strid fór fórsta gången. Mot ko- 
sacker i Kalisch på ostfronten. 
Dår tjånstgjorde han som spa- 
nare och gjorde långa raider 
bakom fronten. Till hast. I slutet 
av 1914 fórfly ttades Richthofen 
till våstfronten genom Luxem
burg till Verdun och var med 
om fórsta belågringen av den 
franska staden. Fick Jamkorset 
24 september samma år. Dcnl 5 
januari 1915 utnåmndes Man- 
14

fred till adjutant i den tyska 18:e 
infanteribrigaden. Han var fort- 
farande till håsl. I maj samma år 
flyttades han fiver till flygstyr- 
koma efter ett personligt brev 
till sin chef. Manfred tåndc di
rekt, trots lite problem vid fórsta 
flygningen. Han fick flygspa- 
narulbildning vid "Flieger-Er- 
satz-Abteilung 6" i Grosscn- 
heim. Han var alltså fortfarande 
spanarc. Spanaren var chefen 
på flygplanet-piloten betrakta- 
des bara som "chaufffir". Direkt 
efter spanarutbildningen kom 
han så tillbaks till fistfronten: 
Gorlice, Brest, Litovsk. Dår kom 
han i luftstrid fór fórsta gången. 
NodlandningnåraWicznice. 21 
augusti 1915 ny order: Richt

hofen kom åter till våstfronten. 
Den hår gången till Ostende i 
Belgien, dår han knfits till "Brief- 
tauben-Abteilung-Ostende". Nu 
bytte han de tvåsitsiga spaning- 
planen mot stfirre s k "Gross- 
kampfflugzeug". Hår råkade 
Manfred ut fór sin fórsta "krigs- 
skada". Under ivriga viftningar 
till sin "chaufffir" fick han in 
några fingrar i propellerfåltet - 
"åntligen kan också jag skryta 
med en krigsskada" lår han ha 
kommentarat håndelsen.
Sin fórsta riktiga luftstrid upp- 
levdc Manfred i slutet av 1915, 
då man mfitte ett Farmanplan, 
som emellertid klarade sig utan 
problem. "Dåligtskjutetav Man
fred, ellerdåligtflugetav 'chauf-

foren'" lod diskussionen efteråt. 
Kort dårefter lyekades han dock 
skjuta ner sitt fórsta fiendeplan, 
Det hamnade ty vårr bakom fron
ten - på fiendesidan - och då råk- 
nades det inte. Så var reglema! 
Manfred von Richthofen - fort
farande flygspanare - tråffade i 
oktober Leutnant Oswald 
Boelke, en jaktflygare, som hun
nit nedkåmpa hela 4 fiendeplan. 
Efter en kort pratstund med detta 
flygaråss, beslutade sig Man
fred att snarast ffirsfika sig bli 
jaktflygare.
Han fick sin jaktpilotutbildning. 
Ffirsta soloflygningen den 10 ok
tober kunde ha slutat båttre. Det 
blev en dålig landning med ett 
stukat flygplan, skratt och dum-



ma åskådarkommentarer. Två 
dagar senarc gjordes andra for- 
soket, som gick battre. Dock 
behovdes clt tredje forsok for att 
han skulle bli godkånd.
Nedskjutningen ej OK!
I mars 1916 blev Manfred von 
Richthofen kommenderad till 
"Kampgeschwader 2" vid Ver
dun. Dår bórjade luftstridsóv- 
ningama. Flog allra fórst tvåsit- 
sig Albatross. Den 26 apri 1 molte 
han for forstå gången en Nieu- 
port, som formodligen också 
flogs av en nyborjare. Manfred 
hade låtit montéra ett maskin- 
gevår mellan vingama på sitt 
plan. Många fórlójligadeden pri
mitiva konstruktionen. På låmp- 
ligt avstånd från fiendeplanct 
avlossade han en salva - vålrik- 
tad. Nieuporten gick ner i ett 
skogsparti nåra Fort Douaumont 
utan fór Verdun. Men ingen god
kånd nedskjutning denna gång 
heller. Fel sida av fronten igen!

Forstå Fokkern
En maskin han lange långtat efter 
var Fokkers Eindecker. Den fick 
han nu flyga, men tvingades "de
la" den med en annan pilot, Rei- 
mann. Manfred flog den på fór- 
middagarna, Reimann efter 
lunch.
Reimann flóg fórst och knåckte 
den fina Fokkem efter en luft
strid med en Nicuport. Nodland- 
ning med sčnderskjutcn motor i 
"ingenmansland". Nåsta Fok- 
ker-maskin de två fick dela på 
satte Manfred fór hårt i en nód- 
landning i en åker. Skrot igen!
Till Ry s siand igen
I juni 1916fórflyttades Manfred

von Richthofen till ostfronten 
igen - till Kovel. Det blev som 
semester fór honom. Hans stora 
idol Boelke kom plotsligt dit fór 
att tråffa sin bror. S am tidigt hade 
Boelke fått order om att satta 
upp en "Jagtstaffcl" (division) 
forlagd till Somme i Frankrike. 
Han var alltså också ute fór att 
vålja ut låmpliga piloter fór 
denna. Valde så åven Richtho
fen, som återigen fick ta tåget 
till vastfronten igen.
Tillbaks i Frankrike kom Man
fred att delta i slaget om Som
me. Flog dar fór forstå gången 
sin nya maskin under Boelkes 
ledning. Skót nu ner sin tredje 
fiedemaskin - en FE2b. Den blev 
hans fórsta nedskjutna fiende, 
som verkligen råknades in i sta- 
tistiken. Under slaget om Som
me blev det verkligen fråga om 
luftstrider. Upptill 40-60 engel
ska flygplan deltog i dogfight- 
ema. Tyskama var fårre, men 
"vi gjorde det med kvalitet", som 
Manfred uttryckte sig. Dock 
forlorade "Jagdstaffcl Boelke" 
5 av sina piloter under en fyra- 
veckorsperiod.
Den 28 oktober 1916 forlorade 
man sin avgudade ledare Boel
ke, som efter en kollision med

sin baste van forlorade Over
vingen och gick i backen. I no
vember samma år skót Manfred 
ner major Lance G Hawker, i en 
DH2 - enligt många "den engel
ske Boelke". Det blev hans 11 :e 
offer. Boelkes eftertrådare, 
Obcrlculnant Stephan Kirmaier, 
fórlorades kort dårefter.

Enegenjagdstqffel 
En dag kom ett telegram: "Leut- 
nant von Richthofen har ut- 
nåmnts till ledare fór Jagdstaf
fcl 11". Manfred kånde sig mer 
fórargad an glad Over detta. Han 
hade lårt kånna sina kamrater 
och tyckte det skulle bli besvår- 
ligt att dra igång från bórjan 
med en ny division.
Boelke och Immelmann hade 
fått den finastc av utmårkelser - 
"Pour le Mérite" (Blue Max) ef
ter 8 segrar. Richthofen hade nu 
dubbelt upp och gick faktiskt li- 
te bes viken och van lade på att få 
den fina medaljen. Men så kom 
telegrammet från Hogkvartcrct 
en dag och han kunde hånga den 
fina utmårkelsen runt sin hals. 
Nuformadehan "Jagdstaffcl 11" 
- den som senare kom att bli den 
berómda och beryktade "Jagd- 
staffel Richthofen" i Douai.

Det borjade bra
Han borjade också bra med att 
fórsta arbetsdagen skjuta ner 
sitt sjuttonde och andra dagen 
sitt adertonde offer - fullvårdiga 
fór att råknas in i statistikem 
Måla rott!
Manfred von Richthofen ville 
próva ut en bra camoflagefårg- 
kombination fór att synas min
dre bra i luften. Emellertid kun
de han inte finna någon. "Det år 
svårt att bli osynlig!" sa han. 
Så - i stållet - fór att bli igenkånd 
i forstå hand av de óvriga i divi
sionen som ledaren låt han måla 
sitt plan helt klarrótt.
Snart gick ryktena bland engels- 
månnen, att det var en kvinna - 
en dåtida Jean d'Arc - som flog 
den róda maskinen, som kom att 
kalias "le petit Rouge" - den lilla 
róda. Nu var det inte så att bara 
Manfred hade en rod maskin. 
Divisionskamraterna målade 
också sina róda, men med vissa 
avvikelscr. Schåfer hade stabi- 
lisatom & fenan svarta, Allmen- 
róder samma detaljer vita. Wolff 
valde grónt, Lothar (Manfreds 
två år yngre bror f b) gult. Så 
hade alltså samtliga i "Jagdstaf-

Fortsåttning nåsta sida!

Ernst Udet (62 nedskjutningar) och Her
mann Goring (22) tillhorde en tid Richt
hofens division och kom att uppleva två 
vår Idskrig. Under andra vår Idskriget ha
de de två hojdarna vid sina "ordinarie" 
gradbeteckningar ett rott band med tex- 
ten "Jagdgeschwader Richthofen". Det 
visade, att de verkligen tillhorde toppen 
avflygaråss. En tysk fly  gflottiljfick åven 
detta namn under WWII.
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Rode Baronen - vem var han?

fel Richthofen" roda maskiner - 
som ofta från marken uppfatta- 
dcs som en och samma maskin 
trots fargskillnadema i stjårtcn. 
A nti-Richthofen 
Engelsmannen bildade nu en 
anti-Richthofen division, som 
hade till fråmsta uppgift att de- 
tronisera "Den Rode Baronen". 
Den, som lyckades med bedrif
ten skulle direkt få Victoria- 
korset. Han skulle vidare få sitt 
plan som gåva samt bli rikligen 
belonad av tillverkaren av det 
plan, som anvåndes då Richtho
fen bekåmpades. Ett filmteam 
ingick i gruppen.

Detta blev nåra nog det basta 
tccknet på "uppskattning" von 
Richthofen fick. Han tog utma- 
ningen med humor: "Hur skulle 
det vara att knappa kamcraman- 
nen forst av alla?"
S vårt skadad!
Den 6 juli 1917 råkade Richtho
fen ut for sin forstå svåra krigs- 
skada. Han blev skjuten i hu- 
vudet med stor blodutgjutclse 
som foljd. Såg stundtals ingen
ting. Divisionkamratema tåckte 
honom, då han under stora svå- 
righeter lyckades nddlanda. Foil 
ur sin maskin, fraktades med- 
vetslos till sjukhus i Courtrai

efter flcra timmars rcsa. Ett 10 
cm långt sår i huvudet, skallbe- 
nct blottlagt stort som ett dalcr- 
mynt.. Men Manfred var snart 
tillbaks i luften och noterade 
rasktsin 53:encdskjutning. Hans 
broder Lothar var också fram- 
gångsrik. Den beromde engel
ske Captain Ball - av tyskama 
ansedd som ledaren for "Anti- 
Richthofen-gruppcn" - blev f 0 
hans 22:a offer. Balls frånialle 
syntes också ha medverkat till 
att man till von Richthofens sorg 
drog ner på den verksamheten, 
som bjudit på många segrar fór 
Jagdstaffcl Richthofen.

S i sta striden
En armérapport 24 april 1918:

"Rittmeister Freiherr von Richt
hofen har inte återkommit efter 
jakten på en motståndare over 
Sommes slagfalt. Enligt en eng
elsk rapport har han stupat".

A Ray Brown - en kanadensisk 
pilot i Royal Flying Corps - hade 
startat på sondagsmorgonen den 
21 april 1918. Han hade varit 
uppe ett slag och var faktiskt på 
våg hem, når de mótte några 
fiendeplan. Det blev luftstrid. 
Hanskompis Captain May lyck
ades skjuta ner en tysk maskin, 
men fick snart en annan tysk ef
ter sig. Brown observerade det
ta, men kom sjålv i svårigheter, 
då tre andra fiendeplan anfoll 
honom. Han forsokte varje trick 
han kunde och snart slåppte de 
och gick hem. Den rdde tysken 
forfoljde fortfarande May, som 
med kurs hemåt zigzaggade. 
Ty sken efter på samma sått, men 
rakare och han nårmade sig sak- 
ta. Brown låg nu hdgre och beslOt 
sig for att hjålpa sin vån. Skeva
de omkuli och dók. Skot en sal
va mot den envise "Rode", som 
nu hunnit avlossa sin fórsta sal
va mot May.
Når så Brown vånde sig om fór 
att folja sin antagonist, var den
ne borta. "Den Rode" hade fór- 
svunnit. Over vingen kunde han 
just se honom tråffa marken ne- 
danfdr. Richthofens slut blev 
alltså precis som fór de fiesta av 
hans offer. Mycket hade hånt av 
ren tillfållighet.
Browns version av håndelsen: 
"Jag ddk ner tilis jag var vid 
hansstjårt. Sedan tryektejagav. 
Kuloma slet sdnder hela hans
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stjårtparti och nára nog pulvri- 
scrade bakre delen av kroppen. 
Jag siktade lite for lågt. Jag tog 
upp lite - precis enligt boken. En 
kulsvarm tråffade nu sidan av 
flygplanskroppen. Piloten vån
de sig om. Jag såg en glimt i 
hans ogon, sedan foil han ihop 
med kuloma visslande runt ho- 
nom. Jag avbrot eldgivningen".

Richthofen varddd. Browns rap
port efter landningen nåmnde, 
atthan skj uti t ner en rdd Fokker. 
Man ansåg, att det var Richtho
fens maskin och att Brown skul
le noteras for segem.Emellcrtid 
påstod också en australiensisk 
maskingevårsgrupp, att de tving - 
at ner samma roda Fokker. Dess-

LÅSVÅRT
Pan Books/ Quentin Reynolds: 
"They fought for the sky" (1958 
& 1977) · På engelska. Svár att 
få tag i, men testa Hobbybok- 
handeln!

Sphere Books Limited/Stanlcy 
M Ulanoff: "The Red Baron" 
(1976) · Engelskaigen. Kan vara 
svår att få tag i - prova Hobby- 
bokhandeln igen!

Atlantis/Lars Hillstrdm: "Rdde 
Baronen" (1984). Verkar vara 
baserad på Ulanoffs bok, men 
utan många av de i och fór sig 
intressanta Richthofenbreven. 
Boken ger något mer om funde- 
ringama kring nedskjutningen.

Några av de flygplan, som
Manfred von Richthofen flog:
1 Fokker Eindekker EIII
2 Albatros D II
3 Pfalz D il i
4 Fokker D VII
5 Albatros CIII
6 Halberstedt D II
7 Albatros D V
8 Fokker Dr I Triplane

9 S.E.5a, — en av Manfreds 
många flendemaskiner!

Ú Boken The Red Baron, 
från vilken de fiesta fakta 
har kunnat håmtas.

nytt
________  m © <á]® O Í% §

(------------------------------------- Ί
Souvenirjågare

På tekniska museet MOTAT i 
Auckland, Nya Zeeland, finns 
en hel del material från forstå 
vårldskriget. MångafrånNya 
Zeeland och Australien del
tog i det tragiska kriget utan 
segrare. Och mycket riktigt. 
Har finns i en monter en bit 
rod linneduk, som lår hår- 
stamma från den nedskjutna 
Richthofens Fokker Triplane. 
H uruvida den kvadraldecime- 
terstora biten verkligen dr från 
hans maskin dr en återslår att 
bevisa.___________________

utom menade man, att det var en 
RE8, som forfoljl tysken (Brown 
flog en Camel!). Det rådde och 
råder fortfarandc stor oenighet 
om vem, som verkligendetroni- 
serade "Den Rode Baronen". 
Brown har dock slutgiltigt offi- 
ciellt bokforts for nedskjutning
en av Richthofen.

3 gånger begravd!
Richthofen blev slåndsmåssigt 
begravd av engelsmånnen un
der dåtida militara hederbetygl- 
ser. Då kistan sånktes i jorden 
flog kokardmårkta plan ΰver och 
hedersalut skdts. På kistan hade 
fåsts en metallplatta med in
skriptionen "Har vilar kapten 
Manfred Freiherr von Richtho

fen, stupad på årans slagfålt vid 
25 år ålder, i en luftstrid den 21 
april 1918".

Historien om Richthofen slutar 
inte hår. 1925 ville hans efterle- 
vande ta hem kvarlcvoma av 
von Richthofen till das Vater- 
land.
Efter diverse ansokningar blev 
detta mdjligt. Manfreds yngste 
broder Bolko blev den, som i 
mitten av november 1925 kom 
till den tyska krigskyrkogården 
i Fricourl, en liten by åtta kilo
meter från Albert. Dit hade 
kvarlevoma av forstå vårldskri- 
getsstorstaflygarcss flyttasfrån 
den ursprungliga begravnings- 
platscn. Manfreds kvarlcvor la

des i en zinkkista och tillsam- 
mansmed det vita tråkorsetmed 
namn, dOdsdag och nummer 
53091, fordes allt i en triumf- 
artad resa hem till das Vater- 
land. Den 21 november ågde en 
stor ceremoni rum vid Invalid- 
kyrkogården i Berlin. Hoga åm- 
betsmån och representanter for 
den ideologi, som senare skulle 
vålla s våra sår, var nårvarande.
Richthofen och hans årorika in
satser under fórsta vårldskriget 
kom att utgora en viktig del i 
uppbyggandet av det nya Luft
waffe, dår det f ϋ åter skulle fin
nas en ny "Jagdgeschwader 
Richthofen"- en fórebild fór an- 
dra vårldskrigets tyska piloter.

1/årlden år ganska liten!
Redaktoren har haft semester. 
I Turkiet. Mycket tyskar dår. 
Rekommenderas!
Vid en middag slog sig pldts- 
ligt ett åldre tyskt par ner vid 
vårt bord. De var från Berlin. 
Jag hade just låst en bok om 
Richthofen och hade några fun- 
dcringar. Vågade man fråga?
— "Wissen Sie wo Schweid- 
litz liegt?" bdrjade jag lite 
smått.
— "Jodå. I nuvarande Polen"
— "Var ligger Invalidkyrko- 
gården i Berlin någonstans?"
— "Tyvårr i Ost-Berlin", sa 
han.
Som forklaring till mina lite 
underliga frågor sa jag, att jag 
var intresserad av Richthofen 
och "forskade" lite i åmnet.

— "Ja, han blev ju nedskjuten! 
Men vet Ni vad som hånde 
hans lårare Boelke?" fortsatte 
han med en listig glimt i Ogat.
— "Kollision med cn korn- 
pis", kunde jag kontra snabbt. 
Då var det dags fór den stora 
frågan. Hur kunde han veta så 
mycket om just det hår?
— "Wie kOnnen Sie alles da
von wissen?"
— "Min far - Otto Wacgncr - 
tillhorde samma Jagdstaffel 
som Richthofen, Ja, han flog 
inte, utan var flygplanssnicka- 
re. Ni vet, propellrar, spryglar, 
allt var ju av trå på den tiden. 
Dukning, reparationer. Kom 
till Somme redan 1914. Sedan 
till Turkiet, dår han flOg som 
skytt i en 4-motorig Gotha-

bombare. Tillbaks till Somme 
1916 och var dår till krigsslu- 
tet. Jag har en hel del brev och 
fotografier, som far skickade 
till oss. Dom kan jag skicka till 
Er, om Ni år intresserad. Och 
kommer Ni till Berlin, så ska 
jag folja med Er till museet och 
till Invalidkyrkogården i Ost- 
Berlin. Men ta inte med några 
tryeksakerom Ritchhofen. Han 
betraktas som krigshetsare och 
de beslagtas direkt"
Sa han. Visst år vårlden liten!

Ritchhofen krigshetsare? 
Visst slogs han. FOr sitt land. 
Det gjorde också Gustaf II 
Adolf, Soldat Sveik och Sven 
Dufva! Men det år då tydligen 
en helt annan historia!
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Lars P ilegaard/M odelflyvenyt

S. E. 5a i semis kala
-----------------------------\

Ritning med 
kommentarer

-  men med flygegenskaper som sin forbild!

Vi har låst om fórebildens bak- 
grundshistoria i forrå numret 
av Mode Ilfly gny tt. Hår kommer 
nu sjålva bygget av modellen. 
Vi såg oss om på marknaden 
efter en passande riming, dår vi 
kunde återinnfa den låtta.flexi- 
bla originalkonstruktionen.
I en gammal R.C.M & E. fanns 
del en låmplig ritning (beståll- 
ningsnummer 263) med spånn- 
vidd på runt 140 cm fór en Enya 
5 c cfyrtaktare. Ett endafel tyck- 
tes fóreligga med den modellen 
- den var bara låmplig fór flyg- 
ning i vindstilla enligt medfól- 
jande upplysningar. Det kunde 
vål råttas till. Men ritningen såg 
lite konslig ut. Det visade sig, 
att de angivna måttangivelser- 
na inte ståmde med det rilade. 
Åndringar måste goras. Det år 
dock den ritningen, som legat 
till grund fór den hår S.E. 5:an 
i semiskala - om ån i korrigerad 
form och fór en modeil med 150 
cm spånnvidd. Oversiktsritning- 
ar skali forstoras 4 gånger. 
Spanien m fl  detaljer år i hel 
skala.
Den fårdiga modellen råcker ej 
tillfór internationella skala-tåv- 
lingar typ F4C, men vål till in- 
hemsk populårskala, dår flyg- 
momentet år det våsenlligaste. 
18

Blåsvaderproblemet
Enligt engelska beskrivningen 
trivdcs modellen bast i lugnt 
vader. Anledningen var snabbt 
lokaliserad till vingamas anfalls- 
vinklar. For ett antal år sedan 
var det populårt, att dversta (& 
fråmsta) vingen skulle ha dub- 
belt så stor anfallsvinkcl som 
undervingen. Teorin då var, att 
overvingen skulle lyfta mer ån 
undervingen. På detta sått skul
le modellen bli stabil som en 
hógvingat flygplan. Samtidigt 
skulle overvingen, som ju lyfter 
framfor tyngdpunkten, gijra mo
dellen sjålvupptagande vid dyk
ning med dod radio. Den teorin 
håller sålian. I stållet fick man 
blott ett mycket stort luftmot- 
stånd och evinnerliga trimån- 
dringar, nårtrottelinstållningen 
åndrades. Det kunde i vårsta fall 
bli en vaggande flygning, når 
modellen vid fartokning steg, 
tappade fart igen, sjdnk och med 
nosen nere igen dkade farten. 
Ny stigning etc ...
Mer riktigt vore det att få ving- 
ama att lyfta samtidigt. En bra 
borjan år då att montéra vingar- 
na med samma anfallsvinkel och 
dårefter justera in overvingens 
anfallsvinkel tilis det hela fung- 
erar som det ska. Utgångsvårdet

skali vara den fór den anvånda 
profilen s k "normal-inståll- 
ningsvinkeln". Det var inte 
mojligt på den engelska model
len, men vår modeil haren enkel 
konstruktion dår detta år moj
ligt. Hår kan dvervingen myck
et lått justeras in. Då båda ving- 
ama dessutom år sjålvbårande, 
kan man vånta med att montéra 
sfóttor och wires tills dverving- 
en funnit sin slutliga vinkel.
På testmodcllcn gick vi en 
mcdelvåg och studerade några 
ritningar på stora, vålflygande 
modeller. Dår såg vi ftvervingar 
med mindre anfallsvinkel ån 
undervingen. Med delta som 
utgångspunkt låt vi overving
ens vara undersida vågråt, så in- 
stållningsvinkeln från spets till 
spets blev 2°, medan motsva- 
rande vinkel på undervingen 
blev 3,5°. Den måbetraktas som 
rena lycktråffen, fór vi har inte 
funnit någon anledning att fórc- 
ta några korrigeringar.
For att minská luftmotståndet 
ytterligare gjordes vår modeil 
några centimeter smalarei krop
pen i forhållande till skalafore- 
bilden. Det minskade frontytan 
med 1 cm3 - och ingen har ånnu 
upptåcktdct. Skalaillusionen år 
kvaroch motoms kraftó verskott

år avgjort båttre genom detta. 
Byggritningen 
Så blev det byggt en stor proto
typ efter en enkel blyertsskiss. 
Det år den ritning, som Du hittar 
hår intill - i 1/4 skala, medan 
spant, spryglar, stjårtplan och 
fena visas i full skala.

Inte så knepigt!
Det borde inte vara så knepigt 
att Du sjålv med ledningar av 
fotografiema, skalaritningcn 
och eftcrfóljande vågledning 
snabbt kan framstålla Din egen 
byggritning. (Har Du inte nå
gon tidigare erfarenhet av ett 
sånt hår bygge, rekommenderas 
något av de små biplansbygg- 
satser från Flair, som år spe
cieilt konstruerade att vara "pi
lotens forstå biplan"). 
Nåroversiktsritningen forstorats 
4 gånger har Du en modell med 
150 cm spånnvidd. Vill Du gdra 
en mindre modell, multiplicera 
med exempelvis 3 och minská 
dvriga detaljer i motsvarande 
grad. Då får Du en modell med 
spånnvidd 112,5 cm. Den flyger 
dock lite snabbare på grund av 
hdgre vingbelastning. En 3,5 cc 
fyrtaktare eller motsvarande 
diesel torde passa. Anvånd 
miniservon fór att spara vikt.



Val αν motor 
Tillbaks till den stora varianten. 
Prototypen dr uppbyggd kring 
en Webra 6,5 cc fyrtaktare, men 
i princip kan alla motorer an- 
vandas. De bór kunna svinga en 
12x6 Master Airscrew K bortåt 
8.000 rpm.
Det klarar de fiesta modema 
6,5:orliksom aldre 10 cc fyrtak
tare. Men fall fór Guds skulle 
intc fór frestelsen att an vanda en 
modem 10 cc i S urpass-klassen. 
Dels kommer det att ódelagga 
skalaintrycketoch vad varre dr - 
fórr eller senare biir det fladder 
i det mycket stora och spinkiga 
hójdrodret. Åven skalaforebil- 
den fick fiaddcrproblem med de 
kraftigaste motorema. Proble
met lostes genom att hójdro- 
drets ”gångjams"-linjeflyttades 
bakåt samtidigt som roderytan 
minskades. Det hjalpte lite, men 
samtidigt gick det ut Over pla
nets smidighet i luftstrid.

Generellt om bygget
Tcckningcn visaren S.E. 5amed 
200 hp Wolseley Viper-motor 
utan vdxel. Vdljer Du en annan 
version, så får Du sjalv góra 
motsvarande detaljdndringar. 
Bygget skali fóregá med så sto
ra viktinbespamingar som mOj-

ligt. Trots att "Femman" hór till 
de mest långndsta dubbeldåck- 
ama, ligger den óvervagande 
delen av planets yta bakom 
tyngdpunkten.Skulle modellen 
trots allt bli baktung, så ldgg inte 
i blyballast. Flytta i stdllct acku- 
mulatom till motorrummet tått 
intill spant Kl.

Vingarna
Bórja med vingarna, som bort- 
sett från mittsektionema dr helt 
lika. Dessa behovs då kroppen 
byggs. Spryglama tillvcrkas i 
1,5 mm balsa och listema ar - 
framifrån sett:
a) fyrkantlist 5x5 balsa lamine- 
rat med 5x5 mm furu;
b) huvudbalk av 2 st 5x5 mm 
furu med 1,5 mm balsa mellan 
listema ldngs hela ldngdcn;
c) bibalk av 5x5 mm balsa med 
balsa emellan (som på huvud- 
balken);
d) bakkantlist 3x15 mm balsa. 
Framkantlistcn kan góras helt i 
balsa, men en laminerad balsa/ 
furulist håller bdttre mot stólar 
och den ar ldtt att runda. 
Bortsett från vingamas yttre 
spryglar och spryglama i Over
vingens mittsektion dr samtliga 
helt lika. Till mittsektionema 
och yttervingama tillverkas 3

mm spryglar - från ett 3 mm flak 
eller genom att limma ihop 2 st 
1,5 mm tjocka spryglar. 
Ytterspryglama visas i full ska
la på ritningen och overvingens 
mitt-spry giar ar normalspryg lar, 
som avkortas baktill och rundas 
mj ukt från bibalken till den fram- 
skjutna bakkantlisten. "Anti- 
varp"-listerna av 1,5 mm kryss- 
fančr vid skevrodren sattes på 
både Over- och undersidan av 
varje vinge.
Vinghalvoma limmas samman, 
så att det biir en V-form på 30 
mm matt vid varje yttersprygel. 
Efter bckladningcn vrides ving
en upp till en wash-out på 5 mm, 
om det skali vara helt perfekt. 
Efter sammanfogningen skdrs 
de nódvdndiga spåren upp i 
spryglama från vingens under
sida och V-formforstårkningen 
av 1,5 mm limmas på plats. Fór- 
stårkningens form skdnker ving
en en viss smidighet 
Skevrodret ordnas med kablar 
eller stótstanger och trekanter i 
undervingen. Overvingens skev- 
roder ansluts till undervingens 
roder med stótstanger. På proto
typen har vi anvant små roder- 
horn från Multiplex och 2 mm 
aluminiumtråd med gånga och 
plastlink i båda åndar.

Skevrodergångjamen år tillver- 
kade som s k pianogångjåm av 2 
mm plastrór och pianotråd, som 
ger spaltfria roder. Med tanke 
på modellens låga flyghastighet 
kan man också tillverka gång- 
jåm av sammansydda Solartex- 
band.
Kroppen
Var vanlig observera, att den 
langsgående listen i kroppens 
langdaxel år på grund av óver- 
siktritningens ringa storlek ritat 
fórskjuten i fOrhållande tillcen- 
trumlinjen. På Din egen ritning 
skali den sjålvfallet ritas helt i 
mitten.Det visas inte några ut- 
skåmingar i kroppsspanten fór 
den listen, som endast skali 
monteras på óversidan. Det år 
enklast att góra dessa urtag, då 
spanten sitter på plats.
Sjål va kroppsbyggctbórjar med 
tillverkning av chassiramen. 
Prototypens limmades med 
Araldit - alla 24 timmars epoxi 
kan anvandas. Snabbhårdande 
år inte att rekommendera, då de 
inte hinner tranga in i det hårda 
tråmaterial innan de hårdar. Res 
dårefter spanten K2, K3, K4, 
K5 och limma fast den understa 
sidobeklådnanden av 5 mm 
balsa.

Fortsåttning nasta sida!
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Fortsåttning från foregående sida!

Fortsatt med stjårtsektionens 
nedre del med de 4 langsgående 
5x5 mm balsalistema. På sidor- 
na reses de lodrata listema och 
diagonallistema. I botten lim
mas en tvårlist vid varje lodråt 
list samtkryss i alla mellanrum- 
men från K7, K8, K9 - såvål 
vågrått som lodratt. Från K9 och 
akterdver limmas en langsgåen
de 5x5 mm balsalist. Dar skali 
lite senare sporren fastas.
Var noggrann med tillpassning- 
en av kryss- och diagonallister- 
na. Biir det fór korta håller inte 
limningama. Biir de fór långa, 
så biir hela "borrtomet" skevt. 
Så kontrollera under byggets 
gång med linjal och vinkel. Nar 
så bakkroppen ar fárdig, anma- 
ler sig problemen med ...

Kroppsstottorna
HclasUHl-konstruktionen byggs

upp med 4 st 4x12 mm alumi
nium och 2 st vinkelbojda alu
minium, som bdjs på langden. 2 
mm alu'n ar fór att lyfta vingen, 
medan man faster vingen i den 
vinkelbojda 1 mm alu'n. 
Langden på de fråmsta stottoma 
ar 50 mm inne i kroppen och 
155 mm mått från bdjningen 
upp till vingen. De 2 fråmsta 
stottoma skali från sidan sett stå 
lodrått, medan de framifrån sett 
skali bojas ut lika mycket, så att 
inbdrdes avståndet upptill biir 
220 mm. Montéra den vinkel- 
bdjda 1 x20 mm alu'n vinkelrått 
bakåt med skruvar, och satt upp 
modellen, så att chassiramen står 
vågrått såval på langden och på 
tvåren.

De bakersta stottoma, som skali 
vara vål tilltagna i långd, skali 
nu bdjas både utåt och framåt, 
samtidigt som de vrides, så att

de faller in i den vinkelbojda 1 
mm alu'n på ett riktigt satt. Den 
har delen av arbetet ar ratt rolig. 
Nar Du ar såker på, att allt har 
placerats riktigt, skruvas alumi- 
niumbjalkcn och den bakersta 
stottan samman.
Efter annu en kon troll (jag an - 
vånde både overvingen, syft- 
ning, vattenpass och tumstock 
samt det mesta av en timme!) 
sakras skruvama med an tingen 
lodtenn eller cyano. De baker
sta stottoma filas ned, så att de 
ligger i nivå med den vinkelboj
da aluminiumbjalken. Om Du 
tycker arbetet år lite knepigt så 
kan Du montéra de bakersta 
stottoma råtluppstående precis 
som de framre. Det går sjålvfal- 
let ut Over modellens utseende, 
men det år ett of ta fórekom man - 
de fel i många byggsatser!
Får Du inte tag på aluminium 
kan stótt-konstruktionen gdras 
av 3 mm pianotråd och vitplåL 
Pianotråden fastes till chassi

ramen med landstallskrampor. 
Dårefter kan Du klå stottoma 
med trå eller med s k plastrygg 
(av den typ, som ofta anvånds 
fór att hånga upp affischer - bra 
att anvanda till vingstOttor, 
landstållsbcnetc! oversåttsanm)

Fastsattning av vingarna
Overvingen låggs på mitt-stot- 
toma, så att huvudbalkcns fram- 
kant ligger vid de punkter, som 
markerats med svarta pilar. 
Kontrollera, att vingen ligger 
vågrått. Kontrollera också, att 
vingspetsama ligger lika långt 
från stjarten - mat! Om allt år 
rått, borra nu 4 st 3 mm hål ned 
genom mittsektionens kryssfa- 
nér och genom aluminiumbal- 
ken. 3 mm blindmutlrar eller 
liknande insåltes i kry ssfanérens 
Ovcrsida. Vingen kan nu skru
vas fast med 4 st 3 mm nylon- 
skruvar, som var fór sig inte ar 
så starka, men som tillsammans 
har styrka nog att hålla vingen 
på plaks under flygning. Bryts 
någon skruv av vid en hårdfor 
markkanning, smalter Du enk
elt ut den med en bit glodande 
pianotråd. Når gangan kdrts ren 
med en 3 mm metallskruv ar 
vingen klar igen fór montering 
med nya nylonskruvar. 
Undervingen skali i motsatt till 
overvingen ha lite mer anfalls- 
vinkcl ån vad som år naturligt 
fór vingprofilen. Installnings- 
vinkcln ordnas genom alt fram- 
kanten skali hOjas 5 mm vid 
spant K3a, medan mittsektio
nens bakkant skali ligga i nivå 
med botten av kroppen vid spant 
K5. (Vingens bakkant kommer 
då att ligga något under krop
pen).
Når vingen, som Fasts med 2 
tappar framtill och en 4 mm 
nylonskruv baktill, år på plats, 
satts kilar under mittsektionen, 
så att kroppen sett från sidan år 
vågrått från spant K3 till K5.

Vingstottorna
Med vingarna monterade på 
kroppen enligt ovan tillverkas 
vingsfóttoma av t ex 1,5 mm 
kryssfanér. Óron av 1 mm sprin
tar såttes i vingarna på de x- 
markerade punktema, och sfót- 
tomas krokar såttes in nertill
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bakåt och upptill framåt in mot 
kroppen.
Når vingslOttoma ar monterade 
hindrar 2 diagonaldragna gum- 
miband stOttoma att skaka. Des- 
sa fyra gummiband ar faktiskt 
modellens enda aktiva stag.

Kroppen igen
Resten av arbetet bór gå rakt 
fram utan problem. Res 3 mm 
sidoma, limma fast Kl och K6 
och gå vidare med den bojda 
Oversidan av 1,5 mm balsa. Och 
locket Over motorrummet. På 
testmodcllcn år locket gjort som 
på veteranbilar med två halvor, 
som hangs langs i mitten. Lock
et hålls på plats mellan K l och 
K2 av en langsgående fjader. 
Locken hålls låsta med invåndi- 
ga gummiband. Locket kan 
Oppnas sektionsvis eller lyftas 
bort helt utan bruk av verktyg. 
Undersidan klads med 3 mm 
balsa från Kl till K3, medan 3 
mm kryssfanér satts mellan K3 
och K3a. Har fasis landstallet. 
Observcra, att det fram for spant 
K2 skali vara en 4 cm bred luft
spalt langs hela kroppsbredden 
forkylluftutsiapp.Utformningen 
av luftintaget och det speciella 
motorfundamentet ser till att hela 
cylindem traffas av den instrOm- 
mande kylluften - som också 
sugs ut av propellerstrommen 
under kroppen.
Stabilisator, fena och sporre 
byggs helt efter rimingen och 
limmas fast. Konstruktionen 
utnyttjar s k låslist-teknik och 
biir både latt och smidig/stark.

' Sammanlimningen kan gOras 
med fOrsiktig anvandning av 

’ vitlim (vikten) eller battre med 
tjock cyano. Nar stabilisator och 
fena ar på plats limmas sporren 
meddentidigareinlimmade5x5 
balsalistcn. Med tanke på kom- 
mande kiadsel bOr två balsali
ster limmas fast mot sporren. 
Gors lampligast nu.

Sjalva sporren år som framgår 
av rimingen tillverkad av 5 mm 
balsa kiadd på båda sidor med 
0,4 mm kryssfanér. Skalamas- 
sigtskullesporrenratteligen vara 
avfjadrad av styrbar med egna 
styrwirar. Del år struket ar av 
viktsskal. Observera, att det går 
en 5x5 mm furulist från fcnans

nytt

av 3 mm pianotråd efter de målt, 
som visas på rimingen. Axeln 
våljs efter de hjul man valt. 
Stodbenen gors av 2 mm piano- 
tråd. Langdcn på dessa tillpas- 
sas så att Du antingen får hu- 
vuds tallet lodrått eller framåtlu- 
tande.
Huvudstall och stOdben surras 
med koppartråd och lods. De 
klads sedan med tra eller de s k 
plastryggama (se ovan "kropp- 
stOttoma") och slutligen Solar- 
tex yttersk
Huvudstållet fasts vid kroppen 
med 2 kram por. Stodbenen frists 
i ctt måssingsrdr, som monte- 
rats tvårs kroppen under spant 
K5. FOrstark rOrct med våv/epo- 
xy. Stodbenen sticks in i mås- 
singsrOret utan ytterligare for
ankring. Dessa stOdben skali ju 
kunna lossas, nar undervingen 
skali monteras/demonteras. 
Stagkrysset i landstallct kan 
antingen gOras av gummiband
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Fortsdttning nåsla sida! c  
c

topp anda ner till botten av spor
ren. den skali forhindrabrott vid 
mindre lyckade landningar. 
Linkaget till sid- och hojdrodcr 
kan med fordel montcras nu. På 
provmodellen anvandes rod 
Sullivan. For sid- och hójdrod- 
ren an vands samma gångjams- 
princip som fOr skcvrodren. 
Som en avslutning av det egent
liga bygget på bakkroppen rcscs 
spanten K7, K8, K9, K10 . De 
langsgående listema 2x2 mm 
furu limmas direkt ovanpå span
ten. Darigenom hindras klåds- 
eln att komma i berOring med 
spanten.

Motorattrapp
Testmodcllcn ar som sagt en 
S JE.5a med Wolseley Viper mo
tor.
Fram till på Kl tillverkades ra- 
diatorelementema av en ram av 
2x2 mm furulister. Lamellema 
år strimlor av 0,4 mm kryssfa- 
nér inlimmade med cyano.

Langst upp en stump 5 mm bal
sa som rundats till perfekt form. 
ett par plattor upptill och nerti 11 
år gjorda av papp, som "nitats" 
fast med vitlimsdroppar. 
Vattcnpåfyllningen sker genom 
en stump Sullivan ytterror, dar 
sjalva proppen utgOrs av ett 
patentclips fór provkuvert. 
Motoms ventilkåpor år tillver- 
kade av 5 mm balsa framtill och 
baktill klått med 0,4 mm kryss
fanér- likaledcs fOrscttmcd lim- 
nitar. Hår sitter också de långa 
avgasroren av aluminium, som 
fåsts i kroppsstOttoma med 2 
mm skruv.
NackstOdet, som monteras efter 
det att modellen klatts, år fram
till tillverkat av en bit balsaflak 
. En halv "strut" av kartong utgór 
resten. Strutcn klås sedan med 
Solartex och sjålva polstringen 
framtill klipps ur en bit skinn.

Landningsstdll
Det egentliga landstallctbockas
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Fortsdttning från foregående sida!
eller av wire + O-ringar, som 
ger en något styvare fjadring. 
Testmodellens hjul år från Flair 
och egentligen lite for små. 
Kladsel
Standardfårgemaårsom nåmnts 
gron riversida och natureli lin- 
neduk på undersidan. Testmo
dellen ar - frir att grira det enkelt 
-dårfrir kladd med den fabriks
fargade Khaki Solartex. Till 
undersidan har anvånts Solar
tex "Antic".
Från spant K 1 till K3 år kroppen 
papper- och lackklådd. Den 
grrina Solartex har lagts på i det 
utskuma monstret. Nosen roda 
fårg och vita kanter har målats 
med Simprops polyurethanlack, 
som också anvånts i motorum- 
meL Bandet runt om bakkrop
pen kan antingen målas eller 
gOras med Solarfilm. Solarfilm 
har ocks anvånts till nationali- 
tetsbeteckningamaoch den sto
ra bokstaven på vingen. Stora 
siffror och bokståver samt de 
små vita pilama har tillverkats 
av fårghandlarens halvmatta och 
sjålvhåftande plastfolie.
De små vita bokståvema år vita 
och svarta gnuggisar. 
Solarfilmsmårkena kan strykas 
på med svag vårme,. Anvånder 
du i stållet limaktivatom Solar 
Solvent till att aktivera limmet,

slipper Du de evinnerliga luft- 
bubbloma mcllan de olika film
skikten.
Plålkantcr och sommama har 
tecknaLs med en tunn vattenfast 
spritpenna. Som avslutning har 
modellen fått ett lager tunn in- 
terorlack på terpentinbas.
Vill Du ha klar polyurethan, 
dopeeller den vanligaclearcote, 
så får lackcringen u tf oras med 
spruta. Gnuggbokståvcma får då 
såttas dit forst efter lackeringen 
- annars loses de upp av lacken. 
De kan dock såkras med lite 
terpcntinlack efteråt. 
Garnering och pynt 
Stag mellan vingstottor och 
hjulen har redan varit på tape
ten. Resten kan goras enligt 
skalari tningen med tunn, ela
stisk tråd, som fås i sybehorsaf- 
fårer. "Stagen" såtts fast i små 
cyanolimmade plastrorstumpar. 
Sedan vingama monterats, dras 
de och fåsts river små krokar, 
som tillverkats av papperklips 
eller tunn pianotråd. De hår 
stagen håller inte frir evigt och 
måste bytas for varje fiygså- 
song.
Når Du nu år i sybehrirsaffåren 
kan Du också kripa några meter 
sidenband av den typ, som an- 
vånds till finare damunderklå- 
der. Sidenbanden an vånds som

signalvimplar på de bakersta 
vingstagen. De kan såttas fast 
med tunn epoxy.
Dessa sidenband kan sjålvfallet 
anskaffas på ett mer romantiskt 
sått (rivers anm).
Bevapning
Skalariktiga maskingevår kan 
inte kripas i den råtta storleken. 
Men frirtvivla inte. De kan lått 
plockas samman med enkla 
medel.
Kroppens maskingevår tillver- 
kas av hylsan från en bred sprit
penna. Hylsan skårs snett av i 
den rippna sidan, så att den kan 
lim mas på kroppen i rått vinkel 
med epoxy. Gevårspipans tratt- 
formade flamskydd tillverkas av 
en bit 3 mm plastrrir, som vårms 
upp river ett stearinljus och for- 
mas/pressas ner river en blyerts- 
penna (den spetsiga ånden!). 
Ringsiktet grir Du av en gammal 
glridstiftsring. Den kvarvaran- 
de delen av spritpennan limmas 
fast under pipmynningcn som 
ett skydd, så att mynningsflam- 
man inte såtter eld på linne- 
klådseln.
Maskingevåret på Overvingen 
tillverkas av plast, trå och alu- 
miniumrrir. 3 mm plastrrir un
derst, medan Overrriret år en bit 
Sullivan ytterrrir. Ovcrgången 
mcllan håndtaget och loppet 
kommer från en kulpenna. 
Håndtaget år av trå; tallriksma-

gasinet år skruvlocket från en 
Filmburk. Sjålva laddningsske- 
nan bockas av aluminiumrrir. 
Små bitar av 1 mm pianotråd 
såtts respektive upptill och ner- 
till for fastsåttning av enheten 
på vingen. Når pianotrådsbitar- 
na år på plats, kan hela rriret 
klåmmas platt i ett skruvståd. 
Når så låtthålen år borrade år 
hela laddningskenan Fårdig. 
Gevåret limmas fast, medan 
pianotråden på undersidan bock
as bakåt. På vingmitten limmas 
så bitar av 2 mm plastrrir fast, 
och laddningsskenan Fåsts ge
nom att de bakåtbockade kro- 
kama såtts in i rrirbitama. Hela 
hårligheten hålls upprestoch på 
plats under flygning - allt med 
slå-av-såkerhet, om olyckan 
dyker upp.
Detrrirformade Aldis-siktetgrirs 
av 3 mm plastrrir och foten med 
justerskruv av 2 mm plastrrir 
och en nål.

Forarplatsen
Instrumentpanelen år inte helt 
korrekt, då det till vånster skulle 
varit ett hål in till maskingevå- 
ret. Vissa tryekmåtare skulle 
också varit frirbundna med syn
liga rrir.
Dcssvårre kan man inte kripa 
Fårdiga instrument med antik- 
utseende. Provmodellens instru
ment år tillverkade av skjort- 
knappar, som klåtts med svart
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sjalvhåftande plast och kom- 
pletterats med visare och skalor 
av vit plast. Tittar Du nåra ver
kar det konstigt, men på ett par 
meters håll verkar det helt au
tentiskt. Modellens styrspak 
betjånar radions av/på-kontakt, 
medan kontakten på instrument- 
brådan ar till en fast monterad 
glódstrómsackumulatorpá 1200 
mAh. Forarplatsen år målad 
armygron och "låderkanten" år 
en svart neoprenslang, som 
limmats med Alteco EE - ett 
speciallim fór plast och gummi. 
Frontrutan år skuren ur 1 mm 
blåtonat plast och limmad med 
Altcco EE i en utskuren slits i 
kroppen.

Radiomontage mm
Som vanligt har radioanlågg- 
ningen anvånts fór att balansera 
modellen, så att tyngdpunkten 
kommet att ligga precis 270 mm 
mått från baksidan av spant K 1. 
Inga dubbeldåekare gillar frisk 
vind. Så det galler att ha model
len stående flygklar så alla chan- 
ser kan utnyttjas. Det innebår, 
att radioanlåggningen år på plats 
- hógst mottagaren skali montc- 
ras. Men behovet av extra ser- 
von betyder inte någon ekono- 
misk ruin, eftersom modellens 
låga fart inte kråver några snab- 
ba servon med kullager och 
andra godsaker. Provmodellens 
startade sin levnad med några

garn la, lånade servon, som bara 
drog 1,2 kg och har dårefter 
klarat sig med de allra billiga- 
stc, gula MSI från Multiplex. 
Om sjål va radioinstallationcn år 
det inget att order om. Motta- 
garantennen ligger utspånd inne 
i bakkroppen, dår varken metal, 
plast eller andra moderna finur- 
ligheter kan verka storande på 
mottagningen. Dårmcdårockså 
skalautseendel råddal!
Fór provmodellen anvånds fol- 
jandc roderutslag: sidroder +/- 
40 mm; hójdroder +/- 20 mm 
och skevroder 15 mm upp/10 
mm ned.
Flygning
Rygklar bor Din modcll helst 
inte våga mer ån 2,5 kg med full 
tank. Fór Din forstå flygtur bór 
Du vålja en dag med bra ljus, 
svag vind och framfór allt låg 
fiendeverksamhet. Forvi ssa Dig 
om att stoppklotsama år ordent
ligt placerade framfór hjulcn 
(mina år av tungt boktrå). Når 
Du kånner Dej avslappnad och 
koncentrerad ger Du signal till 
Din mekaniker. "På plats fram
fór motom!" Med ett par varv på 
propellem suger han brånslc till 
motom. Når al la cylindrar kånns 
ordentligt snapsade, meddelar 
han "kontakt" till Dej. Du slår 
"glódstróm på" från Din fórar- 
plats. Då Ni sjålvfallet har sett 
till att motom år justerad och 
matas med fil trerat brånslc, star
tar den omgående. Nu fullt hój
droder och halv giis. Maskinen 
skakar mot sina bromsklotsar. 
Medan du varmer upp i några 
minuter talar alla Ijud om fór 
Dig, att allt år OK.
Du dr ar av gasen, vinkar bort 
stoppklotsama och rul lar ut med 
helt oljefria håndcr, som inte 
tafsar påstyrspaken i otid! Några 
lurer fram och tillbaka och Du

"kånner" sidrodrcl och propel
lems vridmoment. Så upp i lå, 
runt med nosen mot vinden. En 
sista blick mot himlen fór att 
kolla att det år vare sig landandc 
vånner eller Fokkers i luften. 
Lugnt och långsamt fors gas- 
handlaget helt framåt. Lite dyk
roder, så att stjårten lyfts. På 
nåra ógonblick år farten hog nog 
forhålla stjårten lagom hoglmed 
neutralt hójdroder.Du år klar! 
Ett knåpp hójdroder och Du kor 
fiyger som på skenor upp mot 
himlen. En kort utplaning fór att 
samla flygfart (viktigl!) och så 
vidare uppåt i en maximal stig- 
vinkcl på 25-30°.
På tjugo meters hójd gór Du Din 
forstå åkta biplanssvång, som 
Du utfór helt korrekt med både 
sidroder och skevroder. Bli inte 
fórskráckt, om Du måste kontra 
med skevrodren mitt i svången! 
Det år helt normalt fór WWI- 
jaktplan. Det måste du låra Dej 
innan luftstridema bórjar! Vik- 
tigt! Med full gas och 8.000 
varv/minut mullrar Du nu fram 
Over fål let med hela 30 km/L En 
ny svång och gasen dras ner och 
med en snabb marschhastighet 
på omkring 25 km/tim patrulle- 
rar Du nu med solen i ryggen, 
medan Du Ovar vidare på svång- 
tekniken.
Provmodellen fick ås kådam as 
kommentaren "den år sól!","den 
kan vinna varevigaskalatåvling 
bara på ílygningen", "skali den 
flyga så långsamt?, "hur skulle 
det vara med en stórre motor?" - 
det besvarades med en looping- 
scric på 5-10 loops i rad!
Når Du har fått någorlunda stil 
på svångama, gór vi den forstå 
landningen. Men passa upp! 
Helt i motsats till andra tunga 
dubbeldåekare svåvar hon bått
re ån vilkel skolplan som hclsL 
Så landningplatsen skali anfly- 
gas såvål flackt som långsamt, 
om du skali ner på marken från 
3 meters hójd. Det kånns nog 
lite obchagligt, om Du år van att 
komma brakande ner i 45° vin
kel. Men det hår hand lar om 
FLYGNING - och Du vill bli 
glad, om Du råkar ut fór motor- 
stopp.

Under nåsta flygning kan Du 
sjålvfallet góra lite loopingar,

nytt
________ rø D © M D % g )

stall turns etc, men WWI-jakt- 
plan år inte direkt konslflyg- 
ningsmaskiner. Så fortsått i stål
let med att fórfina Din svång- 
teknik, tilis du med full kontra
roder på sidroder och skevroder 
kan svånga som en vindflójel, 
medan Du med hójdroder och 
gashandtag avgor om svången 
skali góras med stigande eller 
dykande nos!
Når Du behårskar den typen av 
flygning år Du klar fór Din for
stå tur till fronten. Nu kan Du 
grundreglema i den åkta "dog
fight".

Riktigt flygning
Hår år det alltså tal om en helt 
annan typ av flygning ån den 
vanliga med fullgas och styr- 
ning enbart på skev- och hojdro- 
dcr. Hår år det fråga om riktigt 
flygning. Med ett skalariktigt 
uifórande av flygningen och 
hastigheten. Hår erbjuds en helt 
ny lek med helt nya dimensio
ner till glådje fór såvål pilot, 
åskådare och grannar - sårskilt 
varma, stilla sommarkvållar, då 
man vill stressa av och njuta av 
livet!
Ingen har ånnu byggt en kompis 
till provmodellen hår i trakten. 
Men min S.E. 5 a har medverkat 
till att fåockså hógfartsentusia- 
stema till att bygga låttviktsmo- 
deller av sportflygplan. Dår 
handlar det då om att flyga ska- 
lariktiga manovrer med skala
riktigt ljud och hastighet i stållcl 
fór leksaksliknande konstflyg- 
ningskrumsprång hit och dit på 
himlen.

Lars Pilegaard 
(oversåttning från det danske 

sprak Sture Tingwall)

Ritning kommer!
Genom tillmotesgående av 
Lars Pilegaard på danska 
Modelflyvenytfår vi dispo- 
nera en film  på en S.E.5a- 
ritning i skalal :5. 
Intresserade kan sånda in 
60:- (sedlař) fór en kopia 
(kropp, spant och vinge + 
stabhe).
De sands ut i slutet av aug! 
Beståli via Modellfiygnytt, 
Skonertgatan 12,
302 42 Halmstad
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Meddelanden fr Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" Insåndes aIltid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkoping

Tåvlingskalender Friflyg 1989
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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

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

Tåvlingskalender Lin fly g - a Ila klasser -1989
Nr Datum Tåvlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

8 aug 19-20 Oxelopokalen, Alla klasser Oxclňsunds MFK Hans Failgren 0155-156 86

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

0755-12096 
0155-156 86

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

11 sep 9-10 Vanersborgspokalen, F2B, Semi-siunt 
F2D, Slow Combat, Alla klasser

Vanersborg Ingemar Larsson 0521-112 10

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

13 okt 1 H6sttavlingen, F2A, F2C, Good Year MFK Galax Kjell Axtilius 08-77 44 915

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

5 sep 30 
okt 1

F3A, F3A Sport & F3A Popular LinkĎpingseskadem Anders Johansson 
Ingmar Svensson

013-13 96 56 
013-5 25 12

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

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

x aug 26 RC-HKG Starflyers Jan Lcvenstam 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 Hol tback 019-14 39 53

Tåvlingskalender RC-flyg 1989 - Klass F3C 019-12 72 23

Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

3 sep 30- 
okt 1

SM F3C, UT 3 
Riksmasterskap Hkp Popular

Hdkaklubben Christer Persson 035-207 55

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

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

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

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

10 sep 16 F3E, B E -10 celler, B E  Popular MFK Starflyers Jan Levcnstam 08-36 18 32

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

5 aug 26-27 Hdkaskala, UT F4C, Popuiar-skala HOkaklubbcn Kurt Lennå 035-370 67

6 sep9-10 SM F4C UT, Popuiar-skala Linkdpingseskadem Peter Kålloff 013-29 62 97

Meetings, flygdagar mm 1989
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

11 aug 19-20 Stark-Ouerstråflen Matfors MFK 
MFK Skvadcm

Arvid Holmbom 060-211 80 
060-200 72

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

13 sep 2-3 Helikopter-Meeting Hdkaklubben Christer Pcrsson 035-207 55

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

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

15 sep 17 "Alla klasser” Ålorps MFk Frank Herlufsén 0586-442 14
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Metanol-frågan
SMFF:s remissvar till 
Kemikalieinspektionen
SMFF har vid styrelsemote be- 
handlat remissen och varit ikon
takt med andra modellsportfor- 
bund och inkommer med fól- 
jande yttrande:
Inom SMFF anvåndes metanol 
enbart som drivmedcl till mo- 
dellmotorer. Det står helt klart 
fdr varje modellflygare att me
tanol år giftigt och kan vid fortå- 
ring av små mångder fOrorsaka 
dodsfall. Vi kan inte forestålla 
oss, att metanol skulle an våndas 
till något annat ån modellmotor- 
brånsle.Som motorbrånsle mås
te metanol ses som fordelaktigt 
i jåmfdrelse med exempelvis 
bcnsin, som vi vill undvika på 
grund av den stora brandfaran. 
Modellmotorer år idag konstrue- 
rade fór metanoldrift, och då 
uppblandat med 10-12% olja, 
vanligen ricinolja. Som synes 
ett mycket miljdvånligt motor- 
brånsle.
SMFF ser det som olyckligt ur 
modellflygsportens synpunkt 
om metanol skulle bli belagd 
med sådana restriktioner att den 
blev svåråtkomlig fór de fiesta 
modellflygare. Detta skulle åven 
fdrsvåra vid intemationella tåv- 
lingar på svensk mark, då de 
deltagande gåstema får samma 
svårigheter med brånsleanskaff- 
ning. Det får inte gldmmas bort, 
att det inom många områden på
går en harmonisering intema- 
tionellt fOr att undvika handels- 
hinder inom EG-området. Dår- 
med underlåttas intemationellt 
utbyte inom sporten. Det år ju 
Sveriges instållning, att så långt 
som mdjligtantakommande reg
ler och bestammelser, som skali 
lillåmpas inom EG 1992.

I vilket fall som helst innebår 
restriktioner och en registrering 
av den typ som foreslås, att me
tanol fOr anvåndning som mo- 
dellmotorbrånsle biir dyrare ån 
idag samt dessutom mer svåråt- 
komligt. Detta skulle få allvarli- 
ga och negativa konsekvenser 
fór modellflygsporten och dess 
framtida utveckling i Sverige.
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S MFF tror inte, att om metanol 
biir mer svåråtkomligt, att ska- 
dor på grund av fórtáring skulle 
minská markbart. Det vore i så 
fall battre, att fóreskriva om att 
metanol skali infårgas, så att det 
tillsammans med aktuell mårk- 
ning står utom allt tvivel, att 
produkten år metanol och ing
enting annat.
Skulle Kemikalieinspektionen 
trots våra invåndningar Finna, 
att tillslånd mås te innehas fór att 
dels sålja metanol och dels fór 
att kopa metanol, fóreslár vi 
foljande:
Genom SMFF och i SMFF an
slu ten modcllflygklubb ges till- 
stånd fór medlem att få kOpa 
metanol. Tillståndet kan vara 
angivet på medlemskortet. Till- 
ståndsansbkan till respektive 
lånsstyrelse inges antingen av 
SMFF eller ansluten klubb och 
avser då klubbens samtliga med- 
lemmar.

SMFF foreslår, att sådana till- 
stånd som ovan beskrivits, slut- 
anvåndar- resp. återforsåljar- 
tillstånd, skulle kunna utfårdas 
fór en giltighetstid av 5 år fór att 
inte onodigtvis åsamka alltfór 
kråvande administration.
SMFF år vidare positivt stållt 
till frågan om utbildning och in
formation i mctanolfrågor. Inom 
vår organisation finns det i alla 
led, centralt, på distriktsnivå, 
samt hos klubbama en såker- 
hetsfunktion, som skulle kunna 
handlågga metanolfrågor.
En normalstor modellflygklubb 
fórbrukar ca. 500 liter metanol 
enligt vår erfarenhet.
SMFF hade vid årsskiftet 1988/ 
1989 199 st anslutna klubbar 
med sammanlagt7.782 medlem- 
mar.

Med vanlig hålsning!
Sveriges Modellflygfórbund 

Bengt-Erik Sóderstróm 
Vice Ordfórande

På grund av platsbrist har Mo- 
dellflygnytts redaktor forkortat 
Bengt-Erik s remiss-svar Jinde- 
meningen har dock inte påver- 
kats av delta ingrepp, som var 
nodvåndigt fór att det skulle 
komma med i delta nummer!

Det år ju tur, att vi modellflygare har ett SMFF, 
som myndigheter betraktar som en fullvårdig 
diskussionspartner!
Hur skulle det annars ha gått?

I Det stod i en k lubbtidn ing:

Lite om
Ni trodde vål inte att jag givit 
upp hoppet om att få folk att 
tånka till några gånger extra 
innan man knallar ivåg till hob- 
byhandlaren fór inkOp av ra- 
dioanlåggning? Under vårens 
och fórsommarens trånings- 
kvållar på Torslandafåltet har 
den ena Hitec-apparaten efter 
den andra plockats fram av en
tusiastiska nybórjare. Hobby- 
tidningen i Stockholm - Allt 
om Hobby - har skrivit att 
numera år allt båttre, av hOgrc 
kvalitet och mycket noga kol- 
lat innan leverans. Men ute på 
fåltet, monterade i de olika 
modellema år allt sig likt. Bort 
emot var tredje anlåggning 
uppvisar omedelbart eller efter 
några veckor ett antal brister 
som gor att den pågående så- 
kerhetsdiskussionen i Sveriges 
modellflygarkretsar ibland kan 
te sig nårmast skrattretande. 
Vad tjånar det till med alla 
såkerhetsarrangemang når mo
deller med mycket bristfålliga 
RC-anlåggningar kan trilla ner 
når och var som helst? Att jaga 
dammtussar i stållet fór miljd- 
farlig avfall!
Det år lått att forstå att t ex en 
anlåggning som 720 med sitt 
guldglånsande hdlje, sina 
många knappar och strOmbry- 
tare kan verka attraktiv. Fbr det 
år ju allmånt kant att ju flcrut- 
stickande strdmbrytare det 
finns på såndaren ju finare an
låggning! Finns det dessutom 
en eller annan lucka att lyfta på 
och bakom vilken det finns 
ytterligare strombrytare, helst 
fórsedda med kryptiska tecken 
som fp-el.m och ch.4d/rdå har

Hitec!
man knåckt dvriga medtåvlare 
helt. Det år alltså det gamla 
amerikanska kromlisltricket 
vil faller fór. I grunden samma 
skråp som vanligt. Med en ny 
list påsatt går det hela att sål ja 
som årets nya modeli. Vad vi 
behover år en ultrapålitlig 
smalbandig anlåggning, som 
vågrar (i det nårmaste) att bl i 
utstdrd av andra anlåggningar 
på intilliggande kanaler. Ra- 
dema med strOmbrytare och 
mixningsfunktionerårtill90% 
fOrsåljningsargument - inget 
nOdvåndigt! Visserligen spa
rar man kanske några hundra- 
lappar genom att kijpa en billig 
anlåggning, men prisskillna- 
den mellan en medelgod an
låggning och en god anlågg
ning år inte lika stor som den 
kosmad forstå onodiga kvad- 
den med modellen drar med 
sig.
Fdr ett par månader sedan gjor
de jag ett besdk i London. Na
turligtvis blev det tillfålle till 
besdk hos några hobbyhandla- 
re (finns det inte utrymme fór 
sådant, skapar man sig!). Hos 
Nicolls på Holloway Road Tick 
jag underen diskussion om in- 
dragbara landningsståll syn på 
en Hitec 720 på en hylla till
sammans med några andra 
såndare. Men min speciella 
kårlck till detta RC-mårke 
måste jag naturligtvis fråga om 
man såide många sådana an
låggningar. Svaret dverraska- 
de lite. Anlåggningen hdrde 
till affåren, men man såide inte 
långre några eftersom kvalite
ten var fór dålig. Man hade 
rent av slutat ta hem den. Ef

tersom jag år den jag år kolla- 
de jag i ytterligare två butiker: 
en i Camden och en i trakten 
kring Victoria Station. Sam
ma sak dår. Inga Hitec till salu. 
ImportOren hade trounat på alla 
reparationer p g a dålig kvali
tet.

Kommentar:
I ovannåmnda artikel om en 
viss radioanlåggning fram- 
kommer synpunkter som i hOg 
gradberfjr flygsåkerheten. 
SM FF/Flygsåkerhetskom- 
mitten finner det nddvåndigt 
att undersdka detta vidare. Det 
har aven efter artikelns tryek- 
ning framkommit synpunkter 
från modellflygare, som år 
eller har vařit ågare till ra- 
dioanlåggningar av market 
ifråga. Ofta fórkommande fel 
har vařit dålig råckvidd, en 
eller flera servofunktioner, 
som plotsligt lagt av mm.
S MFF/Flygsåkerhetskommit- 
ten anser att sådana fel år ett 
av de sfórre hoten fór modell- 
flygets såkerhet. Fdr att få en 
uppfattning om vidden av pro
blemen, bnskar vi att ågare av 
anlåggning med sådana fel 
snarast kontaktar SMFF:s 
Flygsåkerhetskommitte.

Skriv eller ring till:
SMFF:s
Flygsåkerhetskommitte 
Box 27 · 290 34 Fjålkinge

Góran M uf tig, 044-560 82 
Gert Oster gren, 08-48 74 86
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— Triplan på sjon - ere bra de?
— Jådr it bra,gosse! RCM snackar om 
parasollvingat, Bosse Gårdstad om 
hógvingat och Veinge-Pdr surrar om 
lågvingat! Jag tog rubbet - då måste de 
va bra som tusan!

Bygg Pekkalas 
negativa "pråmar"
Ffir ett antal år sedan låste jag en 
artikel i en fiygtidning om nya 
konstruktioner på flottdrer når 
det gåller fullskalaflygplan. 
Den stora forandringen på flot- 
tOremas utformning var under
sidan. FlottOren hade fåtten kon
kav utformning och det traditio
nella steget var fOråndrat till en 
mjukarc Ovcrgång till den bakre 
delen av flottOren.
Delta fOranlcdde mig att prova 
delta system - med en negativ 
V-form (fór att det år enklare att 
tillvcrka ån en konkav botten) - 
och jag kom fram till fOljande 
resultat.
Modellen, som jag prOvadc flot- 
torcma på, var en egenkonstruk
tion av en nyboijarmodcll (Kil- 
roy) med spånnvidd 132 cm. 
Den vågde med flottorer 1,8 kg 
och motorn var en OS 15. 
Resultatet blev Over fOrvåntan. 
Modellen planade upp snabbt 
på grund av att vattnet pressades 
in mot centrum av flottOren sam
tidigt som det"styrs" in luft från 
foren av flottOren. Det gůr, att 
modellen smyger upp ur vattnet 
26

(Den hoppar inte upp!)
En annan positiv egenskap år, 
alt det bl ir bara litc vatten stank 
på undersidan av stabilisatom. 
Dessutom biir modellen kurs
stabil, då den planar.
Jag har scnare också provát 
konstruktionen på en storrc mo- 
dell med spånnvidd 2 m, vikt 
4,5 kg med flottOrer och en AH- 
motor på 10 cm3 fyrtakt.

Konstruktion
Då flottOren har negativ V-form, 
år den något knepig att tilverka. 
Så hår gor jag.
Flottorcma år uppbyggda på en 
skumkåma, som år plankad med 
balsa och sedan sidenklådd. Om 
mankånnerfOrdct,såkan under
sidan forstårkas med glasfiber. 
Detråckcrmed 1 mmplankning 
till en modcll på cirka 2 kg. 
Dårutover bor det vara 1,5 mm. 
Den flottOr, som jag ritat upp, 
passar en model lvikt på 2,3 - 2,8 
kg exklusive flottOremas egen 
vikt. Har Du annan vikt på mo
dellen, så får Du rita om flottO
ren så alt den passar. Totala vo-

lymcn på flottorema bOr mol- 
svara dubbla viklen på model
len.

Har en tabeil
Du kan bórja med fOljande råk- 
neformel. Råkna fram en kon
stant, med vilken Du kan multi- 
plicera de angivna ritningsmåt- 
ten. Då får Du den Onskade 
volymen.
f-----------

K = \/vT
K = konstant
VI = befintlig volym
V2 = Onskad volym

V_______

Exempel:
Du har en volym på 3 liter (dvs 
den flottOren, som återfinns på 
ritningen). Du vili dra ner den 
till en flottOrvolym på 1,5 liter.

Det innebår, att långskalamåt- 
ten på 3-litersflott0ren, som 
finns hår på ritningen, skali 
multipliceras med konstanten 
0,7937. GOr Du det, så erhåller 
Du enkelt och problcmfritt en 
flottOr med volymen 1,5 liter - 
dvs exakt vad Du ville ha.

Jag har råknat fram några 
konstanter for olika volymer:

1,0 liter 0,6910
1,5 liter 0,7937
2,0 liter 0,8750
2,5 liter 0,9398
3,0 liter 0
3,5 liter 1,063
4,0 liter 1.091
4,5 liter 1,450
5,0 liter 1,193

Mallar av papp
Så år det dags att tillverka mal
lar av papp eller plywood. Du 
ritar då av flottorsidan enligt 
angivna mått (3-litersflottorer) 
eller enligt de mått, som Du fått 
fram genom att multiplicera rit-



ningsmåtten med konstanten fór 
den "nya" volym, som Du ons
kar. De mått, som ar inom pa
rentes avser mått vid centrum- 
linjen på flottGren.

Du skar nu till 4 åmnen ur cell- 
plast enligt ri tningen i den långd 
flottoren skali ha. Dra av fór 
balsaklotsama framtill och bak- 
till. Den ccllplast Du bGr vålja, 
skali ha en densitet på 20 kg/m3. 
Nåla fast mallama i åmnet, så att 
Gvcrsidan av mallama foljcr 
Gversidan av åmnet. Observera, 
att den storre mallen skali nålas 
fast mot utsidan av åmnet (dvs 
den lutande sidan!) och den 
mindre mallen mot insidan (dvs 
vid centrum av flottoren).

2 huger och 2 vånster! 
Skår nu med glGdtråd efter 
mallama, men tånk på att Du 
måste skåra 2 st hogerhalvor 
och 2 st vånsterhalvor.
Limma dåreftcr ihop halvoma, 
så att Du får negativ V-form i 
botten. Har kan Du anvånda 
vattcnbascrat kontaktlim, Du- 
robond eller Casco polyuretan.

Plaňka & satt fasten på 
Plaňka dårefter flottGrema. Når 
Du klått flottGrema skår Du ner 
fasten av plywood genom plank- 
ningen och cirka 15-20 mm djupt 
ner i ccllplastcn. Limma dem 
noggrannt med epoxylim.

Stagning
Stagningen av flottGrema kan 
goras på olika sått. Våger mo
dellen under 2 kg, så duger det 
med furulist som tvårstagning. 
5x15 mm lister biir bra. Någon 
diagonalstagning behovs inte. 
FGr tyngre modeller bGr stag
ningen gGras av 3-4 mm piano
tråd eller silverstål. De senare år 
att fGredra, eftersom de går att 
gånga. Diagonalstagning bGr hår 
vara 1,5 - 2 mm pianotråd. GlOm 
inte bort, att Du måste fixera 
diagonaltrådama i krysset!

Har Du. frågor eller 
funderingar- hór går na av Dig 

Lars Pekkala

Måtten inom 
parentes avser 
måtten långs 

flottórens 
centrumlinje!

in
co

O
CD

mo

LO
O

mo

Flottoren år 
ritad hår 

i skala 1:4!

Tjeckoslovakisk
snigelliga

Nuhardetånligen hånt! Detalla 
har våntat på! Åtminstone vi. 
Svenskar på prispallen.
Den 6/6 packade vi, team BGrje 
och Tobias Ragnarsson och Ing
var och Eva Larsson. Vi pack
ade bilen full fór att åka till 
Tjeckoslovakien. Som vanligt. 
Det år nåmligen femte året i rad 
som vi åker dit fór att tavla i 
pylonracing i två klasser: Club 
20 och F3D.

Museum, heat & final!
Efter en regnig och åskig trå- 
ningsdag och cn varm dag på 
tekniska museet i Prag, bGrjade 
tåvlingen.LGrdagen bGrjade med 
tre heat i Club 20 - bra fór en del 
och mindre bra fór andra. På 
sGndagen drog man till med 
final i Club 20. Och dit hade - till 
mångas fOrvåning (åven vår!) - 
Ragnarsson tagil sig. Nu gållde 
det bara att gGra det basta av 
situationen. Och nog lyckades 
de alltid. De vann! FGr oss, mig 
och min pappa, gick det lite 
såmre. Vi slutade på 14:e plats 
av 28 tåvlande.

I F3D flGgs det fyra heat på 
lGrdagen och ett på sGndagen. 
Dår tog sig båda svenska tea
men till semifinal. Men trots att 
vi gav allt och gjorde vårt båsta, 
lyckades vi inte ta oss till final. 
Larssons sjua, Ragnarssons nia.

Eva Larsson

Bilden ovan: Prisutdelning i 
Club 20 med Ragnarsson! 
Ragnarsson, Vojan!Novak och 
Paris!Parisova - båda CSSR. 
Nedán: F3D: Lindemann! 
Lindemann BRD (l), Hovor
ka! Kubovy CSSR (2), Pich! 
Bonengel BRD (3)

27



nytt
mra@G!]®l]0%D

Nya modeller till 
Sverige!
Dan Bcrgkvist vid Bil & RC 
Hobby i Sater importerar en rad 
intressanta modeller från Kana
da. Tillverkaren heter Union vil
le Hobby.
I scmiskala finns exempelvis sex 
fots maskiner typ Beaver och 
Otter for 900 respektive 960 
kronor. Åven Norseman och 
Tiger Moth finns hcmma. Fir
man har också skalamodeller. 
En Otter med åtta fots spann- 
vidd (2400 mm) kostar 2.400:- 
och en lika stor Beaver går på 
1.800:-. J-2 Cub, Turbo Beaver 
samt Norseman, alla med en 
spannvidd Over 2 m, finns ock
så. FOrcbildema ar ju kånda som 
riktiga "bush"-flygplan som 
klarar svåra strapatser. Kan vi 
missUinka, att modellerna får 
samma egenskaper?
De fiesta modellerna har anvis
ningar for montering av flottO- 
rer. Sådana finns i byggsatser 
fOr omkring 400 kronor paret. 
Det hår fOrhållandet kanske 
innebar att vi får lite mer fart på 
sjOflyget i vårt land? Unionvil-

les modeller år vanliga tråbygg- 
satsmodeller.
En serie nybOrjarmodcllcr från 
samma till verkare lår också vara 
på våg hem till den svenska 
importoren i Såter.

Bil & RC Hobby 
Verkstadsgat. 1, 783 00 Såter 

0225-500 77

Dekorplast for antikt!
Natans Hobby har en fin och 
vålkommen sjålvhåftande plast, 
som fOrst och fråmst tagits fram 
fór Flair-modcllcma. Men de 
passar sjålvfallet till vilken an- 
nan modeli som helst. De små 
tyska arken kostar 35:-/ 2 styck, 
de stora 42:-/2 styck. De engel - 
ska (stora) 100:- - 120:-/styck. 
Arken, som passar WWl-mo- 
del ler i skala 1:7 -1:5 kan natur- 
ligtvis anvåndas till liknandc 
modeller.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800) 

ej lor & son, då han fly  ger!

MVVS-diesel
Nathan tar nu hem de beromda
tjeckiska MV VS-dieslama i 1.5,

2.0 & 2,5 cc till glådje fór alla 
dieselfreakar. Inom kort kom
mer han också att ha glodstift- 
ABC-versioner på 2.5, 3.5, 6.5 
& 10 cc. Den vassaste - MVVS 
6.5 GRRT ger 2,4 hk vid 24.000 
rpm och år något i håstvåg for- 
pylonfiygare! Pris runt 1.500:- 
inkl pipa.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Ny Laser 62!
Den låttaste, starkaste och min- 
sta (det hfirs, att det hår år Na
tans favorit!) 10 cc-motom i 
marknaden år Laser 62, som år 
en skónhet (det kan åven Red 
konstatera). 2.800:- kostar mo- 
tom, som får bcstållas. Natan 
kan tankas ha någon i lager. Om 
så inte år fallet ligger leveransti
den på cirka 1 månad.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Nytt från Irving - en 15!
På "allmån begåran" kommer 
nu Irvings 15-motor med en ny 
fórgasare - helt i metali. Det 
råder inga delade meningar om

fórdelama med en fórgasare i 
metali. Metallen ger båttre pre- 
cition ån plast i olika former. En 
nackdel kan dock vara alt vid en 
krasch, så kan den stabila me
tali forgasaren hålla, medan den 
bryter sóndcr fronten. Som så 
mycket annat en fråga om tycke 
och smak! Irving 15 finns också 
i en friflygversion fór 1.235:-. 
Speedversionen av 15-motom 
har med bl a Peter Hallman 
(Irving-konstruktór & linspee- 
dare!) skdrdat många segrar. 
Speedmodellen av Irving 15 
kostar 1.540:- inkl pipa.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Digi-Fleet till Sverige
Natans Hobby ligger i startgro- 
pama fór att introducera den 
engelska Digi-Fleet-radion på 
den svenska marknaden. Sed- 
vanlig Televerksprovning fóre- 
står. En mycket intressant detalj 
år Digis mikro-FM-mottagarc, 
som snart kommer att finnas på 
lager. Den våger endast 16,3 g 
och har måtten 41x25x15 mm. 
Allt talar fór att det hår kan bli
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I HOBBYHANDLARE| 
I IMPORTØRER 
I AGENTER |

sånd in material till 
"Nya Prylar"-sidorna

I Ett foto och text råcker! I

Vili Du ha hjålp med 
I fotografering, så ståller | 
I vi upp på redaktionen! |

ett fint alternativ fór små model
ler, el- & segelflygare. Den har 
tagits fram fråmst fór Digi-Fleet- 
anlåggningar, men passar också 
bl a Sanwa. Kolia dock med 
Natan, innan Du bcståller den 
fór annat radiofabrikat.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Avert pipa frårt Irving
Irving har nu en pipa av typ 
Magic Muffler - "Super Silen
cer" arbetar med ljud- & tryck- 
vågor, som ger en bredare h6g- 
effektkurva (dock lagre an en 
"normal" pipa). Den hår snygga 
pipan Finns i tre storlekar hos 
Natan: fór 20-25; 30-46 & 61.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Motorbocken passar! 
EIl-Air i Molkom tar in den 
justerbara motorbocken "Super 
Mount" från Ernst Mfg. Med 
endast 7 storlekar lacker man 
området från 1,5 cc 2-takt till 10 
cc 4-takt. Serien består av 4 två- 
taktsfasten och 3 fór fyrtakt. Pris- 
cxcmpcl: 2-takt 20/34:90; 2-takt

40/38:90; 4-takt 20/44:90 samt 
4-takt 40/53:90. De finns enligt 
uppgift endast hos Ell-Air.

Ell-Air I IB 
Box 77, 660 60 Molkom 

0553-211 17

SE5a - alternativ I
Modellflygnytts serie om SE5a- 
maskincn har fallit i god jord. 
Många har hort av sig. Fdr dem, 
som intc finner losvirkesbyg
gen attraktiva, så påminner Na
tan om, att han har två bra bygg- 
satsalternativ. Den kanda 
SE5a-semiskalamodellen från 
Flair med spannvidd 1295 mm 
fór 2-takt/35-45 cc eller 4-takt/ 
45-60 cc. Modellen passar 4- 
kanalsradio och våger omkr 2,4 
kg fardig. Pris 925:-.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

SE5 - alternativ II
Thomas Natansson har också 
en annan bra SE5-sats. Det år 
vålkånde David Boddingtons 
kvartskalasats av den cngelska 
WW1 -maskinen. Spannvidd 
2000 mm, vikt runt 6 kg fór 90-

120 cc motor. Byggsatsen, som 
har skalaprofil med s k "under 
camber" kostar 1.850:- och in- 
nehållcr al la koppi ingar, beslag, 
bockat stall mm. Hjul, lim & 
klådsel ingår intc.

Billig WWl-dope
Från England (Natans inkops- 
stålle nr 1) kommer en cellulo- 
sadopc, som har exakt ratt oliv- 
grona VAV 1-fårg, som det skali 
vara på en "åkta" modeli av 
Camel, Snipe, SE5, Pup etc. 
Såljs i 125 ml burkar fór 20:-.

Natans Hobby 
0340-600 66 (nu 1000-1800)

Astro-Sport for sport 
eller konstflyg!
Astro Sport år en ny liten pigg 
modeli fór eldrift med 5-7 cel
ler. Den kan byggas som hfig- 
vingad sportkårra med sido- & 
hojdroder eller som skulderving- 
at konstflygplan med skev- och 
hojdroder. Byggsatsen år kom- 
plctl med delama utsågade i 
fórstklassig balsa. Astro Sport 
har spannvidd 94 cm och ving- 
ytan 19 dm2. Byggsatsen (pris

330:-) passar motorer typ Astro 
Cobalt 035 och 05 eller Graup- 
ner Speed 500 Race.

LRN Teknik 
Ósterangg 71, 752 28 Uppsala 

018-69 63 80

On/off motor-kontroll
Astro On-off Motor Control år 
en till/från-omkopplare som an
sluts till mottagaren - precis som 
ett servo. Den klarar en strdm på 
upptill 30A och år fórsedd med 
s k EMK-broms, som kortsluter 
motom, då den år avslagen. Den 
bromsverkan, som man då er- 
hållcr, kråvs fór att en fållbar 
propeller skali kunna fallas in. 
Motorkontrollen kostar 285:-.

LRN Teknik 
Ósterangg 71, 753 28 Uppsala 

018-69 63 80 
Sting-PYLON-satser 
I Modellflygnytt nr 2/89 pre- 
senterade vid den s k Sting-Py- 
lon-klassen, som så framgångs- 
rikt kors i bl a Våsby och Val- 
lentunaModellflygklubbar. Det 
år formodligen de enkla regler- 
na, som våckt ett intresse Over 

Fortsåttning ndsta sida! 
Ovre raden: Fin Norseman 
med flottorer från Bil & Hob
by, Såler; den nya Lasern; 
Digi-Fleets mikromottagare & 
Nathans billiga WWI-dope. 
Nedre raden fr  v; den tjeck- 
iska MWS-dieseln; Irvings 
15-motor med snygg och 
effektiva pipa; omstållbar 
motorbockfrdn Ell-Air samt 
Astros on/off-kontroll med s k 
EMK-broms fó r elmotorer.

29



nytt
m r o ® d l® l l l% f

Fortsåttning från foreg sida!

Modellflyg-Sverige. For att nu 
gtfra det ånnu enklare att dra 
igång med Sting-PYLON har 
Bertil Beckman mycketgenom- 
arbetade bygg/materialsatser till 
Jan Karlssons Sting-Pylonmo- 
dell. De ar uppbyggd med det 
nya "kompisitmaterial", som 
Bertil introducerat for modell- 
flygbyggcn. Intresscrade ven
der sig direkt till Bertil.

Bertil Beckman 
Ysålervågen 2, 

182 63 Dj ursholm 
08-755 19 91

Peanut-bok for snodd- 
vevare!
Rune Ackus Johansson - den 
stora småflygivraren med bl a 
småfiyget "Tre Kronor", "Knott" 
och "ΡΕΝΝΓ'-helikoptem - tar 
hem ett par vårdefulla bbeker 
fór småflyg-flygaren, pcanut- 
freaken och alla andra.
Den ena heter "International 
Peanuts <fe Pistachios" och inne- 
håller mångder av bilder och 
l:l-ritningar på olika småmo- 
deller. I det exemplar Mfn:s red

fick blåddra i fanns bl a tre 
byggklara peanutritningar. Den 
hår utgåvan år en s k "periodisk 
tidskrift" som kommer ut nar 
Bill Hannan "får lust", vilket 
sker cirka 3-4 gånger per år. 
Boken på 20 sidor kostar 65:- - 
låmplig fór klubb-biblioteket.

Grundligt om 
gummis no ddsmo deller! 
Den andra boken heter "Rubber 
Powered Model Airplanes" med 
Don Ross som forfattare. Den 
omfångsrika boken (170 sidor) 
behandlar allt om gummimo- 
torflygning: bygge, byggtips, 
fållbara propellrar, motortips, 
skalamodeller etc. Boken, som 
år rikligen illustrcrad rckom- 
menderas också den fór biblio
teket i varje klubb. Med den hår 
grundliga boken - pris 150:- - 
kan ett fórsta in tresse våckas fór 
friflygets fascinerande, men ack 
så svåra och intressanta konst. 
Bestålis genom:

ACKUS/Rune Johansson, 
Åkersliden 3 

446 00 Ålvången 
0303-384 81

Nya bocker från VTH!
Från det vålkånda tyska forlaget 
har kommit tre nya bocker - det 
år lika utgivningsvilligl som 
engclska Argus. Nackdelen år, 
att de år på lyska. Modellflygar- 
språket har blivit engelska «fe 
hår i landet grasserar svengel- 
skan. (Ett servo = ett soovo!) 
RC-Hubschrauber (A4) hand- 
lar om helikoptrar och ger en 
mangd tips. X-Cell, MFA Sport 
500 & Shark 40 går man igenom 
i testform. 84 sidor, 200 bilder. 
Tips fur den Flugmodellbau 
(A5) bjuder på 205 tips fór 
model Iflygbyggaren och år fort
så ttning på MTB 5/1983. 128 
sidor, 170 illustrationer. 
Experten-Tips Elektroflug av 
Dipl.-Ing Helmut Meyer ger 
"allt" om elflyget. Boken ger på 
sina 80 sid många vårdcfulla 
tips fór halvexpcrten om bygge, 
underhåll etc av motorer, pro- 
pcllrar, drivpaket mm mm. 80 
illustrationer kan hjålpa till att 
Overbryggaev språksvårigheter.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55

Ovre raden fr  v: Snygga och 
praktiska dekorark fo r  bl a 
Flairs SE5a från Natan;
Ackus' två friflygbócker. 
Nedan fr  v; Astro-Sport-elflyg- 
modellen fó r 5-7 celler från 
LRN-Teknik; Flår Irvings 25- 
motor med metallforgasare 
och fin  Ijuddåmpare.
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Ducted Fan-traff 
i september??
Bålsjdfåltet i Norberg har fåti 
ny asfalt! Det har har gjort, att 
flåktflygama i vårt land har 
borjat tala om en ny flåkttråff i 
Norberg.
Under flera såsonger har ju 
Norbcrgs flygklubb lånat sittfålt 
till DF-flygama. Men under de 
scnarc åren har asfalten varit 
bedrovlig. Vilket inneburit att 
lost material sugits in i flåktsy- 
stemen. Nu borde detta problem 
vara ur vårlden.
Enligt rykten skali DF-killama 
traffas i Norberg i slutet av sep
tember. Båst år, att detta spc-

ciclla gang tar kontakt inbordes 
och beståmmer datum. Sedan 
kan en kontaktperson ringa Stig 
GrOnberg på 0223-212 06 eller 
Hans Olsson 0223-215 59 och 
faststålla det hela. 
Modellsektionen inom NFK 
lånar ut fåltet, tar fram frekvens- 
flaggor och håller fiket dppet. 
Resten får DF-flygama ordna! 
Inom klubben Finns ån inga flakt- 
flygare. Men man år åndå posi
tiv till sådana hår tråffar.

Bo Ilolmblad

Solstads
cup i F3A
Årets upplaga av "Solstadscu- 
pen” ron te storre intresse ån 
tidigare. FOrutom de trogna från 
Linkoping, JårFålla och Hede- 
mora kom i år också deltagare 
från Filipstad och Stcnungsund. 
I talt tempo genomfórdes tåv- 
1 ingen, som gynnådes av bra 
våder. Den klarades av på en 
dag.
I F3A holl Anders Johansson 
fór favoriltrycket med fyra fina 
flygningar. Robert Sundstrom 
flog också bra, och då motorn 
gick OK bjOd han på dagens 
basta flygning. Dock tvåa totalt.

Många i F3A popular!
Mest glådjande var intresset fór 
F3A-populår - 7 deltagare. Hår 
var det tatt mellan Bernt Olsson 
, Stenungsund, och Tomas Ohls- 
son, Filipstad, som slog till i 4:e 
omgången och såkrade segem. 
Arrangerande Karlstad MFK 
tackar deltagare & domare och 
ser fram emot fler F3 A och kons- 
flygtåvlingar.

Jórg Danske
Resultat F3A
1. Anders Johansson 2812
2. Robert Sundstrom 2690
3. Ingmar Svensson 2397
4. Magnus StrGm 2148
5. Lars Nilsson 1979

Resultat F3A-populår
1. Tomas Ohlsson 521
2. Bernt Olsson 505
3. Mikael Pettersson 488
4. Kenneth Lundgren 456
5. Rune Ekstfóm 436

Runtronic år ett unikt tåndsystem fór forbrånningsmotorer från 
3,5 -250 cc, 1-cyl eller 2-cyl, 2-takts -eller 4-taktsmotorer. 
Runtronic har automatisk varvtalsberoende tåndforstållning. 
Runtronic gór Din motor låttstartad med fin tomgång.
Runtronic kraver ingen svårinstallerad magnet fór att fungera. 
Runtronic kór normala tåndstift trots låg strómfórbrukning. 
Runtronic år vibrationståligt och oómt - komponenterna år 
ytmonterade på kretskort, som gjutits in i kompakt block. 
Runtronic tåndsystem ger Dig mójlighet att kora på oljeblandad 
bensin - låttare, billigare.
Runtronic våger endast 150 gram med en 270 mAh ackumulator. 
Runtronic kostar endast 995:- (exkl tåndstift och T-kontakt).

Modeller & Elektronik AB
Ångsgatan 15, 332 00 Gislaved · 0371-107 09 & 107 45
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Hokatermiken avgjord 
på varmaste dagen!

Sjoflygtråff 
i Våsterås
Våsterås FK/modellflygsektio- 
nen inbjuder till sin årligen åter- 
kommande sjoflygtråff. Den går 
fórdag och sdndag 26-27 aug på 
S Bjomon, som ligger soder om 
Håssld flygplats. Tråffen bru- 
kar vara vålbesokt och ett popu- 
lårt utflyktsmål fór sjOflygande 
modellflygare med familjer. 
Mdjlighet till Ovemattning i når- 
heten finns, meddelar arrango- 
rema. Har Nu frågor eller några 
funderingar kontakta gama:
Ivar Erlandsen, 021-33 42 06 
Bo Gustavsson, 021-33 25 29

Den årliga Hokatermiken av- 
gjordes den 8 juli - årets var
maste dag med 34° i skuggan! I 
vårmen var det nåstan ingen vind 
och "drivor" av bl inningar. 
Rolf-Eric Blomdahl från Hcrr- 
ljunga tog segem med Torgny 
Carlsson, Blue Max, på andra- 
plats. Dessa herrar år det tydli- 
gen inget att g6ra åt!
Flaggan hissas också for junio
ren Crister Lennartsson, Hcrr- 
ljunga, som blev trea samt ock
så fór "senioren" Carl Andrén 
(71 år!) som blev fyra.

1. Rolf Eric Blomdahl 1546
2. Torgny Carlsson 1515
3. Crister Lennartsson, J 1453
4. Carl Andrén 1437
5. Raoul Rågwall 1433
6. Leif Karlsson 1424
7. Ronnie Gustavsson 1419
8. Lennart Ohlsson 1387
9. OlofFjårne 1384
10. Magnus Lennartsson 1363
11. Stig Sjostedt 1355
12. Paul Nctzler 1337
13. Bobby deMaré 1323
14. Knut Gyllenstiema 1307
15. Christer Pcrsson 1287

! Drick ! 
j aldrig j 
!något \
I I AoH:s & Bosse Gårdstads I 
I "Right Lines" blev det i se- |  
I nastc numret en liten dub- |  
i beltydig skrivning, som kan i
■ missfórstás.Manharbettoss ■ 
I råtta till det hela hår. Så har J 
[ skrev Bosse i hastigheten:
* "Metanol åren alkohol, som ■ 
I vål de fiesta av er vet. Oljan, I 
I som vi blandar i brånslet kan I 
I man ju också dricka (om ån |  
I i mindre doser!) Detta gåiler |  
I både ricinolja och åtminsto- I 
i ne den svenska syntetoljan ■
■ Synex".
■ Ordet "också" har fått folk ! 
! att reagera. En modellflygare ! j SKALL ALDRIG dricka 1
• någon beståndsdel i det ■ 
I bransle, som vi anvånder!
I ALDRIG NÅGONSIN! I

Krásna modellbyggare 
vål jer 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 for båttre luftstrømning 
kring roderytorna

• Vingstóttor - profilhyvlade
• ROTORBLAD till RC autogiro och 

RC helikopter

Balsa, plywood, turu, ródbok o.s.v.

P ris lis tor mot dubbelt brevporto 
Å terforsåljare antages

PeAs Rotorblad

^  Flyg AMA-Cub!
Kop AMA-Cub! 

Ge bort AMA-Cub!
AMA-Cuben år en fin fly g are! 
AMA-Cuben år en fin present! 
AMA-Cuben år en fin julklapp!

•  Κόρ inte bara en, kčp 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!

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker· 0290-851 37& 40732 —J
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Best World War IIARF Fiahters

P-51D Mustang
Focke Wulf FW-190

LION MODEL

Modeller & Elektronik AB
Á ngsga tan  15, 332 00 G is laved  · 0371-107 09

P-51 D Mustang 
Spánnvidd 1425 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Langd 1160 mm 
Vikt 2900-3100 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
R iktpris 1.650:-

Focke Wulf FW-190 
Spánnvidd 1470 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Långd 1147 mm 
Vikt 2700-2800 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
R iktpris 1.650:-

NYHET

ROSSI R40 FI RC ABC
Motorn levereras med Ijuddåmpare som på bilden. Effekt: 1,95 hp vid 
17.000 rpm. Nu har också nya Rossikatalogen kommit. Fór mer informa
tion ring ...

Kaffes m åellflfs Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

Elflyg
Specialisten

Motor D irektdrift Vaxlad
Cobalt 020 440 -

Cobalt 035 505 -

Cobalt 05 630 - 780:-
Cobalt 05 FAI 680 - 850:-
Cobalt 15 680 - 850:-
Cobalt 25 845 - 1.010 :-
Cobalt 40 1.010 - 1.195:-
Cobalt 60 FAI (2 hk) 2.015 -

ASTRO
Snabbladdare
från 12 V batt.

ASTRO
Fartreglage

CELLER

ASTRO
Våxlar

Typ 112, 5A. 1 -28 cell, tidur 680:
Typ 110 , 5A. 4-12 cell, peakavst 580:

Typ 4023 · till/från m broms, relå, 35A 225 
Typ 200 · kont 35/120A, utan broms 395

Sanyo SCR, 900 mAh, per styck 35
Sanyo SCR, 1200 mAh, 7 cellspaket 300
Till Cobalt 05/15 200
Till Cobalt 25/40 225
Till Cobalt 020/035 (åven Mabuchi) 200

Skeppstunagrånd 18 
194 51 Upplands VSsby 
0760- 724 52
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Linus år basmodellen fór Llndansenl Kóp den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10
Linflygmodell spånnvidd 1050 mm vikt 700-750 gram PRIS 285:- 
komplett byggsats Enbart ritning 25:- + porto.
Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivning samt alla delar 
fardiga fór montering. Tank. hjul och stall samt alla beslag ingår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack.
By g g och tråna i host - och vinn Lindansen nåsta år!

wmĚĚKĚĚĚKmKemmĚKĚmHĚKmKKĚĚĚKĚmĚKĚHeKĚmĚamĚmmmĚmKĚmmmmMKĚm

Vinn
Lindansen’9 0  
med 
Linns!

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

L  forlag
jF L fílfí

Mycket fórarbetade byggsatser till vålflygande semiskala- 
modeller av kånda flygmaskiner från 1910-1918. Byggsat- 
serna innehåller allt erforderligt tråmaterial fårdigsågat, 
alla metalldelar fårdigbockade och fårdig motorkåpa i alu
minium. Du får mycket fór pengarna. Bli forst på ditt flygfålt 
med en modeil från FLAIR.

Natans 
Hobby

P1155
S-430 22 Vårobacka 

0340-600 66

Áterfórsáljare:
Gavle: Molanders Hobby 026-126055, Kalmar: LGs Hobby 0480-50318, Lidkó- 
ping: Flyghobby 0510-26234, Luleå: Tylin Service 0920-12929, RC- 
elektronik&Hobby 0920-258 61 Sigtuna: Sigtuna Hobby 0760-50555, Stockholm: 
Flygbiten Årsta 08-818622, Stenungsund: Kennets Modellhobby, Umeå: Slojd 
Hobby 090-32971, Våsterås: Aros Hobby o Lek 021-131060

HELIKOPTRAR -  RESERVDELAR - TILLBEHÓR 
MiniBoy - JuniorSO - Scout60 - Champion 

Nyhet 1989, MAGIC for .60-motor, 1,49m rotor

Kropp till Magic, Magic-Ranger, B.Nr 2724 - 2300,-

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

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

t IIIP O Ň IĚ R ltj
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The number one name in
• PERFORMANCE
• QUALITY
• RELIABILITY
• SERVICE

AMERICA'S FAVORITE CHOICE 
IN RC HELICOPTERS...

•tS
De mesta for de fiesta Inom RC Hobby & Electronic
Box 279 · 332 00 GISLAVED · Tel. 0371-101 11 · Fax 0371-110 33

r
Challenger - nu med PCM

Vi har nu nójet att presentera marknadens mest prisvårda PCM 
anlåggning. Att den heter Challenger ar forstås latt att rdkna 
ut och beteckningen ar 550 - Challenger 550! Det handlar om 
en basradio utrustad med allt vad den normale flygaren 
behover. Fem kanaler, dual-rate på hójd och skevroder, ackar 
i såndare och fór mottagare, laddjack. Dessutom ar den 
wutrustad med fail-safe i senaste teknologi med 0.8 s hold
funktion och fail-safe lågen enligt eget val! Sjalklart år PCM 
funktionen såkrad med en i mottagren inbyggd spånningsfor- 
stårkning & stabilisering. Den levereras med 3 av de nya 
superservot HS-422 (en liten sensation i sig). Priset ligger i 
vålkånd Challenger anda på en mycket rimlig nivå. Ca 1875 
kr inklusive ackar och tre servon!
Óvriga nyheter år det nya servot i dubbelkullagrat utfórande 
fór bara ca 239 kr (kostar otroliga 159 kr i standard) och forstås 
det sedan några månader nya elektroniska fartreglaget fór 
elflygplan med inbyggd auto-cut-off funktion fór endast ca 
445 kr. Vånd Dig till nårmaste vålsorterade hobbybutik så får 
Du se nyheterna i verkligheten! Challenger 550 kommer i 
andra halvan av Augusti så Du får ge Dig lite till tåls!

K AGENT' AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM KONSUMENTTJÅNST 08 - 53 57 30 
NORSK AGENT: MINICRAFT HOBBY 2000 LILLESTRÓM_______________ TELEFON 0 6 -8 3 7 1 9 2 ^



%

ny tt

Nu i Sverige!
• Specieilt framtagen for modellplan! 

Den perfekta losningen for Dig som 
vill ha ett plan med proffsigt 
utseende utan problem!
Har behovs inga markeringstejper 
eller dyrbar spru tu trustning!

Vand Dig till Din 
lokale hobbyhandlare 
eller kontakta oss direkt!

Deko-Film ar sjiilvhåf tande, 
foljsam och branslesaker, latt 

och mjuk, endast 0,08 mm tunn, 
Otryckt a ytor helt genomskinliga 

och fargar ej underliggande ytor! 
Finns som dekorfolie i flera fa g 

kombinationer och som s k trimfolie 
i anpassade och varierande farger.

HOGANÅS h o b b y  o c h  
e le k tro n ik

ÅTERFORSÅLJARE
SOKES!

Box 133 · Storgatan 48 · 263 22 Hoganas · 042-302 30 · Mån, Tis, Ons, Fre 10.30-18 · Lunchst 13-14 · Ldr 9-13
0

Skala-fan tåsti skt!
VI år svenska agenter fór Canadian Heritage Series 

kvalitets-byggsatser · vålkånda i Canada & USA

DeHavilland Otter · Spv 240 cm 2.400:-
DeHavilland Beaver · Spv 243 cm 1.800:-
Nordyun Norseman · Spv 215 cm (se sid28] 1.680:- 
Flottórer till Norseman eller motsvarande 400:-
Byggsatserna med glasfiberkåpa, stansade detaljer, 
fullskalaritning, detaljerad Instruktion, tillbehór mm.
DeHavilland Otter, semiskala · Spv 182 cm 960:- 
DeHavilland Beaver, semiskala · Spv 182 cm 900:-
Nordyun Norseman, semiskala · Spv 182 cm 960:-
DeHavilland Tiger Moth, semiskala »Spv 182 cm1.020:- 

Fór information om dessa hógkvalitativa byggsatser
kontakta oss gårna!

—  Verkstadsgatan 1 · 783 00 Såter · 0225-500 77 
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FOX19BBRC FOX 15 RC
PRISER · Inklusive moms · rabatt fór klubbar!

Fox 35 Stunt mod 1940 Jubileum Endast 420:- 
Fox15RC Endast 420:-
Fox 19 RC Schneurle · kullagrad Endast 595:-
Fox 40 RC ABC + spinner · kullagrad Endast 760:- 
Fox 50 RC · kullagrad Endast 895:-

Ljuddåmpare & glodstift medfoljer alla motorer. 
Fórgasarna år instållda vid fabrik & provkorda. 
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!

V.

CECA Hobby
Box 34 · S-831 21 Óstersund · 063-11 59 31
vard 1800-2100 · lórd 0800-1000 & 1700-2100



ALINGSÅS

M ODELLM ATERIAL
till salu

Byggsatser i trå, metali, plast 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar 
Tillbehor, brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på leger åven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

A E R O
PRODORTER

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

RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 
Lillen · Mixen - Bo Gårdstads samtlige 

modeller - nu åven med fårdiga spryglar 
Hela FLAIRs sortiment · Skalaritningar 

Beklådnadsmaterial

MOTORER . Irvine · Webra · Enya · OS 
RADIO · Graupner · Sanwa · Futaba 

STOR SORTERING PÅ BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BÁTAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:-

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex · Hltec 
samt service och tillbehor

Modeller ■ motorer · byggsatser, 
beklådnad ■ balsa · modelltillbehór

FLYG · BIL · BÅT 
År Digitalmultimetrar År 

HUMANA PRISER

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

LANDSKRONA

MOLANDER HOBBY, c/o Molander, 
Kavaljersgården 23 · 261 61 Landskrona

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

GOTEBORG

f r O l u n d a HOBBY
m O iu N O A  t o r g

R/c R ilD l l  SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

GOTEBORG

HDBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

T Å G  nytt & beg ·  F L Y G  B Å T  ·  BIL 
R C-anlåggn ·  Plastbyggsatser 

M assor av annat smått och gott!

VÅLKOMNA
IN!

GOTEBORG

Hugget’s Fårg
• Stor sortering i glasváv och 

matta t rån 20—600 g
• Polyesterplast, gjutplast, Dera- 

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

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

GÓTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA 
FÓR RC!!
o B ALSA
o BEKLÅD NADSM ATERIAL 
O B YG G SA TSER  
o LIM, LACK, etc

y ELFLYG · ELFLYG · ELFLYG · ELFLYG · ^

* Motorer, fållbara propellrar,
I motorrcglage, ackar, ladda- 
| re, kontakter, tillbehor och 
I byggsatser från:

■ Astro Flight · Graupner 
I K&W · Helmut Meyer,
I Midway Models · Sanyo 
I Sermos · Sonic-Tronics

LRN Teknik .
^O sterångsg 71 · 753 28 Uppsala · 018-69 63 80 · Pg 39 76 20 - 6 ^

ELFLYGPAKET:
Astro Challenger, elseglare 
med 183 cm spånnvidd. 
Graupner Drivset med motor 
Speed 600 7,2V, fallbar pro
peller 7 x 3  och tillbehdr. 
Tillsammans endast 595:-.--------------- ™ ^

KATALOG siinds mot 10:-. ■

SÅL JES
PITTS S-2B skala 1:3,5 
med motor Webra Bully bcnsin 
och eltandning. Farg vit/ród 
enligt P Hollanders. Total flyg- 
tid cirka 1 timme. Skaladoku- 
mentalion finns. Pris 6.000:-. 
0320-119 02. Åke Johansson

KOPES
12V m otorstarter kopes for ca 
150:-. 021-35 59 36 Henrik.

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

daekare?
• Kan Du noja Dig med 

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

M

i m ě  Byggsats GV 38.
-o Prospekt genom Hans Kjellbcrg,
5  V:a Anncbcrgsvagen 3 1,433 37 Partiile

SÅLJES SÅLJES
Helikopter Hirobo Falcon 555
En helikopter Hirobo Falcon 555 
inkl radio Futaba FP T8H-P med 
5 servon, startlåda, reservdelar, 
verktygslåda mm. Nypris cirka 
11.000:-, saljes for 7.000:-.
Tel. 0921-650 53.

Motor och modeller
Super Tigre 60 cc/2 cyl. NY! 
Curare 60 NY!
Zlin 50 - 1/4-skala, OBYGGD! 
Christen Eagle 1/4-skala 
042-416 95

Power Panel
Pilots Panel ST med IC-mat- 
ning av alla glddstift glodstifts- 
drivare. Matas från 12Vbil/MC- 
batteri. Gerglodstiftstrom, 12V 
for el-starter, 6V fór brånsle- 
pump. 250:-. 035-404 45.

i

Hår kan Du 
sålja · kopa · byta 

prylar
med hjå lp av 

M odellflygnytts 
radannonser

GRATIS
fór privatpersoner 

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

Bra va!?

TIDLÓSA RC-PLAN r
>

r t  *  \C  ~ ' DACAPO
6 \ Spv 158 cm

Ritningar* materialsatser · tillbehór till
Stabil · Albatross · Solo· Limbo · X-et · Dacapo

(Dacapo - nytt kulplan f 6,5 cc)
KATALOG mot 20:- i sedlař eller postgiro 452 80 68 - 2

Aero Design Lennart Olsson
Roddaregatan 1 · 291 54 Kristianstad ____________________________________________—  Om F lygb a ron en  har lev: nu hade han b e rg is  va n t m ed i SMFF!
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nytt

■  GOTEBORG

S STORT URVAL '
-----  Modelljårnvågar

^  ------  RC bil, båt, Hyg
^ ------  Plastmodeller

Norra Hamngat 30 · GOTEBORG · 031-80 69 01

HÓGANAS

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 
elektronikV___ _____

l u l e A

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

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

Marutaka
•  Stort balsasortiment
•  Stortillbehorssida
•  Postorder, ingen egen katalog
•  Ring fór information

Vattentornsvagen 12 951 61 Luleå

HALMSTAD HOFORS HUSKVARNA

RC-anlåggningar Byggsatser
P e A s R O T O R B L A D
Allt i trå for modellbyggare

n i tTillbehor och balsa Specialitet: AUTOGIROS & 1 ^  J
rotorblad Radio Control Center A B

G R OSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlåggningar, byggsatser & 
motorer med kvalitet till rått pris. 
FRÁN: 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 -1 2 ,1 3 -1 7

Bilar: Carlsson och Challenger 

BuggyrTT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

EILi KFRONPK & HOBBP 
A BKungsgatan 20 035-12 40 70 

302 45 HALMSTAD

Vingstóttor, profilhyvlade I furu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Aterforsåljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

B eso ksa d ress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hofors 
Postadress: Kållarvågen 13, 
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

KUNGSBACKA LIDKÓPING LINKÓPING

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

Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 
Telefon 013-12 39 81

B R A
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PR ISER
Vålkomna in eller ringl 

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

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

Skalarltnlngar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

Radio: Sanwa, Futaba

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer -  Radioanlåggningar

Motorer: Webra, OS, OPS 

Stort sortiment I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Oppet Må-Fre 1530-1800, Lor 1000-1200

Modelljårnvågar -  Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

l u l e A

THYLINS SERVICE · LULEÅ
R C -sp ec ia lis ten  i vår norra  la n d å n d a l

MALMÓ m ø MALMÓ

MODEL
CRAFT

Motor OS · Enya · Irvine · Rossi · Webra RITNINGAR FRAN 1940-1960 
Skala 1:25 och fri flyg

liililfllíllili Rundelsgatan 16
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba 

Sanwa · Hltec
Byggsats SIG, Kato, Marutaka m fl

200 12 Malmó 
Tel: 040-714 35

Bil Kyosho

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLINS SERVICE
Stationsgatan 62

951 32 l u le A · 0920 129 29 & 010-58 3719
Oppet måndag-fredag 8 17 · RING GÅRNAI

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C ETRUEDSSON 

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

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

Kop grejer fór Dig sjålv, Dina modeller 
eller Din klubb!

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

Forbundsmarke, rockslagsmårke 15:-
Forbundsmårke, blazermårke 40:-
Slipsklåmma med forbundsmarke 25:-
Nyckelring med forbundsmarke 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: "A tt vara m odellflygare" 20:-
Handbok: "M odellflygets grunder" 20:-
Bokpaket: "Vi m odellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, introduktionsm odell, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, enbart ritn ing 25:-
Byggplatta, 120 x 24 cm 40:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselppr, gult & rott, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shirt, från EM 87 eller EM 88 40:-

Klubbar och sko lor 
faktureres - 

ovriga le veran s er sker 
m ot postfo rskott
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KVALITET TOPPRESTANDA
2 5 -3  5 -6  5 -7  5-10 0-10 7-11 1-13 0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar, Service Tuning

Svensk MODELLTEK NIK
Distributor ^____________ aoirmtcB.

Box 74 Orderlel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

ELI-HIRb
RC år modellen!

Rltningar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:- + dubbelt brevporto -

SIDEN 42:- per meter!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Batar med många tillbehor 
RC-tlyg trin  bl a SIG, Modelhob, Pilot. 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS. Webra, HP. Super Tigre, 
Irvine m fl
Elmotorer tór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m II 
ELITE skalaritningar och ritningar 
av Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxiadvlnschar och
massor med andra tlllbehór & material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vard 16-18; (Stångt tisd) lórd 10-15, 
Óvriga tider telefonsvarere.

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

HO BBYBO KHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

Butik: Pipersgatan 25 · telefon 08-54 84 55 
Oppet mån-fre 12-18 · L5r 11-14

* BÓCKER *
* TIDNINGAR *
* RITNINGAR *

Flyg · tåg · båt ■ modellbygge · mllltarla 
ANTIKVARISKA BÓCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg. hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · boklistor · postorder

STOCKHOLM

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

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

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

K O N TO K O R T TA G ES. 
Postorder

STOCKHOLM

M e s  model/flyii
U p p la n d sg a ta n  66, 113 44 S to ckh o lm  

Te l 08/33 30 44

M o torspecialisten: Rossi, C ox, 
K & B , O .S ., Q uad ra , Kaw asaki 

M odellflyg —  båt —  bil 
R a d io a n la ggn in ga r 

C B -s p in n e r och kvartskala- 
tillbehór M acs P roduct

TROLLHÅTTAN

7uMa UMEÅøbqøqqiiQ Allt inom radiostyrd hobby.
LEKSAKER HOBBYARTIKLAR Byggmaterial, tillbehor,

TRESTADS LEDANDE motorer, glódstift, ackar.
HOBBYAFFÅR Nu åven modeller från Flair

* BIL * FLYG o */ d
* BÅT * TÅG H O B BY

Drottninggatan 41 (Box 88)
Grubbevågen 63, 902 50 UMEÅ461 22 Trollhåttan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid torget Tel 090-14 44 02.

VARBERG ____ . VÁSTERÁS

Natans
Hobby

Byggsats Nårskala FLAIR & 
David Boddinglon C· *

Oldtimer Ben Buckle & Ptokit \ f  la  1
Motorer Glód Irvine, Laser & MVVS 

Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MVVS

Brånsle Diesel och glód 

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

^ 73106°

SMFF blldades 1957 och har 
klubbar, klubbmedlemmar 
och enskllda personer som 
medlemmar.

Fórbundsordfórande Ladamot Grenchef Frlflyg
Olof Pennborn K-G Hållhans Ulf Edlund
Tjórngatan 17 Box 40 Hemmansvågen 11
253 72 Helsingborg 780 68 Transtrand 632 33 Eskilstuna
Telefon 042-22 25 53 bost 
(Kvållstid 1800-2000)

0280-223 14 016-42 01 65

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

PR och rekrytering
Telefax 08-774 38 24 arb fvb

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

036-19 96 15 arb
Kassór Utbildningsledare 010-36 33 83 bil
Johan Bagge Henry Hahlin
Lokegatan 24 Box 245 Expeditlonsfórestándare
602 36 Norrkóping 863 02 Sundsbruk Bo Hallgren
Telefon 011-13 36 47 bosi Telefon 060-53 68 97 Box 30
Telefax 011-10 19 49 S18 00 Kolmården 

Telefon 011-925 97 bost

ÓREBRO

B0RJESS0NS
f  MODELLFLYG-

hobby
"y Specialaffårfór 

X  _ X 7 Modellflyg
RC-anlåggningar . byggsatser 
tillb e h o r. m oto 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^ L
' A '

HOBBY

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

★  F L Y G  * B IL  * B A T  ★
•  RC -anlåggningar ·  M otorer 

•  Byggsystem ·  T illbeho r

Dessutom personlig service och 
låga priser

/ allra sista minuten kom det hår in
É SLOTCAR meddelar, att man som fórsta svensk importer 

av radiostyrutrustning låter mårka sina 35 MHz-apparater, 
att de år EN DAST avsedda fór modellflygning. Detta år ett 
mycket lovvårt initiativ, som vi hoppas skali få efterfoljd hos 
óvriga agenter och importórcr. Diskussion med Televcrkct 
om en generell mårkning av alla apparater pågår och varje fri
villig insats liknandc SLOTCARs vålkomnas. Tcleverket 
har uttryckt sin positiva instållning till detta. Fór óvrigt skali 
Leksakshandcln via sin branschtidning informeras. ÚÚÚÚ

39



/6ε 2  V
'SUJ0UJ m  jøsud-e: ^P̂ PUBUJLUÔ y
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Ytter helsprygel 
1,5 mm balsa



V-Fori 
30 mr



Ζ ι





r

Spant K6 - K10 1:1 3 mm balsa med fiberriktning upp/ned. 
Nederst på varje spant en fórstyvning av 5 x 3 mm balsalist.





Κ10
Ί  Γ

Chasslram - princip
1. boklister
2. motorfundament 7-lagers plywood 
Om Du vlll ha hangande motor limmi 
plywoodbitarna på ramens óversida.

12x12 mm 
boklist

95 110 -----40 “ j— 80 -

X Se vågledning!

f
2 x 12 mm 
aluminium

0,4 ply
A

K1
4

w _____

k —
K 2 Tank ^ 3

^

K4
n

Acke och 
mottagare 

__VL
T v

3 mm \

Hål fór kylluft!

s< Plats fór sen 
K3a

2 -

Framkanten ska I



I

115 115

Begransningslínjer
I: 1,5 balsa

a ligga 5 mm hógre an bakkanten.



Medfoljer som tidningsbiluga ■ 
Riv ur och spara!

K m n g s H o b b k

R O Y A L  N E W S !
Nytt och aktueUt hosten -89

Kungshobby ar en av Skandinaviens storsta hobby- 
affarer med ett ovanligt brett sortiment av all modell- 
hobby — modellflyg, RC-bilar, båtar och tillbehor.
Gor ett besok — butiken ligger nåstan mitt i Stock
holm, strax intill Centralen och flygbussarna.
Kungsbroplan 1 år adressen. Telefon till butiken 
08-547077. Óppettider: m ån .-fre . 0 9 .3 0 -1 8 .0 0 , 
lor. 09 .30—15.00. Kvållsservicc tis. och tors.
1 8 .0 0 -2 0 .0 0 .

tor att om mdjligt forbåttra bl.a. vår postordcrhan- 
tering och service till modellflygarna har Per-Axel 
Eliasson nyligen borjat hos Kungshobby. Per-Axel 
år sedan många år en internationellt vålkånd modell- 
flygare med bl. a. elllyg och oldtimer på program
met. Postordertelelonen har nummer

08-545061.

Piff
Piff år den nyaste ovningsmodellen. Tillverkas inom 
det egna foretaget, konstruerad av Bengtcrik Rengts- 
son. utprovad under flera år. Iattbyggd oeh lått- 
ilugen. låmplig som andra modeil efter den rena ny- 
borjarmodellen. Fór 2,5 cc motor, spånnvidd 106 cm,
3—4 radiofunktioner. Introduktionspris kr 3 9 5 :—.
Finns också helt fårdigbyggd (motor och radio får 
Du montéra sjålv) kr 1.0 9 5 :—.



Westerly 2 0 0 0
En valkånd nyborjarmodcll i nyproduktion. Låmplig 
som forstå modeli. Spånnvidd 151 cm, motor 6—10 
cc (2-takt) eller 10—15 cc (4-takl). OBS prisel k r 
6 9 5 :—. Finns också fardigbyggd for kr 1.2 9 5 :—.

J 21
En trev lig modeil av det svenska jaktplanet J 21 
(semiskala). Spånnvidd 85 cm, motor 1,5—2,5 ec, 
2—3 radiofunktioner. OBS! Ej låmplig ny bo rj ar
model!. Skjutande propeller medfoljer byggsatsen, 
som år vår egen tillverkning, kr 3 5 9 :—.

K-jagaren (Thulin typ K)
Modeil i skala 1:5 av ett svenskt ilygplan från 1917. 
Modellen år konstruerad av Goran Kalderén, flerfal 
dig deltagare i det svenska landslaget i FAl-skala. 
Modellens spånnvidd år 180 cm, låmplig motor 
10—15 cc 4-lakt, 4 radiofunktioner, kr 8 9 5 :—.

ACE byggsatser
Kungshobby importerar de amerikanska byggsat- 
serna av fabrikat ACE. De år genomgåcnde balsa- 
byggsatser, ibland med fårdiga vingar av skumplast. 
Några exempel: ” 4—20” for 3,5 cc 4-takt, spånn
vidd 121 cm, kr 5 9 5 :—, ”4—40 Bipe* dubbel- 
dåckare for 7 cc 4-takt, spv 120 cm, kr 895 :—, 
Seamaster 40, flygbåt for 7—10 cc 2-takt, spv 149 
cm, kr 1.195:—, All Star Bipe, dubbeldåckarc for 
1,5—2,5 cc, spv 85 cm, kr 4 2 5 :— och rnånga iler
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Fardig att flyga
For den som inte har tid att bygga finns ilera nastan 
fardiga modeller — bara att montéra motor och 
radio: Piff kr 1.0 9 5 :—, Westerly 2000 kr 1.2 9 5 :—, 
Kvoshos Prelude 10 (Obs! motor medfoljer) spv 
120 cm, kr 1.790 :—, Prelude 20 spv 125 cm, 
kr 1.5 9 5 :— Humming 40, spv 145 cm, 
kr 1.4 7 5 :— m. 11.

Elflyg
Elektriskt drivna modeller bar blivil popnlara de 
senaste åren och utbudet av byggsatser och nastan 
iardiga modeller har dkat. Kungshobby kan er- 
bjuda bl. a. Elektro UHU, spv 180 cm, kr 8 9 5 :—·, 
Tomtmoras Electric Lady kr 3 9 9 :—, Kyoshos 
Cardinal spv 119 cm, kr 1.4 9 0 :—.

Oldtimer
Det finns många olika byggsatser att valja mcllan for 
den som gillar en modeli av aldre typ. Dcssa år ofta 
bra nyborjarmodeller och kan också lått íbrses med 
eldrift. Playboy spv 170, kr 4 2 5 :—, Air Trails 
Sportster spv 125 cm, k ’ 4 5 0 :—.

Helikoptrar
Kungshobby år sedan långe lite av en specialbutik for 
modellhelikoptrar. Vi lagerfor byggsatser av fabrikat 
Kyosho, X-cell och Hirobo. Vi har reservdelar till 
Kyosho, X-ccll, Kalt och skaffar gårna delar till andra 
fabrikat (om mojligt). Byggsats X-cell (utan motor) 
kr 6 .5 0 0 :—·, Concept 30 med motor kr 3 .8 5 0 :—.
Vi har alltid ett stort antal begagnade helikoptrar till 
fdrsåljning. Ring och hor! Just nu: Multiplex Super 
Gyro kr 1.0 4 9 :—.
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RC-anlággniiigar
Kungshobby har alltid ett stort urval av de vanligaste 
fabrikaten av radiostyrningar — Futaba, Hitec, JR, 
Multiplex och Sanwa. Hor alltid med oss når Du 
skali kopa radio. Hitec Challenger från kr 9 9 5 :—, 
Multiplex Combi Írán kr 1.710:—.

Motorer
Vi lagerfor alltid hela OS-sortimcntct, men vi har 
också elt begrånsat urval av andra fabrikat, tex Cox, 
Enya, OPS och Rossi. Myeket OS-delar i lager.

Tillbehór
Hos Kungshobby hittar Du allt Du behover. Hår 
fin ns en stor sortering balsa, hår linns beklådnads- 
film av olika fabrikat, olika tjocklekar av siden, ilera 
olika sorters japanpapper, alla kånda fabrikat for till- 
behor — Kavan, Dubro, Robart, Sullivan osv.

Vill Du ha en vinsch till Din friilygande segelmodell 
— den firms hos oss. Pris kr 8 9 :—. Hela Zapsorti- 
mentet. Miero-X-balsa for den som har sårskilda 
krav. Vi ger gårna en offert till klubbar på storre 
balsaleveranser och (ivrigt hobby material.

Beståil vår stora katalog — over 200 sidorf 
Vi skickar den mot kr 5 0 :— i sedel, lrimårken, 
check eller insatt på postgiro 432 1823-9.

KUNGSHOBBY ordertelefon 54 5061.
(Tel.svarare når vi inte har rippet)

Bestalkiingskupong
till KUNGSHOBBY, Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm

Skicka foljande artiklar mot postforskott:

N am n:___

Adress:__

Postadress:

Telefon:


