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Challenger

WALLEŘIGEfíSSO

-  n u med PCM
Vi har nu nojet att presentera marknadens mest prisvårda PCM 
anlåggning. Att den heter Challenger ar forstås latt att råkna 
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 hojd och skevroder, ackar 
i såndare och fór mottagare, laddjack. Dessutom år den 
utrustad med fail-safe i senaste teknologi med 0.8 s hold
funktion och fail-safe lågen enligt eget val! Sjålvklart 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 har blivit lite 
fórdrójd men de forstå exen kommer i bórjan av oktober!

SK AGENT: AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM KONSUMENTTJÅNST 08-53 57 30 
NORSK AGENT: MINICRAFT HOBBY 2000 LILLESTRÓM TELEFON 06-837192

f å

En mycket robust och driftsåker glódstiftsdrivare fór alla typer av 
g lodstift. Elektroniskt skyddad mot kortslutningar och felaktig in- 
koppling. En "åkta" glowdriver, som kånner av temperaturen på 
stiftet och reglerar strommen dårefter. Glódstiftsdrivaren levereras 
klar fór anvåndning, med anslutningskablar, dock utan ackumula- 
tor. Låmplig ackumulator år ett litet 12V mc-batteri. Den år mycket 
lite och kompakt. 72 x 57 x 28 mm - lått att bygga in i en startbox. 
På frontpanelen finns en strombrytare on/off, en ratt fór att stålla in 
gioden samt en lysdiod, som indikerar gioden på stiftet.
Ytterligare en finess år att glódstiftsdrivaren inte drar stróm, om man 
glornt att slå av den!
Du behover inte vara rådd fór ett tomt startbatteri! 
Glódstiftsdrivaren har nu sålts 4 år och år erkånt pålitlig. Dårfor ger
vi 2 års garanti mot funktionsfel!

( PG elektronik]
Vargvågen 84, 902 38 Umeå . 090-19 38 58 eft kl 1700 ^
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HELIKOPTRAR -  RESERVDELAR - TILLBEHÓR 
MiniBoy - JuniorSO - Scout60 - Champion - Magic

10.000 levererade - Jubileumspris Minibov 1950,- kr 
Fór .40-.50 motor, helmetall, koil. pitch, autorotation!

Ring Ingvar på tel. 0303-481 22, vard. 10-18, lunchst.
11.45-13.00 eller faxa når du vill till 0303 -485 65 
PUNTER HobbySport, Box 103, 44601-Ålvången
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OMSLAGSBILDEN
Miniature Aircrafts X-cell 60 har med Long Ranger- 
kropp och med osynlig Ulf Johansson vid spakarna. 
(Foto: Leif Uallberg)

Det år två månader kvar av 1989. Det finns skal att se på framtiden fór svenskt 
modcllflyg.Vad våntar Sveriges Modellflygfórbund under 90-talet? Hur ser 90-talets 
SMFF ut? En arbetsgrupp undersóker frågan. 1990 års forbundsmole våntar på de 
riktlinjer, som skali fóra svenskt modellflyg framåt. I tiden!
SMFF behovs idag. Behovet av ett starkt SMFF stiger i takt med de ókade krav, som 
kommer att stållas på modellflygarna i framtiden: fåltfrågor, såke.rhetsfrågor mm. 
Myndigheler och statliga verk iakttar vår verksamhet och ståller krav på oss.
Vi behover en stark organisation, som fór vår talan.
SMFF måste utbilda. Henry Hahlin, vår utbildningsansvarige.fick vid Forbunds
motet i Umeå uppdraget att dra igång olika kurser. Man pekade bl a på akut behov 
av en kurs fór skaladomare. Kurs planerades. Datum faststålldes. Inbjudan såndes 
till distrikt och klubbar3 (tre) anmålningar kom in. Kursen instålldes. Forbunds- 
motets uttalade krav hade ingen motsvarighet i verkligheten.
År verkligheten annorlunda? Ån vad vi tror den år? Och vill tro att den år?
Dagens SMFF moter nya krav från bl a SUR om fler junior medlemmar (dvs upp till 
25 års ålder). Klarar vi av dem? Måste vi ta in fler juniorer fór att få  bidrag?
Vill vi ta hand om fler juniorer? Finns det andra vågar fór Sveriges modellflygare 
att vidmakthålla en ekonomiskl velti g organisation, som inte bygger på junior- 
baserade bidrag från Statens Ungdomsråd? Finns det andra mojligheler? Finns det 
andra mojligheter, så måste vi snabbt flnna dem. Fór nu år del brållom!
Avsikten år, att få  fram vad vi vill. Modellflygnytt inbjuder alla SMFF.s medlemmar 
att komma med synpunkter!idéer om hur vi skapar ett livskraftigt SMFF på 90-talet. 
Skriv till oss. Positiva och uppbyggande idéer fór SMFF.s framlid kommer att 
publiceras. Vill Du inte nåmna Dilt namn, sd accepterar vi, att Du skriver under 
signatur. (Men Du måste ge namn + adress till lidningens redaktion - annars kan vi 
inte publicera Ditt inlågg). Ge oss Dina synpunkter påframlidens SMFF!

3



rai@dl®DMf
nytt

Lars Helmbro presenterar sitt senaste skalaprojekt:

Sedan den hår 
artikeln s křivit s 
har Lars Helmbro 
och hans 
Mosquito blivit 
svenska måstare i 
F4C. Mer om det 
på annan plats i 
Modellflygnytt.

De Havi I land Mosquito N.F. XIX
Mosquiton inforskaffades Lill 
Sverige for att utgora det forstå 
modema luftforsvarssystemet. 
De var for delta åndamål utrus- 
tade med radar. Dårav den fula 
och oesletiska nosformen. Mos- 
quitons sågenomspunna ryktc - 
tror jag mig ha forståttav diver
se kållor - fick sig ordentliga 
tomar, når tillbud och många 
haverier gjorde, att fórst meka
niker, navigatorcr och sist forå
re vågrade att flyga den. 
Mosquiton tjånstgjorde i flyg- 
vapnet fram till 1954 med bc- 
teekningen J30.
Varfor ger man sig i kast med ett 
Mosquito-bygge? Svaret på den 
frågan stålide jag mig flcra 
gånger under byggtiden. Men

når den vål år Pårdig efter många, 
många timmar har man som tur 
år glomt arbelsmångden. Flyg- 
plancthade funnits i miubakhu- 
vud under många år, men brist 
på konstruktionsunderlag och 
inget bevarat exemplar avholl 
mig.
Når så Brian Taylor slåppte ut 
sin ritning på Mosquiton kunde 
jag inte hålla mig långre. Jag 
rivstartade direkt! Delta ulspe- 
lade sig hosten 1980! Jag Låvla- 
dc då i standoff-klasscn, och 
viktsgrånsen var 5 kg och max 
10 ccm cylindervolym gållde. 
Myckct har åndrat sig sedan dess 
och med dagens mått mått år det 
en liten modell med små motor
er. Men mer om delta senare.

Modellen
Brians riming visar Mk FB VI 
och NF XIX år baserad på den- 
na. Rekommenderadc motor- 
storlck år 2 x 4 ccm eller som vi 
såger 25:or. Skalan år 1:9,14 
vilket ger en spånnvidd av 1,81 
meter. Delning/hopfogning 
kropp/vingc ulfores som orig i- 
nalet. Kroppen och vingen skru- 
vas ihop med fyra skruv. 
Samtliga servon år placerade i 
vingens kroppsdel och motta- 
gare och batteri placerade i ut- 
ry mmel fram for kabinen (radar- 
utrymmet).

Kropp och stjdrtparti
Som originalet byggs kroppen i 
två hal vor med en lodråtl dcl-

ning. Jag valdc hår att "plaňka" 
med stringers -12x3 mm balsa. 
Fore ihopsåttning av kroppshal- 
voma måste man ha beslutat sig 
for om man skali ha infållbart 
sporrhjul. For den, som tåvlar, 
måste valet vara lått. Jag anvån- 
de mig av en myckct modifierad 
Robart-mekanism (bara fåst- 
platlan återstår). Alll måste fdr- 
beredas noga fore sammanfog- 
ningen, for utrymmel år minst 
sagt trångt.
Det måstc finnas plats fór infåll- 
ning och styming av sporrhjulet 
samt sidoroder- och hdjdroder- 
stymingar. Detta bór provas i 
alla tånkbara och inte minst 
otånkbara kombinationer, så att 
ingen låsning kan fórckomma.

4
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Stabilisatom limmas in når krop
pen passats in mot vingen. Fe
nan limmas fast på kroppen ef
ter detta. Både fena och stabili
sator var på originalet dukad 
plywood på en sprygelkonstruk- 
tion. Således bór man simulcra 
detta (Figur 1). Jag valde meto
den enligt figur 1 och tycker, att 
det ser bra ut. Fenan år sprygel- 
uppbyggd och dårefter klådd 
med Solartex. Hojdrodren år 
byggda i två hal vor. Fór att få en 
skarp och dessutom hållbar 
bakkant lade jag en remsa av 0,4 
mm plywood runt hojdrodems 
yderkanter. For att hålla vikten 
nere i stjårtpartiet holkade jag så 
ur innanmatet så att endast ett 
tunt skal återstod (Figur 2).
For att få rått form på radamo- 
sen måste kroppen breddas fram- 
ftjr kabinen. Jag gjorde fyra oli- 
ka varianter på nosen, innan den

Fortsdttning sidan 8!

Stora bilden t v : SM-se gr ar en 
Lars llelmbro med sin J30 
Mosquito (foto Hans-Olov 
Lundqvist, Umeå)
Ovan forberedelser for start 
vid VM-tavlingarna, dår Lars 
& J30 be lade en 14 :e plats. 
Bildraden ner till f r  v; En 
tjusig bild av en fullskala- 
maskin, eller...
/  grongrdset i samband med 
VM-tåvlingarna, dår 
Mosquiton trangs med andra 
lavlande i "depå"-lokalen.

Populårskalapopulårt på Hokafåltet

Skala-UT 1/89
Nåsla år F4C-VM-låvlas del i 
Polen. Landslaget skali las ut på 
med tre UT-tåvlingar varav den 
forstå gick av stapeln på Hoka- 
klubbensfåll,dårmannu glåds 
åt en tvårbana med nylagd as
falt. Tavlingama gynnades av 
hyggligt våder. 6 deltagare i 
F4C och hela 12 st i populårska- 
laklassen gladde arrangorema- 
De två resultatlistoma fick fol- 
jande utseende:

Resultat F4C:
1. Esbjóm Stromqvist 3429,2
2. Gosta Lovgren 3236,3
3. Bengt Kållstrom 3206,2
4. Kurt Lennå 3042,2
5. Bertil Carlsson 2949,0
6. Stig Bergstrom 1790,5

Resultat Populår-Skala:
1. T Christiansson 1554,0
2. Thomas Karlcvid 1513,0
3. Stig Krampe 1447,5
4. Åke Mårtensson 1366,0
5. Jan Lilja 1330,5
6. Morgan Berg 1324,5
7. Stig Krampe 1308,0
8. Ulf Jomheim 1237,5
9. Bo Andrcasson 1178,5

10. Håkan Karlsson 1142,0
11. Bo Olofsson 976,5
12. Bertil Tobiasson 705,0

Overst Esbjórn Stromqvist tog 
segern med lite ovanliga Thu- 
lin NA . Tvåan i F4C Gosta 
Lovgrens G los ter Gladiator 
J8. Nedan Popskalatvåans 
Thomas Karlevids Ryan STA.



F4C-EM 1989
En lagledarrapport av Bertil Carlsson

F4C-SM 1989

Óppningsceremoni
Efter installation på hotcll resp 
camping samlades deltagama på 
Stora Torgct i Perigucux for gc- 
mensam parad genom staden. 
Pampigt vårre med marschor- 
kester i tå ten, flaggparad. Cere
monier i stadshuset foljde, en 
massa tal, som ingen forstod, 
och en avsl ulande supe som var 
enorm. Tala om brakfest. (jfr 
eng breakfast, såtts anm!) 
Statisk bedomning 
Den engelske måsterbyggaren 
Pete McDermott vann på 1772 p 
med sin Airco DH9 talt fOljd av 
landsmannen Mick Reeves och 
Sopwith Camel med 1763 p. 
Av svenskama placcradc sig 
Lars Helmbro/DH Mosquito på 
10:e plats, Stig Bergstrom/Ti- 
gcrschwalbe Sk 10 på 17:e och 
Kjell-Åke Elofsson med trOtt, 
gammal och uttjåntZlin 526AS
på 19:e. Totalt startade 29 dclta-
gare från 11 nationer.
Flygning
McDermott chockstartadc i del 
perfekta vadret med att gora om-

gångens båsta flygning. Philip 
Avonds (regerande vårldsmåsta- 
re) hóll alla på stråckbånken ge
nom att helt missa fOrsta flyg- 
ningen. Når Philip hade genom- 
fort andra Bygningen var ord
ningen återstålld. Han gick upp 
i tåten med en Overlågsen ka- 
nonflygning med sin ducted-fan 
F15 Eagle. Dårmcd var han lite 
pressad att lyekas åven i tredje 
Bygningen, ty McDermott "flå- 
sade honom i nacken". Det holl 
på att sluta illa fór Philip, ty 
motorema krånglade i starten, 
men efter en ncrvOs kamp mot 
klockan fick han kårran i luften 
och kunde genomfora en hyfsad 
flygning vilket rackte till seger. 
De svenska placeringarna blev 
till slut: Lars Helmbro 14:e, 
Kjell-Åke Elofsson 17:eoch Stig 
BergstrOm 18:e.

Lagtdvlingen
England vann med Belgien på 
andra plats. Schweiz tog bron- 
set och Sverige fjårdeplatsen - 
den båsta lagplaceringcn for 
svenskt vidkommande i F4C.



Bra! Laget var ju lite rescrvbc- 
tonat, eftersom det var två åter- 
bud från det ultagna laget.

Fin svensk insats i 
storskala-klassen
Fdr att bredda tåvlingen hade 
man inbjudit till en Storskala- 
klass for modeller Over 7 kg. 
Denna klass - mycket popular i 
Europa - kommer ev att få FAI- 
status i fram tiden. Hår deltog en- 
dasten svensk, nåmligen Stefan 
Sundstrom från Tibro MFK.

Han råddade svenska åran ge
nom att placcra sig på en hed- 
randc fjårdcplats. Han flog fint 
med sin Christen Eagle. Bra, 
Stefan! Hår startade 14 man. 
Vanns gjorde Sopwith-Reeves 
med en Camel - en jåtte, skala 
1:3! Tvåa var tysken Weber med 
en imponerande modell av 
Heinkel He 219 - klassens verk- 
liga behållning. Vålbyggd och 
vålflygande. Trots viklen 19 kg 
flog modellen extremt sakta och 
stabilt med klaff utc. Den drevs 
av 2 st OS 90 Surpass 4-tak tare.

Sammanfattning

nytt
___________________________  μ Μ 0 % !
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EM-tavlingama var mycket vål- 
organiserade och perfekt ge
nom forda. Lunch & middag ser
verades i en avskårmad del av 
hangaren, dår tåvlingsmodcller- 
na stod uppstållda.
Maten var ett kapitel fór sig. Vi 
åt inte - varje måltid avnjots! 
Lunch med 3 råtter varade i två 
timmar. Middag med 7 råtter i 
tre! Detta var en superb demon
stration av det franska koket når 
det år som båst. Al la måltider 
presenterades dessutom på tju- 
siga menyer med flygplansmo- 
tiv på omslaget! Myckct impo- 
nerade.
Tåvlingama avslutades med 
flagghalning,en mångd tal, som 
ingen forstod, samt en hejdund- 
rande bankett med dans och 
lekar.

Au revoir!
Bertil Carlsson

Lagledare

r. -. vVv-V **

Rubrikbilderna t v: visar depå- och utstållningshallen vid VM- 
tåvlingarna i Perigueux (dår f  o Bertil Carlsson & Co avnjót de 
vidunderliga måltiderna! Nertill Bertil intill Stigs modell med 
Stig ivrigt fór klarande fór de statiska domarna. Bilden ovan den 
imponerande Webers Heinkel He 219, som kom tvåa i storskala. 
Nedan storskalasensation Sundstrom & Christen Eagle.

Han backade faktiskt, han Roy! Och gjorde en perfekt trepunktare!

Tag en tilt på bakgrunden, så syns del tydligt, att bildserien, som 
vi fålt från Hans-Olov Lundkvist, Urneå, år åkta och helt ofejkad!

Skala-SM 1989 avgjordes hel
gen 9-10 september i Linkoping 
med Modellflygklubben Lin
kopi ngseskadem som arrangor. 
Hård blåst, stundom kraftigt regn 
satte sin prågel på tåvlingama, 
som kunde råkna in hela 21

dcltagare. 7 tåvladc i F4C och 
hela 14 stgjorde upp i Standoff- 
klassen, dår bl a 3 x Såwenberg 
ålerfannsefter 170milsrcsa från 
Urneå! Tåvlingen utgjorde ock- 
så UT fór nåsta års F4C-lands- 
lag, som VM-låvlar i Polen!

Långst t v ses Lars Helmbros segrande DH Mosquito, som drog 
mangder av fologaferande beundrare till sig. Undre raden fr  v: 
segraren i Pop-skala Per-Olov Gustavsson, Mfk Jupiter, Luleå, 
med medhjålpare Bjórn Lindgren, Boden. Så "The Såwenberg 
Flying Family", Mfk Vingarna, Urneå. Ovan Roy Nilssons 
spektakulåra motvindslandning med Mothen - som backar!! 
Nedan Mosquiton igen - den hår gången lite mer nårgånget!

Resultat F4C:
1. Lars Helm bro 1170,6
2. Esbjom Stromqvist 1097,5
3. Kjell-Åke Elofsson 1077,1
4. Roy Nilsson 1041,2
5. Gosta Lčvgrcn 1026,0
6. Bengt Kållstråm 1024,9
7. Bertil Carlsson 994,2

Resultat Populår-skala:
1. Per-Olof Gustavsson 796,2
2. Stefan Sundstrøm 766,2

3. Stig Krampe 723,0
4. Karl-Einar Tell 703,5
5. Bo Andreasson 668,7
6. Ulf Jomhcim 668,7
7. Joel LOberg 630,0
8. Lars-Inge Pettersson 569,5
9. Svcn-Åkc Nilsson 548,7

10. Jan Lilja 537,7
11. Tomas Wcstcrbcrg 527,0
12. Bo Såwenberg 485,7
13. Rune Såwenberg 484,0
14. Jan Såwenberg 298,2

7
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Vånd Dig till Din 
lokale hobbyhandlare 
eller kontakta oss direkt!

Deko-Film år sjålvhåftande, 
foljsam och brånslesåker, lått 

och mjuk, endast 0,08 mm tunn, 
Otryckta ytor helt genomskinliga 
och fårgar ej underliggande ytor! 

Finns som dekorfolie i flera fårg- 
kombinationer och som s k trimfolie 

i anpassade och varierande fårger.

HOGANAS hobby och 
elektronik

Nu i Sverige!
• Speciellt framtagen for modellplan!
• Den perfekta losningen for Dig som 

vill ha ett plan med proffsigt 
utseende utan problem!

• Hår behovs inga maskeringstejper 
eller dyrbar spru tu trustning!

ATERFÓRSALJARE
SOKES!

Box 133 · Storgatan 48 · 263 22 Hoganås · 042-302 30 · Måndag-Fredag 13-18 · Lordag 9-13

Skalariksdag -89
Mosquito - skala
Fortsdttning från sidan 5! 
slutgiltiga. Allt fick konstrueras 
cflcr bilder. Nosen formade jag 
till i ett cellplastliknande mate
rial, som jag darefter spacklade 
igen porema på. Kabinen inred- 
de jag med hjalp av ritningar 
från krigsarkivet samt diverse 
foton från skilda kallor.

Vingen
Vingen år en balsakladd spry- 
gelkonstruktion i balsa. Motor- 
gondolcma bildar en integrerad 
del av vingen. Från vi ngm ilten 
går ett veritabelt natverk av lin
kage ut till skedroder, klaffar, 
motorkontroller, strålkastare, 
landstall och landstailslåsning 
(infállt lage). Åven har måste 
stor noggrannhet till, så att lin
kagen inte låser varandra (och 
tank bl a på radiostómingar pga 
metall-mot-metall!). Den under
liggande sprygelkonstruktionen 
simulerade jag 3ven har. Skcv- 
rodren ar bal sakiadda, men dessa 
måste få en plåtliknande yta, 
som jag återkommer till senare. 
8

Mer i nasta nummer!
I nasta nummer av Modellflyg- 
nyttavhandlar jag ytbehandling, 
skaladetaljer, landstall, motor
installation etc.

Lars Helmbro 
(SM-se grare i F4C med den 

har J30-modellen, Reds anm)

Ett imponerande detaljerat 
landstall - mer om det i nasta 
nummer av Modellflygnytt

Nu gor vi åter igen ett forsok att 
samla landets alla skalaflygarc 
till en "skalariksdag". 1988 års 
riksdag stal Ides in på grund av 
fór få anmålda dcltagare.
Årets riksdag avhålles i Troll - 
hat tan 21 -22 okt på S tromsberg. 
Preliminart schema galler en
ligt fóljande:
Lórdag Samling 1200

Em-pass 1200-1700 
Middag 1700
Samkvam

Sondag Fm-pass 0900-1300 
Avslutning 1300

Du som ar skalaintresserad har 
har ett utmarkt tillfdlle att traffa 
likasinnade och diskutéra ge- 
mensamma problem och glad- 
jeamnen. Vi kommer bl a att ta 
upp fórslag till regelandringar 
for popularskala.
Mat och logi betalas av respek
tive dellagarc till neltokostnad

på S trómsbcrg. Dubbelrum, 
lunch, middag och frukost kos
tar 390:-. Kontaktman: Lars 
Helmbro (0520-974 08) & Ber
til Carlsson (0521-219 77). 
Meddela i fórvag till Stig Berg
strom (040-15 15 24) med for
slag, så att vi kan fórbereda dag
ordningen. Sistaanmainingsdag 
ar onsd 18 okt.

Finskt skalaseminarium
Vi har också fått inbjudan från 
Finland till ett skalaseminarium 
11-12 nov i Helsingfors med bl 
a "gudfader" Dennis Thumbsto- 
ne. Under seminariet kommer 
intemationella regclfrågor att 
avhandlas. Intresseeradc kan hó
ra av sig till Stig B fór narmarc 
information kring kostnader, in- 
kvartering etc, som i skrivande 
stund inte 3r klarlagda.

Hålsningar!
Stig Bergstrom



is fena pm
fanerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 NorrkĎping 
Telefon 01 Μ 33647

Hej igen!
Har Du funderat på vad det år i modellflyget, som år så lockande?
Det gór jag då och då. Nu skali jag beråtta vad jag tror det beror på.
Jo, jag tror det ar så att jag har 
en idé. Och inte vilken idé som 
helst, utan om en grej, som kan 
góra det som ingen manniska 
klara,flyga. Denna idé, somfrån 
bórjan firms nånstans inne i 
huvudel, kan jag rita på ett 
papper och sedan med egna 
hånder hemma vid byggbordet 
sålta ihop till elt tre-dimensio- 
nellt flygplan.
M en.fr amfor alltjag kan prova 
om den dår idén verkligen fun
ger ar genom alt flyga det. Och 
allt det dår kan jag góra utan att 
betala en fórmogenhet. Dess- 
utomfinns bara en enda med det 
utseendet i hela vårlden. Åven 
om det dr en byggsats år den 
alltid lite olika alla andra mo
deller. Jag vet inget annat om
råde, dår man med så enkelt 
material och låg kostnad kan gå 
hela kedjan från idé till verklig- 
het. Vad tror Du?

Knarrel
Knarren kånner du såkert till. 
Den utmårkta gummimotormo- 
dellen som Calle Sundstedt rita- 
de. Jag tror, att det finns massor 
med Knarrari stugoma, mer eller 
mindre hela. Kanske Du haren? 
Ofta biir de lite for tunga for att 
flyga riktigt bra med gummi- 
snodd. Det år lått att limma och 
lacka lite for mycket.

Men nu år det dags att damma 
av den igen och forvandla den 
till KNARREL - en eldriven, 
linstyrd Knarr. Det år inte svårt. 
Motor,batteri, tråd och så vidarc 
år samma som jag skrivit om 
flera gångcr i Homan. For att 
tyngdpunkten skali komma rått 
måste man kapa nosen (på 
Knarren, vål? Reds anm). Kapa 
45 mm framfor"vindrulan". Se
dan kan man lagom pressa in 
motom i nosen. Tag lite lim

cm cl lan, så sitter den båttre, men 
kom ihåg att loda på en bit boj
bar tråd på polema forsi. Ett 
landningsståll med ett par låtta 
hjul skali man ha som visas på 
ritningen. Långs kroppen skali 
man limma en furulist på var 
sida. Glasspinne går bra. Runt 
listema, stallet och nosen lindas 
cltcjp.
Roderoket skruvas fast på en 
liten plywoodbit under vingen. 
Vingen kan sitta med gummi- 
snoddar som på original-Knar- 
ren. Stabben lim mas fast. Hojd- 
rodret år en 2 mm balsalist med 
gummisnoddar som gångjåm. 
Utledare år av plywood eller 
papp med hål i fór linoma. En 
krona under ytlre vingspetsen 
stråcker linoma. Sedan fattas 
bara ståtstången, en plywood
bit, som slilskydd under krop
pen och att loda fast motom 
trådar på linoma.

Tack var att Knarren har lång 
kropp biir den låttflugcn och 
man inte har fór stort orderut- 
slag. Kom ihåg att ju mindre 
hojdroderhom (som sitter på 
rodret) Du har, desto storre 
roderuLslag, får Du. Det skali 
alltså inte vara fór litet fór då 
vinglar det mer i luften. Det går 
utmårkt att starta från asfalt och 
naturligtvis att landa når man 
vill. Det år ju det, som år det 
båsta med el-lina.

Låt mej få  veta hur det går!
Vi horsm

45 mm

nosen
kapas!

utledare av tunn 
plywood eller papp 
som limmas långs 
vånster knåcksprygel

landståll av 
1,5 mm piano 
och låtta hjul

gummisnodd 
som "gångjåm' 
tór hójdordret

stotstång av 1,5 mm piano och 
roderok av plast eller plywood

KNARREL
En elektrifierad Knarren fór linstyrning · september 1989 · Johan Bagge

J
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Bróderna Wright - och vi får 
inte glomma syster Katherine
Artikeln om den Rode Baronen orsakade uppskattande brev till Redaktoren. 
"Fortsått i den stilen " sa många. Dårfor Wright Brothers den hår gången!
Den 17 december 1903 flog det 
forstå flygplanet enligt teorin 
"tyngre-ån-luft". Bróderna 
Wright låg bakom delta.De lyc- 
kades flyga - och hålla sig kvar 
i luften. Många hade tidigare 
gjort mer eller mindre lyekade 
flygforsok med glidplan från 
kuliar och hójdcr. Lilienthal i 
Europa var en. Han ansågs vara 
den fråmste, trots att han for- 
olyckades, då glidplanet "kan- 
trade" under en flygning. 
Wilbur Wright fóddcs 1867. Or
ville Wright 1871. De hade stor 
hjalp av system Katherine, som 
bl a sydde duken till flygplans- 
vingama.
1878 våcktes brodemas flygin- 
tresse, då deras far biskop Mil
ton Wright kom hem med en he- 
likopterliknande modell hop- 
plockad av honsfjådrar och bam- 
bu. De bórjadc leka med drakar, 
och Orville visade sig snart vara 
bygdens baste drakbyggare.
1892 blev de s k "såkerhetscyk-

lama" populåra i USA. Dyra. 
Bróderna startade tillvcrkning 
av cyklar. Billiga. Så kom bilen 
och de visste inte riktigt vad de 
skullegora. Biltillverkning? Nej, 
men varfór inte llygplan! En 
djarv tanke, som senare visade 
sig vara epokgórande. De hade 
låst om Lilicnthals glidflygex- 
periment och hans krasch.
1896 borjade brodema studera 
den litteratur, som fanns om flyg 
och flygning. De jamfórde olika 
teorier. Gjorde sjålva kalkyler. 
Ailt vad de fick in genom cykel- 
tillverkningen lades på experi
ment om flygning.
1899 hade de sin fórsta stora 
drake fårdig. Det var ett biplan. 
Man kunde skeva vingamasbak
kanter (varpning). Den hade 
också en stabilisator. Men ing
en fena. De forstå flygfórsókcn 
med denna gjordes hemmavid i 
Dayton, Ohio. Men de bchóvde 
konstant vind runt 8 m/sek fór 
sina flygexperiment. De skrev

till USA:s dålida SMHI fór att 
få råd om var de kunde fin na en 
plats med denna vind. Svaret 
blev Kitty Hawk - en liten ϋ i 
Atlanten med sanddyner och 
utan tråd och buskar. 1900bygg- 
de de en hangar med verkslad, 
sovrum och kok på Kitty Hawk. 
Nu genom forde man flera glid- 
flygfórsók med sin GLIDER 1 - 
cttbiplan med spånnvidd 6 meter 
och korda 1,7 meter. Det var en 
"anka" med stabilisatom i no
sen. Varpningen av vingensbak
kan ter (=skevroderverkan) hade 
visat sig bra på draken och in- 
fórdes åven på Glider 1, dår 
foraren låg på undervingen.

Forst som en drake
Glider 1 teslades forst som en 
drake med motvindsstarter och 
rep till vingspetsama. Ett rep 
kopplat till stabilisatom, gjorde 
att man kunde prova sig fram till 
"planflykt". 12bemannadeflyg- 
ningar genomfórdcs sedan.

Erfarenhctcma, man fått med 
Glider 1 utgjordc bas fór nåsta 
projekt, GLIDER 2, som Tick en 
spånnvidd på 6,7 meter. På Gli
der 2 tog man varden från Li
lienthal och vingprofilen ficken 
vålvning på 1:12 (Glider 1 hade 
1:22). Man upptåcktcdock snart, 
att det blev fór stor vålvning och 
man åndrade den till 1:18. Med 
Glider 2 gjorde man 60 flyg- 
ningar från juli 1901. De kunde 
nu glidflyga G lider 2 utan stone 
problem. Varpningen av ving- 
bakkantema innebar dock en 
bromsverkan vid nedåtriktad 
vingbakkant motsvarande ske v- 
roderbroms). Detta hade de inte 
mårkt vid drakflygfórsókcn. Då 
hólls flygplanet kvar i roll/girp- 
lancl med hjålp av linoma. De 
visste också, all bl a Lilientahls 
aerodynamiska vården var otill- 
fórlitliga. Fór att få fram riktiga 
basdata beslót de sig fór att gora 
egna fórsók med olika vingpro- 
filcr i vindtunnel. Den vågen

Glider 3 från 1902. Man genomforde nar a 1000flygningar med 
"Trean". Bilden ovan visar en start med Orville som pilot och 
till vånster år det Wilbur, som flyger. Obs liggande pilot!
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tog dc fram data fór monoplan, 
biplan, triplan med olika ving- 
profder och sidoforhållanden. I 
slutctav 1901 visstede det mesta 
om detta och konstruerade nu 
sin GLIDER 3. "Trean" fick en 
spånnvidd av 10 meter med 
korda 1,7. De hade också infort 
rórligt sidroder och kunde all tså 
kontrollera/påverka flygningcn 
i alla tre plan: rollplanet (ving- 
varpning), girplanet (sidroder) 
loopingplanet (hojdroder). Si- 
drodret var sammankopplat med 
vingvarpningen (jfr kopplat 
sidrodcr/skcvrodcr i en radio- 
styrd modeli!) Under septem
ber-oktober 1902 genom fórdes 
1000 flygningar med Glider 3.

Dags for motorflygning
Man nu ansåg sig nu vara mo- 
gen alt próva motorflygning. 
Men var fanns en låmplig motor 
att finna?
I samma veva som man tog fram 
Glider 2 hade bródema anstållt 
en mekaniker vid namn Charles 
E Taylor. Charles skulle fråmst 
inrikta sig på cykeltillverkning- 
cn, som bródema nu inte hade 
tid med. Nar motorfrågan kom 
upp, så blev del Charles, som 
fick itu med tillverkningen - han 
kunde ju fråsa, svarva, borra! 
Några ritningar till motom gjor
des inte. Bara skisser. Målsått- 
ningen var en motor med 12 hk 
och så låu som mójligt. Då den 
var fårdig gav den 12 hk vid 
1.750 rpm och vågde 82 kg. 
Den forstå motordrivna Wright- 
maskinen FLYER 1 såg dagens 
ljus. Den fick en spånnvidd på 
12,3 m. Korda 1,97 m. 
Spryglamatillverkadesav vikts- 
skal i ribbor med distansklotsar 
i stål let fór i massivt trå som 
tidigare anvånts på "glidama".

Motom på Flyer 1 drev två skju- 
tande propcllrar ncdvåxladc till 
cirka 1.030 rpm via cykelkedje- 
drivning. Propcllrama - en vån- 
stergående, en hogergående fór 
att slippa besvårande rotations
krafter - bestod av tre hoplim- 
made trålamcllcr, som givits en 
vingprofilliknande form. Pro- 
pellrama hade en diameter av 
2,43 cm och fick en stegvis 
minskande anfallsvinkel mot 
spetsama, dvs i stort sett som en 
modem propeller.
I september var man tillbaks vid 
KiUy Hawk. Efter cu sexliotal 
flygningar med G lider 2 monte- 
rades så Flyer 1 - ett arbete, som 
tog niira tre veekor. lnic fórran i 
slutet av november salt molom 
på plats. På grund a v dåligt våder 
provkordes motor och propell- 
rar inne i hangaren. En axel brast. 
Då Orville kom tillbaks från 
Dayton, dår han och Taylor till- 
verkat en ny axel, kunde han 
beråtta, att konkurrenten Lan-

ley misslyckats i sin forsok i 
sina flygfórsók.

En startramp behovdes
Bródema hade bcståmt, aU de 
skulle starta sin Flyer från en 
startramp. Den losa sanden gjor
de att man inte kunde anvånda 
sig av hjullandståll. På ett tjugo 
meter långt tråspår med plåtske- 
nor skulle en slåde med små hjul 
rulla. På slåden satte man Flyer 
1. De borjade bli klara fór start. 
Den 12 december - en lordag - 
var allt klart fór forsla forsoket. 
Vinden var dock fór svag. Søn
dagen bjod på fint flygvåder, 
men brodemas religiosa bak
grund omojliggjorde "arbete" en 
sóndag.

Forst flog Wilbur...
På måndagen fick man hjalp av 
sex man från den intilliggande 
kustbevakningsstationen aUbåra 
ut Flyer 1 till startrampen. Wil
bur vann slantsinglingen. Han

skulle boija flygforsokcn. Efter 
bara 20 meters flygning var han 
på tre meters hójd, men stallade 
med hóg nos och slog i sanden 
efter nåra 30 meters flygning. 
En slådskena bróts liksom mo- 
torreglaget. Hojdroderstyming- 
en var for kånsligt.
Den 16 december var allt repa- 
rcrat, men med endasl svag vind 
beslót man vånta till nåsta dag 
med nåsta provflygning.

... sedan var det Orville!
Nu var det Orvilles tur. Ryer 1 
bars ut till rampen igen med 
hjålp av bevakningsfolket. Kl 
1030 låg Orville på plats på 
vingen. Motom startades. Ivåg! 
Wilbur, som sprang vid maski
nens hógersida kunde bara folja 
den 10-15 meter. Orville hade 
då nått en hójd på omkring 2 
meter och fortsatte flygningen 
36 meter. Man råknade ut, att

11
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W rights hojdstyre. De punkterade linierna visa till venster stSllningcn vid 
flygt nedát; och till huger vid flygt uppåt.

- ^

Wright-bróderna
Fort satining frán foreg sida!

hastighelen under den korta 
flygningen var omkring 50 km/ 
timme. Men man hann ta den 
beromda bilden av den forstå 
flygningen i varlden. John T 
Daniels helte fotografen.
Så var det Wilburs tur igen. Trots 
problem med hojdrodcrkontrol- 
len nådde han 53 meters långd. 
Orville igen - varannan gång. 
Nu Tick Orville visa, att det gick 
att parera med sidroder och 
vingvarpning. Wilburs nåsta 
flygning kunde nu - trots fort- 
satta problem med hOjdrodret - 
gora hela 260 meter. Torsdagen 
den 17 december 1903 var al 1 tså 
en mycket lyekad flygdag for 
brodema. Då de stod och prata- 
de om framgången kom plOts- 
ligt en kraftig vindby och lyfte 
maskinen, som kastades Over

ånda med stora skador som foljd. 
Dclama plockades ihop. Man 
åkte hem och firade jul.

Ingen storre sensation!
Den ur flyghistorisk synvinkel 
mycket bctydclscfulla handel- 
sen gav in te någon stbrre upp- 
mårksamhcl i USA. Anledning
en var nog den, att en mycket 
kunnig professor Newcombe 
hade på si tt sått bevisat, att flyg- 
ning varomojlig. Dettapåståen- 
dc fOrstarktes ytterligare, då 
Langley misslyckats två gånger 
att få sitt plan i luften. Man kan 
fdrslå, att den amerikanska pres
sen inte hade stor tillit till brO- 
demas uppgifter, om att de lyc- 
kats genomfOra flera flygningar 
i december 1903.
Flyer 1 plockades ihop, repare- 
rades och skickades till uLståll- 
ningar i New York och Massa
chusetts, innan den kom tillbaks 
till Dayton. Den fOrvaradcs dår

i ett skjul i flera år. 1928-1948 
kunde Flyer 1 beses på Tekni
ska Museet i London. 17 de
cember 1948 (45 år efter de 
lyekade flygningama) var den 
tillbaks i USA och stålides ut på 
Smithonian Institution - ett 
museum i USA.
I borjan av 1904 gick Wilbur 
och Orville vidare och snart stod 
Flyer 2 fårdig. Den liknade Flyer 
1, men hade storre vålvning på 
vingprofilen. Man hade nu två 
motoraltemativ - båda 4-cylin- 
driska med båttre kylning och 
modifierad smorjning och tånd- 
ning. En våsentlig skillnad var 
också, att fórarcn satt upprått 
nåra flygplanets tyngdpunkL 
Flygningama behovde ej fort- 
såtta vid Kitty Hawk, då man 
n urner inte var beroendc av jåmn 
vind eller mjuk sand att landa i. 
Intill Dayton erbjOd en herre vid 
namn Torrence Huffman brO- 
dema ett nåra 40 ha stort fålL
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Dår fortsatte de sina flygningar. 
I maj 1904 skulle nåsta flyg- 
ningar gcnomforas. Man hade 
inbjudit ett antal tidningsmån 
alt nårvara - trots, att man inte 
hyste några varmare kånslor for 
denna journalislkår. Det blev 
fiasko. V inden tog si ut. Del kom 
regn. Motom krångladeoch irri
tationen steg hos samtliga når- 
varande. Man bcslot sig dock 
for alt gora ett forsók. Det miss- 
lyckades. Flyer 2 låmnade inte 
startrampen. Då de sedan på tre
dje dagen lyekades halvhjårtat 
hade flertalet reportar åkt hcm. 
Provflygningama kom dock 
igång trots en lång period av 
dåligl vader. Man hade problem 
fråmst vid startema. Något mås te 
goras for att losa de problémem

Starthjalp
Man forbattrade startmojlighe- 
tema genom att bakom startram- 
pen bygga en stiillning, från vil-

ken man kunde slåppa en 750 kg 
tung vikt. Vikten fastes i ettrep, 
som via några block drogs un
der startrampen fram till flyg- 
planet. Vid starten slåpptes vik
len. Dånncd fick man den start- 
hjalp man behovde. Foraren 
kunde lossgora vikten från sin 
plats i llygplanct. Nar viklen 
foil fick flygplancl fart och gav 
fiygplanet den starthastighet 
som behovdes.
Under 1904 genomforde man 
105 flygningar och den långsta 
var på over 5 minuter. Man flog 
nu i en rund bana och många 
gånger gjordes 4-5 hela varv.

Dags for Flyer 3!
1905 såg brodemas FLYER 3 
dagens ljus och den flogs forstå 
gången 23 juni. Flyer 3 var for- 
starkt ytterligare och hade en 
vingprolilvalvningpå 1:20. Man 
hade också gjort sidrodrets funk
tion helt individuell och obe-

roende av vingvarpningen. 
Motom gav nu nåra 17 hk och 
kunde snart trimmas for att ge 
hela 20 hk. Långsta flygningen 
med Flyer 3 (som byggdes i två 
exemplar) blev på over 38 mi
nuter och nåra 40 km (5 okt 
1905).

Man trodde inte på fly g
Nu ansåg man sig kunna erbju- 
da sin flygmaskin till USA-rc- 
geringen. Men anbudet tillba- 
kavisades utan någon som helst 
undersokning. Man trodde inte 
ån på flygplanets mojligheter!
I England, dit man också erbju- 
dit silt flygplan, beslutade man f
0 att over hu vud taget inte inko- 
pa några flygplan.
1906 skrevs ett licensavtal med 
den franska regeringen. Flyg- 
plancn skulle byggas i Frankri- 
ke och kraven var, att flygpla- 
ncn skulle kunna flyga minst 50 
km under hogst 1 lim me och att 
brånsle skulle kunna medforas 
for minst 160 km llygning. Det 
blev strul åven hår.
Trots all en demonstrationsma- 
skin togs over till Frankrike blev 
det inte någon affår.

Åntligen framgång!
Orville tog så hand om forsålj- 
ningsarbetet i USA, medan Wil
bur blev handlåggarc av de fran
ska konlaktema. Snart hade man 
order på 2, maskiner från US 
Army och efter en imponerande 
demonstrationsfiygningav Wil
bur ̂Wright i Frankrike 1908 vek- 
nade också fransmånnen. Vid 
den demostralionen fanns bl a 
blivande flygpionjårer som 
Blériot, Santos Dumont, brOder- 
na Voisin.

Åntligen succé i USA!
1 USA genomforde Orville 
Wright spcciclla flygtester, som 
US Anny hade kråvl. Flygning- 
ama 2 och 10 september 1908 
innebar fullståndig succé. Man 
hade nu borjat ta med passage- 
rare. Den 17 december blev dock 
en svart dag for Wrights och for 
flygel: den forstå flygolyckan 
med dodlig utgång. Det var lojt- 
nanten Thomas Selfridgc, som 
omkom, medan Orville Tick all- 
varliga skador. Eli propel lerblad

nytt
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hade brustit och stortningen 
skedde från 15 meters hojd. 
Wilbur var framgångsrik under 
sinFrankrikevistelse. Han vann 
5000 francs 28/9 genom att flyga 
24 varv i en tvåkilometersbana. 
Detta renderade honom också 
franska aeroklubbens guldnie- 
dalj. I december samma år vann 
han 20000 francs med en Byg
ning i nåra 2,5 timme.
1909 besokte Orville, Wilbur 
och Katherine Rom. Flera flyg- 
uppvisningargenomfordes. Det 
året var Orville och Katherie i 
Berlin, dår man utbildade pilo
ter. Licensti I lverkning starladc. 
Wilbur borjade snart tappa in- 
tresset for Bygning, men hann 
hoja hOjdrckordet till 172 meter 
den 16 september 1909.
Nu bOrjade man med flygskol- 
ning i USA, dels privat, dels 
också for den amerikanska 
armén. Wilbur drog sig mer och 
mer från aktiv Bygning och 
agnade sina sista år åt forskning 
och experiment inom aerodyna
mik. Wilbur avled 30 maj 1912 
efter en tids sjukdom.
The Wright Aeroplane Compa
ny helte nu deras foretag. Man 
byggde flygplan och motorer for 
US A-marknaden, men också for 
export. Forctagcls sjucylindri- 
ska "Wright Whirlwind"-motor 
kom att spela stor roll i flera 
rekordflygningar. Lindberghs 
nonstopflygning Over Atlanten 
genomfordes med en Wright- 
motom i Ryan-flygplanet. Byrds 
flygningar till Nord- och Syd
polen, Kingsford-Smiths jor- 
denruntflygning och andra re
kordflygningar med Ford Tri- 
motor forlitade sig också på 
Wrights Whirlwind-motorer. 
Orville dog 1948. Orville och 
Wilbur Wright kommer dock 
alltid att bli ihågkomna som bro- 
dema, som fick det fOrsta Byg- 
planet att inte bara lyfla av egen 
maskin, utan också hålla sig kvar 
i luften.
De var pionjårcr. Deras insats 
uppmårksammades av andra. 
De blev en inspiration for andra 
all fOra ulvecklingen vidare. Vi 
modellflygare skulle nog inte 
ha funnits, om inte deras insats 
givit resultat! Så kan del vara!

Redakiorn
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MIXEN Sport

Orion, heter den från Gislaved
Så hiir lagom till byggsåsongcn 
Finns det skål att ta en titt på de 
konstruktioner, som tas fram i 
Gislaved - en smålåndsk met
ropol. V id konstruktionspennan
- och naturligtvis vid spakama, 
då del år dags for provflygning
- finner vi Jan-Ivar Lidstróm. 
Han år ingen smålånning. Han 
kommer från Kiruna, vilket hors 
tydligt och biir en sorts kvali- 
tetsmårke. "Dom oppifrån, dom 
kan dom!" Åven då det gåiler 
modcllflyg. Vad har han nu 
bidragit med? Orion & Mixen. 
Orion hette Lillen forut. En 
stockholmarc hade långt tidiga- 
re haft en modcll med del nam- 
net. Sen tyckte några, som kopt

Li 1 len -ritningar, att modellen var 
for stor fór att heta Lillen.

Lite for stor fór Lillen!
Sagt och gjort. Lillen blev Orion
- fór en liten stjåma var det ju! 
Jan-Ivar tvekade lite infór namn- 
bytet. Men nu år det gjort!
— Det hela bórjade, når jag holl 
på att ri ta en modeil fór OS 48 
Surpass och min grabb ville ha 
infållbara stall på sin maskin, 
beråttar Jan-Ivar. Det var ont 
om plats fór stållen i vingen, så 
jag fick óka kordan i vingrolen 
radikalt. Samtidigtblåddradejag 
i en amerikansk tidning och fann 
uppgifterom vilken trapetsform, 
som var narmast en Spitfire-

vinge. (Båttre forebilder finns 
vål knappast! ?) Så det blev minst 
två flugor på sjålva smållen. Tra- 
petsvinge med Spitfireanknyt- 
ning samt vingspets från Mi- 
xcn. Fór att undvika spinnskug- 
ga, justeradejag fenan, som blev 
hógre, men smalare, såger Jan- 
Ivar. Lillen 60 Aerobatic var 
testad under en långre tid och 
hade ypperliga flygegenskaper. 
Den var suverån i knivflygning. 
Sidoproportionema var OK, så 
relativa ytan bibcholls.

Lillen blev Orion!
Plótsligt hade dessa "smårre" 
justeringar givit modellen clt 
nytt utseende. Med klådsclns

stjåmor hade jag nam net klart: 
Den skulle heta Orion-en stjar- 
na! Modellen var klar!
Till Tostared for vi - min grabb 
och jag - laddade till lusen. Vi 
hade nya Orion och gamla Mix- 
en med oss. Meetingbcsokama 
kånde igen dem och undrade om 
de intc var Lillen. De fick veta 
bakgrunden till namnbytet. De 
hóll med. Det var rått!

Norska lovord, minsann
Jag har fått många positi va reak
tioner på m ina modeller av dem, 
som byggt någon av dem. Når så 
en dag en av Norges fråmsta 
modeli fly gare kom på besók i 
Gislaved, så fick han naturligt-

« i

\  Ψ —
V  V
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OBION Aerobatic

vis provílyga(Lillcn) Orion Ae- 
robaLic 60 och Mixen Sport 60. 
"(Lillcn)/Orion 60 Acrobatic var 
cn av de batlre han provát. Den 
var ypperlig fór långsain aero
batic. Toppen i knivegg!" Sa 
han!Då kandes det skónt.
Jag irodde intc, att man kunde 
flyga modellplan på det viset 
han gjorde! Han flog Mixen ock-

så. På ett satt, som jag aldrig 
kunnat tro - eller efterlikna. Mix
en var en sňali modell utan kon- 
stigheter. "Den gårdil man vili. 
Varfór inte gora den lili cn 
dubbeldåckare och såtta dit en 
15-20 cc 4-taktare?" sa han. Dá 
har Du en toppenmodell, som 
faller många i smaken. Vi fár se, 
vad det biir i framtiden.

(Jan-Ivar har cn annan grej, som 
kommersom mittenritningi Mo- 
dcllflygnytts julnummer. Det ar 
en combat-liknande RC-modcll 
med namnet "Pilfink". Goran 
Muftig, som f o salufor matc- 
rialsatscr till en del av Jan-Ivars 
modeller, var med vid forstå 
provflygningen.
Ripa-lågrets deltagarc Tick ock-

så se vad den modellen går for.)

Det hander alltså rått myckct i 
morkastc smålåndska Gislaved. 
Det skulle intc forvåna, om det 
snart kommer en dubbeldacka- 
re från Jan-Ivars ritbord - eller 
från den CAD-maskin dar han 
numera konstruerar modeller.

Redaktórn

RITNINGAR kan bestållas direkt från Jan-Ivar!

Orion Sport .40-.60, spv 1850 mm, i tub 140:- + porto 
Orion Aerobatic .60, spv 1700 mm, i tub 155:- + porto 
Mixen Sport .60, spv 1790 mm, i tub 150:- + porto

Jan-Ivar Lidstrom, Lundavågcn 32, 332 00 Gislaved. 
Postgirokonto 495 12 46-0 ■ Telefon 0371-129 85 efter 1700.

Materialsatser extra tillbehor som kåpor mm kan kopas från 
Ae.ro Produkter, Nymovagen 110, 290 34 Fjålkinge.
Ring 044-560 57fór prisuppgifter!
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Från Friflyg Lennart Hansson, Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmo · 040-19 37 90 i

VM iR inkaby
1

Friflyg-
Nordiska Måsterskapen i friflyg 
1989 avgjordcs 15-17 sept på 
de utmårkta och vidstråckta óv- 
ningsfålten i Rinkaby.
Ansvaret for tavlingens organi
sation var tilldclad Aero- 
klubbens i Malmd modellflyga- 
re. Når anmålningstiden utgick 
30 augusti kunde man konstate- 
ra, att det skulle bli en stor tåv- 
ling med många deltagare och 
med många kånda namn i start- 
listoma. Åtskilliga nykomling- 
ar kunde också råknas in.
Den militant myndighcten P6/ 
Fo 14 hade ståilt følt till fórfo- 
gande. Dårtill kommer att mo- 
dellflygama fick fórmánen att 
utspisas med en perfekt lunch 
på Rinkaby lågrets malsal.
Vi har verkligen anledning att 
tacka fór den vålvilja, som visas 
från Nona Skåningama. Utan 
denna kan lavlingar som Fri- 
flyg-NM svårligen arrangeras.

Efter den långa och vackra som- 
maren 1989 ingick så septem
ber med lika vackert våder som 
tidigare (det gjordes val en och 
annan trimfiygning på sina håll!) 
men når tåvlingsdagama når- 
made sig kom SMHI med den 
ena prognosen dystrare ån den 
andra. T ex hotades med kuling 
och regn under hela vcckoslu- 
tet. Ankomstdagen fredagen den 
15 visade också från borjan upp

en aning vresigt anlcte, men hur 
det var så stillnade det och på 
eftermiddagen och kvållcn 
kunde tåvlama i lugn och ro 
fórbereda sig for lordagens 
evenemang.
Når tåvlingen borjade klockan 
0810 var det nåslan alldeles 
lugnt. Åven om vinden så små- 
ningom okade till cirka 5m/sek 
syd, genomfordes hela tåvling
en under mycket goda våderfdr- 
hållanden. Regnet under fjårde 
och delar av femte perioden ge
nerade icke nåmnvårt.
Med så goda yttre omståndighe- 
ter kunde man vånta sig hog 
klass på tåvlingen. Så blev det 
också.
F1A stiirstaklassen 
Stórst antal dcllagare var det i 
F 1 A/senior med 6 man från var
dera Finalnd och Sverige, 4 från 
Danmark och 3 från Norge. Från 
resultatlistan kan utlåsas, att det 
var en mycket jåmn tåvling med 
sekundstrider om prak ti sk t ta
get varje placering. Segem gick 
till Ole Blomqvist från Sverige. 
Kanske ovåntal for honom sjålv, 
men forvisso vålfortjånt efter 
det Fina arbele han lågger ner i 
sin klubb Bagarmossen. Kom
mentarer på Finska kunde Ole 
utvåxla med andra man i prislis
tan, MarkkuPelkonen, som med 
sina 1127 sek var 21 efter Ole. 
Mycket nåra honom var Herbert

Hartmann, Sverige, på tredje 
plats med 1121. Går vi så vidare 
i resultaten ser vi att placering 
efter placering avgjordes med 
mycket små marginaler. Såle
des en mycket spånnande tåv
ling fór scgclflygama med hog 
resul tatnivå.
Åven i Fl A junior var det hog 
klass. Segraren Tomas Kanni- 
nen från Finland hade gått in på 
andra plats bland seniorema med 
sina 1136 sek. Finland visade 
hår styrka och beredskap fór 
framtiden genom att ta hem alla 
tre prisplaLsema i junioremas 
Fl A-tavling.

Ny FAl-regel i F1B & C
WakeField-klassen F1B hade 
också fulla lag från Finalnd och 
Sverige, 3 tåvlare från Norge 
och 1 från Danmark.
Den nyaFAI-regeln om forlångd 
maxtid i Fl B och Fl C lillåmpa- 
des nu fór fórsta gången i NM- 
sammanhang och Fl B-flygama 
hade alltså att gflra 3,30 i fórsta 
starten. 10 av de 16 startande 
klarade av delta, vilkctdock icke 
utgjordc någon garanti fór fort- 
satta framgångar. Den slutligc 
segraren Anders Håkansson från 
Svcrigcklaradcdc3,30och trots 
168 sek i andra starten, gjorde 
återstående 180-sekundsmaxar, 
att Anders kunde lågga ytterli- 
gare en triumf till de många som

tagits hem tidigare. 1278 sek fór 
Anders var 8 fóre Bror Eimar, 
som sina perfekta flygningar till 
trots, fick se hur maskinen i sin 
tredje start flog in i sjunkområ- 
de och komma till marken efter 
160 sek. Norrmånnen Ole Tor- 
gersen och Per Thomas Skjul
stad tog platscma nårmast efter. 
Ole med endast en miss i fjårde 
(130 sek) och Per Thomas med 
mera jåmna flygningar.
Kyosti Karhila från Finland såg 
ut som segrare t o m femte pe
rioden med fullt resultat dittills, 
men ett olyckligt tekniskt have- 
ri i sjåtle spolicrade Kyostis 
chanser. En Fin prestation gjor
de Valdemar Falk, Sverige, som 
sin ungdom till trots bjód de 
erfarna Wake-specialisterna 
hård kamp. Sålunda hOll han 
andraplatsen t o m femte start. 
Med turbulenspåverkade flyg
ningar i sjåttc och sjunde perio- 
dema over "ravinen" i Fåltets 
norra del blev slutresultatet fór 
"Valle" 1156 sek och sjunde 
plats.
IF 1 B/junior hade de fyra tåvlar- 
na en jåmn kamp. Slutlig segra
re blev Mikael Eriksson, Sveri
ge, 992 sek.

Thomas Koster i F1C!
Motormodellklasscn F1C stål
ler mycket hdga krav på sina 
u to vare både når det gålier att
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Från Friflygfåltet

konslrucra/bygga flygplanen 
och nar det galler att flyga och 
tavla med maskincma. Dessa 
hoga krav och stora svårighctcr 
gor att antalel tåvlarc icke ar så 
stort som for de ovriga klasser- 
na. Dock, de som stiller upp till 
tavling ar i stailet så mycket 
battre. Sverige hade 5 man på 
plats, Danmark och Norge var- 
dcra en tavlarc.
Thomas KOster, Danmark, tav- 
lade från bórjan med sin Flap
per, full av tekniska finesser. 
Namnct t ex foranlctt av ving
ens konstruktion med fórándrad 
vingprofil efter fullbordad mo- 
torflykt. Han fullfoljde tavling
en med en (mojligcn ryssinspi- 
rerad) konstruktion med alumi- 
niumkladda vinge/stabilisator. 
Tillsammans med svenskama 
Eddy Astfeldt och Hans Lind
holm gjorde Thomas full tid och 
kunde sedan sakra segem i fly- 
off med 5 min fóre Eddy med 
3,53 och Hans med 89 sek.
I lagtavlingama var det en stor 
dag for Sverige. Samtliga lag
segrar gick till hemmalaget, så- 
vål i de enskilda lagen per klass 
som i den totala landslagstav
lingen. Stor del i dctla ligger val 
i au Sverige som enda nation 
hade fullt 9-mannalag och ock- 
så hade (nastan) full representa
tion med 6 tåvlare i de olika 
klassema.

Hittilis har endast talats om de 
fina prcstalioncr, som dc olika 
tavlama har utfórt. Emellertid 
Γinns det en grupp personer utan 
vars medverkan detknappast ha
de biivit någon tavling alls, nam- 
ligcn de som gav en dag ål ar- 
rangemanget som tidtagare och 
funktionar.
Stort tack ger vi till Kurt Pers
son, B-G Lindborg, Per Nils
son, dessa tre från Mfk Snob
ben, Nymólla. Från Sódra Hal
lands ModellilygsalIskap (mest 
oldtimer, allLså) Bertil Dahl- 
qvist, Sven Rågvall, Sigurd Isac- 
son samt medåkande S ture Ting- 
wall, Hokaklubben. Från Trel- 
leborgs Modellflygklubb Arne 
Friberg, Birgitta Trulsson, Rolf 
Trulsson, Håkan Trulsson. Från 
SMFF (och Helsingborg) Olof 
Pennbom. Från Jårfålla (!) Or- 
jan Gahm och sluti igen från 
AKM Jan Andersson, Gert Nils
son och Gósta Aurér. Sekrctcra- 
re som alltid och denna gång 
dessutom liivlingslcdarc var 
Berit Hansson.
Med entusiaster som dessa, som 
utan tanke på egen vinning och 
som dessutom sjålv bekostat 
resan till Rinkaby år det chans 
till en framtid for modellflyget. 
Nåsta gång vi mots i Nordiskt 
Måsterskap år 1990 med Dan
mark som vardnation.

Lennart Hansson

Resultat

Klass FLA senior

1 Ole Blongvist S 124 124 180 180 180 180 180 1148
2 Markku Pelkonen SF 177 156 172 129 133 ISO 180 1127
3 Herbert Hartmann S 180 180 90 160 180 180 151 1121
4 Anders Persson S 180 130 115 180 156 175 180 1116
5 Svein Olstad N 177 110 180 180 178 139 136 1100
6 Timo Pajunen SF 180 180 107 96 180 163 137 1043
7 Karsten Korigstad ΓΚ 162 137 180 129 127 180 122 1037
8 Pekka Rahkala SF 157 168 112 128 168 123 180 1036
9 Maurl Tuure SF 180 38 180 136 169 167 161 1031

10 Henning Nyhegn DK 180 165 75 121 180 128 180 1029
11 Sten Agner ΓΚ L 59 176 180 125 1)7 85 180 1022

I 12 Vegar Nereng N 180 140 158 140 105 180 111 1014
1 13 Poppe BlaiKjvist S 177 128 180 161 147 78 135 1006

14 Bo Nyhegn DK 138 141 109 172 86 180 146 972
15 Dag Larsen N 180 138 92 112 134 77 180 913
16 John Pettersson S 141 36 122 140 147 159 148 893
17 Ulf Edlund S 180 180 75 147 180 61 55 878
18 Petri Harsia SF 105 120 81 164 45 180 125 820
19 Pekka Jamis SF 150 142 59 174 76 48 80 729

! Klass FlA junior

1 Ttnas Karminen SF
2 Antti Pylvas SF
3 Kalle Koivula SF
4 Niclas Wangberg S
5 Jes Nyhegn DK

Klass F1B senior

1 Anders Håkansson S
2 Bror Einar S
3 Ole Torgersen N
4 Per 'Ihcmns Skjulctad N
5 Iennart Hansson S
6 Knut Andersson S
7 Valdønar Falk S
8 Jens B Kristensen ΓΚ
9 Kyosti Karhila SF

10 Tapio Linkosalo SF
11 Ossi Kilpelainen SF
12 Antti Mantere SF
13 Teppo Sarpi l a SF
14 Riku Posa SF
15 Tbrstein Rjornstad N
16 Bengt-Olof Tomqvist S

Klass FIB junior

1 Mikael Eriksson S
2 Frederik Heinonen SF
3 David Thorsén S
4 'ihamas Holm SF

Klass F1C

1 Thanan Koster DK
2 Eddy Astfeldt S
3 Hans Lindholm S
4 Tor Rortne N
5 Gunnar Aqrcn S ·
6 Roger Eriksson S
7 Lars-Gunnar Lindblad S

Lag tavl i. nu FlA

164 120 180 169 180i 162 161 1136
154 180 53 180 172 140 124 1003
66 180 130 44 99 167 140 826

117 103 44 75 53 36 70 498
180 123 106 - - - - 409

210 168 180 180 180 180 180 1278
210 180 160 180 180 180 180 1270
210 180 180 130 180 180 180 1240
210 180 180 163 163 140 166 1202
198 180 170 180 110 180 180 1198
210 157 179 180 180 155 103 1164
205 180 180 180 180 123 108 1156
210 144 176 180 134 159 123 1126
210 180 180 180 180 7 165 1102
202 155 180 180 11 180 176 1084
210 127 98 175 180 128 119 1037
210 180 15 180 122 149 117 973
176 104 119 179 108 133 139 958
160 117 135 37 80 135 105 769
103 4 105 113 100 136 90 651
210 176 108 48 7 - - 549

178 161 .170 160 91 153 79 992
175 102 3 138 :135 150 120 82 1
170 114 :123 115 10 128 106 766
76 .180 86 83 97 79 75 676

240 180 180 180 180 180 180 1320 +
240 180 180 180 180 180 180 1320 +
240 180 180 180 180 180 180 1320 +
240 180 180 175 180 180 180 1315 
195 180 180 180 180 180 168 1263 
100 132 80 - - - - 312 
104 108 - - - - - 212

233
89

1 Sverige (Ole Blcnqvlst, Hertert Hartmann, Anders Persson ) 3385
2 Finland (Taras Karminen, Markku Pelkonen, Timo Paiunen) 3306
3 Danmark (Karsten Kongsted, Henning Nyhegn, Sten Agner) 3088
4 Norge (Svein Olstad, Vegar Nereng, Lag Larsen) 3027

Laqtåvling F1B

1 Sverige (Anders Håkansson, Bror Einar, Lennart Hansson) 3746
2 Finland (Kyosti Karhila, Tapio Linkosalo, Ossi Kilpelainen) 3223
3 Norge (Ole Torgersen, Per-Thanas Skjulstad, T BJomstad) 3093
4 Danmark (Jens B Kristensen) n /9

Lautavlinq F1C

1 Sverige (Eddy Astfeldt, Hans Lindholm, Gunnar Agren)
2 Danmark (Thomas Koster)
3 Norge (Tor Rortne)

landslagtávl inu t’lABC

1 Sverige
2 Norge
3 Finland

^ 4 Danmark

11034
7435
6529
5534

3903
1320
1315

r --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Några friflyg n o tise r \
Fr v : Lennart Hansson, F1B, 
med Thomas Koster, mastare i 
F1C. Anders Persson, FlA, 
och Hans Lindholm, flygoffare 
i F1C intill. Tidtagare Sigurd 
Isacson med Anders Persson 
& John Petterson, FlA..
Ovan: FIC-tidtagare samt t h 
FIB. arna Bror Eimar & Len
nart llansson samt tidtagarem 
m SMFF-ordf Olof Pennhorn

Friflyg-SM 1989 arrangeras i 
Norrkoping 7-8 okt. 1-klasser 
lordag, FAI-klasser sóndag. In- 
bjudan har sånts till klubbama. 
Hjelmerus-tavlingen går 21- 
22 okt. Linkoping arrangerar. 
Inbj. via SMFF till klubbama.

Novem bertråffen 1989 måste 
utgå då AKM: s arrangorskapa- 
citet år utnyttjad for hela året. 
Solnas FAI-pokal går i år på 
annan plats ån Sundbro. Inbju- 
dan sånds ut av Solna-klubben.

Friflygm óte anordnas i 
Eskilstuna 25-26 nov 1989. 
Forbered fór kloka & fram- 
tidsbetonade inlågg.
Boka dagama till denna 
viktiga sammankomst!



nytt

[ffii®d]®DI]%g|

Oldtimermåsterskap 1989 'Våxfor och franar sjdng segermebdin 
vinan.de vins char och knattrande ditsiar 
ståmde i oCdtimcrfCyget dårin'

Sista veckoslutet i augusti tråf- 
fades modcllflygcts oldboys till 
årligt móteoch måsterskapståv- 
lingar. SkavstaFlygplats vidNy- 
kóping blev åter platsen fór tråf- 
fen som utomordcndigt bra ar- 
rangerades av Arne Andersson. 
Lordagsvådret såg intc lovande 
ut, det borjade med blåst och 
regn så den pålysta skalaflyg- 
tåv lingen Tick skjutas framåt. 
Så småningom minskade vind- 
slyrkan, men modellema skulle 
komma att landa i ett skogsparti 
åvcn vid avkortad maxtid. Då 
beslóts att cndast två starter 
skulle goras, så attev långflyga- 
re skulle hinna komma åter till 
en ny start.
136 modeller var anmålda. På 
lordagen flógs de två mindre 
gummimotorklassema: A2- upp 
till 50 cm spånnvidd; B2 - 50-75 
cm spv; stora scgelmodellklas- 
sen S2 - 100-250 cm spv samt 
Klass F = fórbranningsmotor- 
modellcr med dieselmotorer upp 
till 2,5 cm3.
Redan på trimningsflygningar- 
nakundemananaaUdcgummi- 
motormodeller, som var utru- 
stade med någon typ av utvåx- 
ling hade båsta chansema. De 
minsta modellema har en ut- 
våxling som ger cirka 3 ggr fler 
propellervarv ån antalet uppvrid- 
ningar på gummimotom. Några 
år lyckliga ågare till gamla 
"Frog"-våxlar; andra har låtit 
góra nya kuggar. B2-klassen har 
också kuggvåxlar av typ "Puss 
Moth", som Overfor två gumm i- 
motorer till en uppvåxlad pro- 
pcllcraxcl eller en kugghjuls- 
óverfóring i aktem s k Krax, 
18

beroende på det ljud de åstad- 
kommer då den under snodden 
fór over kraften till den ovre. En 
kort flygkropp innehåller all tså 
två motorerav samma långd som 
en lång kropp. Når man vet att 
rcglcma kraver ett kroppstvår- 
snitt av LxL: 100, så forstår man 
au dessa kugghjul ger mójlighct 
till småekrare kroppar med stor 
motorlångd och dårmed lång 
motortid.
Ett forslag till handikappreglcr, 
som skulle ge enkcldrivna och 
modeller av riktigt gammaldags 
konstruktion scgcrchans rosta
des ner på årsmotet. Svårighc- 
ten var, att finna låmpliga han- 
dikapptal. Annars var iden god. 
Styrelsen hade fóreslagit en 
anslutning till dctintemationel- 
la SAM - "Society of Antique 
Modellers" - ett forslag, som 
många mcdlcmmar våntat på. 
Alltså: med acklamation antogs 
det forslaget.
Sóndagen kom med eu betyd- 
ligt battre våder, åven om vind- 
riktningen var lika illa. Max- 
tiden beståmdes till 2 min, men 
nu skulle tre starter góras. Om 
några nådde 3 x 120 sek skulle 
detblisklijeflygning. Den na dag 
flógs lilla segelmodellklasscn S 1
- upp till 100 cm spv samt de 
stórrc gummimotorklassema C2
- 75-100 cm och klass D, åven 
kallad Wakefield. Denna dag 
duggade maxflygningama tått, 
men åndå blev det bara två - 
men det var gigantema - som 
Fick 360 sek i protokollet. 
Alltså måstc skiljeflygning till- 
gripas! Det var Anders Håkans- 
son - vår meste Wakefieldflyga-

re i modem tid - och Sigurd 
Isacson, legendarisk tåvlings- 
månniska och konstruktor. Två 
modeller från olika 10-års- 
perioder mottes. "AH-50 Tus
se" en krax-fórsedd modeil från 
1950 samt "Rimfaxe" av 1939 
med kuggvåxcl i nosen.
Båda flygama startade så gott 
som samtidigt. Anders nådde 
båttre utgångshOjd fór glidflyg- 
ningen, men "Sigges" modeil 
gled båttre. Tyvårr nådde de 
skogskanten och hangartak in- 
nan de var nere på marken. Efter 
noggrann kontrol av tiduren 
visades 3.38 min fór Sigurds

modeli och 3.33 fór Anders! Det 
blev en måktig final på en strå- 
lande tåvling!
I slutfasen innan prisutdelning- 
en visades lite skalaflyg med 
gummimotormodeller. Sigurd 
Isacson visade ån en gång att 
gammal år åldst! Hans "Taylor 
Cub" och "SE-FYR" båda med 
våxlar i nosen flóg långst. En 
extra applåd Fick Sten Persson 
och S.O. Linden, som forma- 
tionsflóg med sina "Heinkcl He 
100" utan au kunna styra dem! 
De båda jaktplansmodellcma 
hade exakt lika flyktmónster!

SOL
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Startteknikfór en 1912 :a. T h 
en typisk Isacson-innovation: 
Dubbel- & motverkande upp- 
dragare mod. graddvisp. Oj!!

Sigurd slår till!
Sigurd Isacson den ofortrotte- 
lige slår till igen! På friflyg- 
NM var han tidtagarc. Påstod 
också, au hans Wake från 1912 
kunde kåmpa med de FIB-or, 
som klóv Rinkabyluften un
der tåvlingama.Visst! Språng- 
marsch 2 km till bilen. Åter

med en Wright-inspirerad mo
deli (anka med 2 motroteran- 
de proppar). Nog skali det till 
en Sigurd att veva upp med 
modifierad gråddvisp (båda 
snoddama laddades samtidig 
& motvarvs). Sedan visa att 
den flóg som en gammal gud!
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Några S.E.5a-kommentarer
Det hår med S.E.5a-serien med historik, bygganvisning och ritning år något av
det basta vi gjort i Modellflygnytt. Mångder av ritningar har gått ut. Tack igen, 
Lars Pilegaard! Vi har också fått kommentarer, råd och tips. Hår år några!
Tack fór senaste numret av 
Modellflygnytt. Ritning, flyghi- 
storia! Motortest, fårgbild och 
mycket annonser. Bravo!

Några synpunktcr på trimning 
av biplan med anledning av arti
keln om SE5a. Det år klart, att 
en RC-dubbeldåckare skali ha 
mindre anfallsvinkel på den Ovre 
vingen fór att flyga bra. Åven 
Pitts Special har detta genom att 
vingama har olika vingprofil! 
Jag har sett en dubbeldåekare 
med overvingens anfallsvinkel 
stórsL Den flóg som en skads- 
kjuten kråka! Varfor?

Det handlar om stall!
Det har med stall att gora. Om vi 
antar att en dubbeldåekare en
ligt korrekt instållning nårmar 
sig stall, så kommer den undre 
vingen som har storst anfalls- 
vinkel att stalla fórst. Hårvid 
tappar den lyftkraft samtidigt 
som luftmotståndet ókar. Flyg- 
planct kommer att få minskad 
lyftkraft. Om det inte år fråga 
om en våldsam stall, så kommer 
óvervingen fortfarande att ha 
lyftkraft. formodligen t o m stor 
sådan, då den ligger nåra 
stali.Den óvrc vingen kommer 
att dåmpa flygplanets fall, nar 
den under vingen stallar. Ving
ama stallar allLså inte samtidigt, 
vilket leder till att flygplanet i 
sin helhet inte tappar all lyft
kraft på en gång. Stallegenska- 
pema biir "mjukare" och mer 
kontrollerbara. Jåmfor med en 
kon, som år stabil vid fall med 
spetsen neråt. Vingamas anfalls- 
vinklar bildaren kon mot luften.

Mina erfarenheter vid konstruk
tion av RC-dubbeldåckare fór

sport- och konstflygning år f ó 
den, att vingamas sammanlag- 
da tjocklek bór vara ungefår som 
en monoplanvinges. Luftmot
ståndet biir annars fór stort. Det 
år åndå alltid stórre ån hos ett 
monoplan.Spånnvidden bor lig- 
ga omkring 2/3 av motsvarande 
monoplans. Vingamas båryta 
bór dåremot vara cirka 20-30% 
stórre ån motsvarande mono
plans, eftersom det uppstår fór- 
luster i bårkraft genom turbu
lens etc. Ett arrangemang som 
flyger fint år att ha v-form på 
undervingen utan pilf orm, me
dan óvervingen saknar v-form, 
men i stållct ges pilform.
Jag har bara erfarenhet av s k 
positiv slagger,dvsatlovcrving- 
en ligger något framfor under
vingen. (Staggcrwing-originalct 
med sk negativ stagger år jobbig 
att bygga som model I, men 
kanske den clcgantaste dubbel- 
dåekaren av våra stora fórcbil- 
der). Stabben får gåma vara 
hålften av spånnvidden på en 
dubbeldackare fór 40-motor. 
Skcvrodcr år låttast alt montéra 
på undervingen, men rollama 
biir naturligtvis båttre med skev- 
roder på både over- och under- 
vinge.
En enkel losning att montéra 
vingstóttor år att i en stadig 
spry gel Påstå ena hal van av ett 
pinngångjåm av plast. Den an- 
dra halvan av gångjåmct mon- 
teras i vingstóttan. Såga ett spår 
i stottan med bågfil. En knapp- 
nål eller ståltråd genom det hela 
och Du har cn stabil stótla,som 
år lått att montera/demontera.

Hålsning!
Marcus Miettinen 

Botkyrka Rfk

—  

Thomas Nathansson  -  vålkånd model/ -  

byggare med bl a dubbeldackare som 
specialitet -  bidrar med några vingstott- 
tips kring S.E.5a-bygget.

Tag ógleskruvar med M2-gånga. Natan har dem! (Ovan) 
Borra upp oglehålet till 2 mm. Innan vingen kids limmas 
hårdtrdbitar (6x6 el 8x8) i de spry giar, dår stóttor skali fås-
tos. Upptilll undervingen. Under till/óvervingen. Klå! Borra 
ett 15 mm hål i bitarna och gånga ner skruvarna i hålen.

Skruva in en 2 mm skruv i stóttornas óver-och underånda. 
Skruven fåsts i ógleskruvarna - muttrar behovs inte. (Mitt- 
bilden) Stagningen runt skruven håller allt på plats, ůgle- 
skruvarna kan anvåndas fór infåstning av annat gods också. 
Thomas har fåst fungerande avgasror på det sållet också.
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vingens framkant Sandpapperets yta 
under klotsen skali 
vara så stor, att den 
bara tácker de sneda 
spryglarna!
Så snart klotsens 
ytterytor (utan sand
papper) nått de raka 
spryglarna år 
putsningen fårdig!

raka spryglar

Så hår klarar 
Du de sneda 
spryglarna!

Light Hart Flyer II
beskrivende text till mittenritningen
Vingen och stabilisatorn
Vålj ut lått balsa - lågst vikt år 
målet! Tillverka en spryglemall 
av 1 mm plywood. Skår ut alla 
spryglarna en och en ur ett 1 mm 
balsaflak. De sncdstållda spry- 
glama gOrs lite tjockare ( ca 0,5 
mm) baktill vid tillverkningen. 
Detta gållcr fór Ovrigt också 
spryglarna till stabben. Halv- 
spryglamabehOverbaranå fram 
till balkcn och kan avslutas dår. 
Den lilla skillnadcn som biir 
mellan spryglarna i råt vinkel 
och de sneda kan man lått slipa 
till med en slipkloss (något spe- 
cicll - se skissen!) med fint sand
papper efter det att man lim mat 
samtliga spryglar på plats mel
lan fram- (3x3 mm) och bak
kantlistema (2x15 mm).
Den del av specialputsklossens 
undcrsida, som intc klåtts med 
sandpapper skali vila mot de 
vinkelråta spryglarna - de skali 
ju inte putsas. Sandpapperet i 
mitten skali alltså bara slipa på 
de snedstållda spryglarna! Slipa 
med lått hand, då 1 mm balsa 
intc år så starkt! Du kan också 
bchOva ha ett underlågg under 
spryglarna, så att de inte pressas 
ner under slipningen.
Delta skali all tså ske innan mitt- 
20

balken (4x 1,5 mm) och de tunna 
(1,5x1,5 mm) listema limmas 
på plats!

Kroppen
Åven har våljer Du lått 1,5 mm 
balsa. Lacka balsaflaket 2 gång- 
er med tunn spånn lack på ena 
sidan. Fåst ett tunt papper i denna 
lack och lacka ytterligare en 
gång. Fukta, sedan lacken tor- 
kat, den andra sidan av fiaket 
med varmt vatten, tilis det vill 
rulla sig. Ta ett plastfór med 
ytterdiameter 28 mm (som el- 
installatórema anvåndcr) och 
forma det fuktade balsaflaket 
runt roret (papperssidan inåt!). 
Forma forsiktigt och linda en 
1 x6 mm gummimotor omkring 
det bojda fiaket. Linda inte fór 
hårt, fór då kan det bl i mårken i 
balsan! Når så balsan torkat helt, 
kan Du ta av gummimotom igen. 
Anvånd tape och straek den for- 
made balsan runt rOrct. Skår med 
vass kniv eller skalpell långs en 
1 i n jal. For i hop bal sakan tema ti II 
en lat skarv och limma med bal- 
salim (ej cyano eller liknande!). 
Balsalim faster ej mot plastro
ret. Når skarven torkat (2-3 
timmar) vriderman fórsiktigtpá 
balsafórkroppen, som slåpper

från plastrdret. Innan Du tar bort 
del från plastroret kan Du slipa 
fórsiktigt. Lacka kroppsroret 2- 
3 gånger på utsidan, dår Du se
dan lackar fast ett tunt papper. 
Låt kroppsroret sitta kvar på 
plaslrorcl några dygn, så år Du 
såker på att det bl ir helt rakt.

Bakre kroppsroret
Båsta såttet att tillverka det ko
niska bakre kroppsroret år att 
limma samman ficra lister av 
lått balsa till en kona, som sedan 
hyvlas ned till råttmåttoch form. 
Lacka och vaxa den noga. Nu 
har Du en kona att tillverka bak- 
kroppar med.
Till bakre kroppsroret an vånds 
1 mm mycket lått balsa. Lacka 
ena sidan med tunn spånnlack 2 
gånger, lacka fast ett tunt pap
per och gor precis, som Du gjor
de med fråmre kroppsrftret. Hår 
klar vi inte med papper på utsi
dan (viktsskål!) utan lackar i 
stål let 3 gånger med tunn lack.

Kolia att Du har samma diame
ter framtill som plastrorct har!

Foga nu ihop delarna!
Sedan år det bara att foga ihop 
det fråmre cylindriska kropps

roret med bakdelen koniska fór! 
Se rimingen!

Trimning
Awåg modellen med motor 
(1x3 mm). Med tyngdpunkten 
på rått stålle gor Du några hand- 
glidkast i lugnt våder (ingen ter
mik - gOr det på kvållen!). 
Veva upp motom (vålsmord 
med såpa och glycerin, fór- 
ståss!). Modellen ska stiga i ho- 
gerkurva, vilket trimmas med 
sido- & nedlutning av propel- 
leraxeln (se rimingen!).
Se till att Du får bra och funger- 
nade frigång på propellem, fór 
den får inte sluta snurra, då mo
tom gjort sitl Håller Du model
len mot vinden, så skali propel- 
lem snurra lått och fritt!
Når Du så gjort en 4-5 uppdrag- 
ning till 50% av motom, kan Du 
veva till nåra max! Modellen 
stiger nu brant till 50-60 meter 
och Overgår sedan till glidflykt i 
vånsterkurva.
Var noga i bygget. Var noga vid 
trimningen. Då får Du en bra 
modcll och visar Dig sjålv och 
andra, att Du biir en mycket 
duktig friflygare framOver.

Hålsningar!
Lasse Larsson



Lite Junkerier
B3 hade många broder!
Vår gamla B3 - eller Tp9 som 
den också kom att heta i Flyg- 
vapnets rullor - dr en Junker- 
produkt. Ju 86 var beteckning- 
cn. Maskinen - Junkers Ju 86 - 
premiårflOg 1934 och kom i ett 
flertal versioner. 86K blev vår 
B3:a - f o den snabbaste model
len med sina Bristolmotorer.

86D drevs fram av sexcylindri- 
ska diesel-boxmotorer. 86P& 
86R, som åmnats for hóghojds- 
uppdrag hade kompressormata- 
de dieselmotorer. 86R med en 
spannvidd på 32 m mot våra 
B3:ors knappa 23 m kunde gå 
på hOjder, som engelsmånnens 
Spitfire med moda kunde nå.

Stuka med "sido vågn 99

Junkers Ju 87 "Stuka" år ock
så en kånd WWII-maskin från 
Junkerfabriken. Den satte bl a 
skrack i Polen, Grckland och 
Kreta. StOrtbombning var spe
cialiteten. Ernst Udct kopte 2 
Curtiss Hawk från USA for att

studera tekniken. Dår foddes 
idén. Wolfram von Richthofen 
(kusin till Rode Baronen) ledde 
Stuka-staffel VIII under WWII. 
Stukan, som premiarflog i slutet 
av 1935, kom ut i ficra special
versioner. Den underligaste av

( t >
dessa 87-or får^e^sågas vara 
Ju 87D med en tvåsitsig passa- 
gerargondol, som monterades på 
vånstervingen. Det blev lite B V

141 av det hela (Ni vet den 
med kabinen vid sidan om - 
avsiktligt konstigt & asymme
triskt så att saga!)

Styr modellen 
såkert med 
RC-vanten!

Biro-Vante
Vanten finns i fårgerna r6d, grfin och grå. 
Materialet år fiberpåls med den flossiga 
sidan inå t Vanten år fårsedd med en ficka 
på ovansidan av vindtåt poplin.
Som standard ingår ett par ilåggsvårma- 
re, som placeras i den vindtåta fickan, dår 
håndens kroppsvårme reflekteras.
Om det år riktigl kalit kan man lågga en 
engångsvårmare i fickan som ger skfin 
vårme.lnsidan av handsken år klådd med 
svart låderimit., som ej biir stel i kyla 
Storiekar: small, medium &  large

Pris 140:·i >
SÅLJS I FACKHANDELN eller hos 
Birgitta 4 Ronny Lundberg, 
Tidlosavågen 26
194 60 Upplands-Våsby · 0760-330 61

helikopter•cell
Fór byggsatser, delar och óvrig 

information vånd Dig till Din 
lokale hobbyhandlare!

Box 2103 
183 02 Tåby

Generalagent

IDÉ-FAKTA
Telefon
08-7923791
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T v s tar tar Seas tar en från 
vattnet - obs "flyť-vingarnas 
funktion.
T h: snabb vattentaxning och 
på landbacken med utfållda 
landstdll. Hon år en skonhet, 
som vi hoppas få  se i Sverige - 
som fullskala & modeil!

Data Seastar CD2
Spånnvidd 17,74 m
Långd 12.70 m
HOjd 4.83 m
Tomvikt 2800 kg
Flygvikt 4600 kg
Motorer: Prau & Whitney

PT6A-135A, 2 st

Det hela bórjadc redan 1914. 
Claude Domier ( t  1986) har 
gjort sig kånd som en sjdfiyg- 
spccialisL Domicr har alltid vařit 
fórknippat med sjOflyg.
31 juli 1919, kom t ex hans GS 
I, som var en tvåmotorig flyg- 
båt, som uppvisade samma bas- 
konfiguration (frasigt ord 
fór"stil") som han darefter kttrt 
med i många år. Det var en 
hogvingad flygbåt med två mo-

.. med många fordelar!
Vad var det då for fórdelar med 
den har annorlunda motorpla
ceringen och allt det andra?
Jo, med två motorer, som satt 
centralt placeradc langs planets 
mitt-linje, forekom inga kon- 
stighetervid flygning med olika 
varvtal på motorema. Inte hel
ler enmotorflygning vållandc 
några som helst problem. Det 
kunde ju inte bli någon sned-

skalaflygarc brukar också vara 
bra for skalaflygare och modell- 
flygarc. Så varfor inte fundcra 
på en Domierbaserad sjdflyg- 
modcll. Det ar bara att stjala 
idéer.

Trdna sjoflyg på land 
Tack vare flygplankroppens ut- 
seende ar det lait att "haka på" 
ett hjulstall fór de fórsta prov- 
ilygningama, som man forlåg-

Ta steget fulli ut i sjon! 
Och vill Du gdra en F4C-are 
(Du biir rUtt ensam om det!) så 
varfor inte gå igång med Dor
mers senaste skapelse: Claudius 
Domier Seastar CD 2 - en skdn- 
het, som slår det mesta i sjoflyg- 
våg! Den vackra flygkroppen 
och den smackra motorgondo
len får en osdkt att tanka på glas
fiber. Med planering, bdr det 
vara mójligt att få till formema

Varfor inte ett sjoflygplan?
torer, som monterats ovanfór 
vingen efter varandra (en drog, 
en skdt på).
Fórutom de topp-monterade tan
dem motorema kannetecknades 
GS I av frånvaron av vingfiotto- 
rer. I stallet fanns två korta, 
knubbiga flyt-" vingar" vid krop
pens vattenlinje.
Det blev en av många ...
Och den stilen hdll han sedan så

dragning, som utgorde svåraste 
problemen vid flygning med en 
motor med vingmonterade mo
torer. Installationen av motorer- 
na var också okompliccrad - det 
rackte till en borjan med en enkel 
"låda" fór dem.

Vattensprut på motorema var 
man helt fri ifrån med den hår 
motorplaceringen.
Med de stabila fiyt-"vingama"

ger till landbacken. Vill man, så 
ett behover inte ett upp/nedfåll- 
bart hjulstall heller vara kne- 
pigt aU få till. En kanal till med 
eu servo ordnar den saken utan 
komplikationer. Med nosståll, 
luckor och allt å la CD2:an biir 
det dock lite mer kompliceraL

Men vi brukar ju gilla utma- 
ningar, e ller...
Hår intill har jag tagit fram lite

aven med spant + balsaplank- 
ning också.

De hår bildema och ritningama 
med Seastar har Modellflygnytt 
fått direkt från fabriken, som 
numera leds av Claudes åldste 
son Claudius. Åven en tredje 
generation Domier - Conrado 
Domier - fortsåtter den berdm- 
da och framgångsrika Domier- 
traditionen på sjdflygsområdet.

Och varfor inte ett tvåmotorigt?
gou som ograverat genom hela 
siu flygplanskonstrucrandc liv. 
Domier Wal blev en annan god
bit fór sjoflygare. Domier X (12 
juli 1929) - en stor, tolvmotorig 
skapelse fór 170 passagerare - 
var också konstruerad efter sam- 
ma grundfórutsáttningar. 6 
motorgondoler på vingen! Se
dan kom Do 18, Do 24 och Do 
26. Efter samma recept!

nertill slapp man ifrån vingmon
terade stodfloUorer, som inte ba
ra utgjorde kraftigt luftmotslånd. 
De kunde också lått slås av vid 
mindre goda landningar i hog 
sjO.
Allt det hår sammantaget har 
gjort, att Domiers flygbåtar blev 
något alldcles extra. For full- 
skalaflygama.
Det mesta, som år bra fór full-

ritningar och skisser på några 
Domicr-flygtyg. Dår finns ideer 
att håmta. Vill Du bara kon- 
stmcra/bygga en enkel modeli 
på Domier-vis år det bara alt 
folja skissema och forenkla hår 
och dår. Vill Du nårma Dig po- 
pulårskalakvaliteten, finns bra 
ritningar att få tag i. Kolla hos 
Hobbybokhandeln, som såkert 
kan ge tips om var ritningar finns.

Hår finns idéer alt basera nåsta 
sjoflygprojekt på. Nog gdr de 
hår vackra bildema att man biir 
lite extra sugen! Eller hur? 
Rita/konstruera i hdst, bygg i 
vinter och sjófiyg nåsta som- 
mar.

Redoktorn
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A tt gå från en motor till tvá år ett stort kliv fór många.
A tt lam na land och gå i vattnet år fór många ett ånnu storre steg. 
Men varfór inte titta på omgivningen och góra ett bra modellval.
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Tavla med Din PEN
på Hobbymdssan i Sollentuna!

I Flygning med PENNI l:a pris 500:- 
________  2:a pris 300:-

Vid bestallning Nu 
får Du mer information - och 

"gamla" PENNI-ktmder kan skriva 
eller ringa om tåvlingen!

I
I

OB SER VERA! 
Takhojden år begrånsad 

till 3,80 meter!
3:e - 10:e pris modeller I 

^  -------------  från Ackus for 100:- J

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

N
S a n d .........st PENNI + tavlingsinform ation till
m ig m ot 100:- + postforskotts-avgift & porto!

Namn 

Adress

Vinn 
Lindansen’90
med 
Linus!

24
forlag

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

Bygg och trana i host - och vinn Lindansen nåsta år!
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Några ord till dem, som tav I ar!
Oberoende av hur Du uppfattar 
modcllflygtåvlingar, så firms det 
några regler for hur de skali ge- 
nomforas - nationellt och inter- 
nationcllL Hår en sammanfatt- 
ning om vad som gåller fór natio
nellt tåvlande. Den år inte hel- 
tåckande utan mer vad som år 
gcmensamt fór de tre grenama.
Sanktionering av tavling
På hosten fore tåvlingsåret an- 
måler den klubb, som vill arran- 
gcra en tåvling si tt onskemål på 
en sårskild blankett, som skick- 
as till respektive grenstyrelse fór 
godkånnande. (Blankettema 
sånds till SMFF-klubbar). Gren
styrelsen tar vid sitt beslut om 
sanktion eller inte hånsyn till bl 
a eventuellt andra modcllflygak- 
tivitctcr vid samma tidpunkt.
Utlysning av tavling 
Fór alt en tåvling skali bli sank- 
tioncrad måstc al la SMFF-an- 
slutna modellflygare inom Sve
rige ges mojl ighet att delta. Detta 
gåller speciellt UT-tåvlingar, dår 
landslag tas uL Dårfor skali tåv- 
lingsinbjudan nå samtiiga Sve
riges klubbar. Information om 
tåvlingen ges sedan i Månads- 
meddelande eller i Modcllflyg- 
nytt. Blankctt fór tåvlingsinbju- 
dan finns på SMFF:s exp.
Tavlingen
Tåvlingen skali gcnomfóras en

ligt de regler, som bcslulats inom 
varje modellflyggren, vid gren
konferens eller enligt de FAI- 
rcglcr, som spccificcras i FAl 
Sporting Code. 
Arrangerande klubb 
Klubben tillser, att det finns tåv- 
lingsledare (ibland overledare), 
funktionårer och sekreteriat. 
Från SMFF:s exp kan rckvircras 
domarkort, tidtagarkort, proto- 
koll, heatkort mm. Allt år helt 
GRATIS utom det perforerade, 
tvådelade tidlagarkortct fór fri- 
flyg (1:50/styck). Tåvlingsresul- 
tat sånds till SMFF:s exp.
En klubbs roster vid nåsta Gren
konferens baseras till viss del på 
hur många tåvlingsaktiva man 
har rapportcral.
Arrangerande klubb skali fdr- 
vissa sig om att de anmålda år 
behdriga att delta i en svensk 
modcllflygtåvling. Gållande for- 
såkringar omfattar bl a enbart 
SMFF-anslutna.

Deltagande klubb
Klubben, som den tåvlande till- 
h5r, ska góra anmålan om delta- 
gandet. Gratis anmålningsblan- 
kcttcr Finns på SMFF:s exp. 
Klubben, som betalar startav- 
gift, ansvarar formellt fór att 
den tåvlandes modcll uppfyllcr 
de specifikationer, som gåller 
fór den klass han/hon startar i.

Tavlingslicens
Varje SMFF-ansluten (åven fa- 
miljeanslutna) får ett personligt 
medlemsnummer, som utgdr 
den tåvlandes tåvlingslicens- 
nummer. SMFF har inte utPår- 
dat någon spccicll tåvlingsli- 
ccns, utan man år tavlingsberåt- 
tigad i och med att man åranslu- 
ten till SMFF. Licensavgiften 
ingår i medlemskapet. En inter- 
nationcll tåvlingslicens har 
samma nummer som medlem- 
mens medlemsnummer.
T d vlingsredskapet
Modellflygplancn år våra tåv- 
lingsrcdskap. De skali uppfylla 
de krav, som ståils i varje tåv- 
lingsklass. Varje Ids flygplans- 
del måste vara mårkt med den 
tåvlandes registreringsnummer 
(licensnummer). SiffrorochSE- 
bokståver till detta Finns på 
SMFF:s exp. Undantag från 
"mårkningsrcgcln" gåller klass 
F4 (skalaklassema).
Den tåvlande
Varje SMFF-registrcrad med- 
leťn får delta i en svensk natio- 
ncll tåvl ing. Om vånl innebår det, 
att den som INTE år registrerad 
i SMFF inte heller tillåts delta i 
en nationell tåvling. I enlighet 
med SMFF:s sladga §47 dis- 
kvaliFiceras varje SMFF-anslu- 
ten, om denne tåvlar mot per-

Det vårvas vidare
Årets SMFF-satsning fór fler 
medlemmar går vidare. Forstå
eligt nog gick det på sparlåga 
under sommaren. Å andra sidan 
hade vi mojl ighet att visa, vad 
modeilflyg år. Nu då hdstens 
byggsåsong år igång, Finns det 
många skål till att se till att 
fråmst ungdomar - får upp Ogo- 
nen fór modcllflygsporten. 
Fortsått alltså att vårva nya 
medlemmar och vinn lotter i 
SMFF:s vårvningslotteri, dår 
Model-Craft sponsrar med 
motorer som Fma vinster.

son, som ej år registrerad i 
SMFF. Studera gåma SMFF:s 
stadgar, som bor Finnas hos varje 
klubb! Den tåvlande år skyldig 
att kånna de regler, som gåller 
fór den klass han/hon åmnar 
tåvla i.
Ev regel tolkningsproblem mås
te redas ut FÓRE tåvlingsstart. 
Om Duåransluten till merånen 
klubb, kan Du under samma ka
lenderår tåvla fór de olika klub- 
bama i olika grenar. For klubb 
A kan Du tåvla i friflyg, for 
klubb B i linflyg och fór klubb C 
i RC. Har Du bdrjat tåvla fór en 
klubb i en gren, måste Du fort- 
såtta året ut i samma klubb och 
gren. Byte kan ske enbart vid 
kalenderårsskiften.
Det hår var några punkter ur ett 
mycket stort område. Vi har kla- 
ra regler att folja och lår vi oss 
dem och foljer dem, bl ir det låt- 
tare fór al la inblandade: arran- 
gorer, tåvlingsledare och inte 
minst fór de tåvlande sjålva!

Bo Hall gren

Fortsått vårva - lotteriet fortsåtter 
1989 med vårvningsperioder

Model Craft 
I och O.S. 
istottar

i svenskt
i modellflyg!
I
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I
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Vinnare Januari - Maj Hans From, Moholm; Bertil Nilsson, Skanor/Falstcrbo; 
Peter Nilsson, Trelleborg; Nicklas Wångberg, Sollebrunn; 
Mattias Persson, Umeå; Ålmhults RCK; Tåby MSK; 
Acroflycrs

Juni -  Augusti Roland Barlholmc, Kungålvs MFK; 
Modcllflygklubben Skvadernm Y 058

September -  Oktober 
November -  December

Dragning i november 1989 
Dragning i januari 1990

m  #
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Replik till "Lite om Hitec"
Ingen rok utan eld ...
lyder jag det gamla talcsållet. 
Men år riset surt, så biir det 
myckct rók också av en liten 
eld! Så blev det når SMFF:s 
såkerhetskommitté ville våma 
om flygsåkerheten och kanske 
lyssnade lite for mycket på vad 
en góteborgarc skrev i sin klubb- 
tidning. Vi på Slotcar vill gåma 
ge kommentarer till såkerhets- 
kommitténs undringar, men vi 
anser det inte modan vårt, atl 
kommentera artikeln ur klubb- 
tidningen Stabben (vart och eu 
av de senaste numren har inne- 
hållit liknande artiklar!) efter
som vi tror att de fiesta kånner 
igen kvållstidningsjargongcn. 
Vi vill forst gåma såga, att fel- 
frekvensen på Challenger 720 
ochdelvisåvcn Challenger4000 
vařit hógre ån den fór de båda 
två-kanalama 250och 260. Detta 
skali dock stållas i relation till 
au fcl frekvensen fór tvåoma år 
mycket låg, åven jámfórt med 
gamla namnkunniga japanska 
anlåggningar. Det mycket stora 
antal Challenger-anlåggningar, 
som såils under de senaste åren 
gór ju forstås att antalet fel i 
absoluta tal kan te sig stort. Au 
sedan fel frekvensen år stórre fór 
en anlåggning, som kostar 1000-

lappen ån fór en 5000-kronor- 
sanlåggning får vi tyvårr nog 
leva med så lange felfrckvcnsen 
fór den billiga anlåggningen 
också år låg proccntuellt råknat
De fcl, som forekom mit i mer ån 
enstaka fall har vařit fóljande:

1. Dålig råckvidd eller stórande 
såndare på 720. Delta fel har i 
de allra fiesta fall berott på 
skadade kristaller, t ex efter 
en krasch. Vi vet också, att en 
del kunder inte låst bruksan- 
visningen utan byttkristallen, 
trots att detta uttryckligen 
fórbjuds i instruktionen. Det 
hjålper alltså inte, au kristal- 
len man bylt till, år av hogsta 
tånkbara klass, eftersom var- 
je enhet (mottagare eller mo
dul) år trimmad till den kris- 
tall, som anlåggningen leve- 
rerades med. Omtrimning 
måste ovillkorligen ske, om 
Du bytt kristall!

2. En litet antal mottagare ur den 
fórsta serien anlåggningar, 
som levererades hósten -87 
har visat sig fungera mindre 
bra. Skulle Du misstånka, all 
Du har en sådan och mårker 
brister i funktionen, bor Du 
sånda den till oss fór kontroll. 
Observera dock, att detta cn-

dast gållcr fór mottagare med 
5-siffriga serienummer.

3. Både når det gålier Challeng
er 4000 och 720 har det fóre- 
kommit att kabcldragningen 
till spakama gjorts på ett min
dre lyekat såU. Detta fel upp- 
står normalt, når spaken år i 
eu yttcrlågc och forsvinner 
når spaken dras mol neutral
låget igen. Har Du en an
låggning, dår servona ryeker 
till eller biir "vimsiga" når 
spaken fors mot ett ytterlåge, 
bór Du genast sånda den fór 
kontroll. FOrvissa Dig dock 
fórst om, att orsaken inte år 
den i nåsta punkt beskrivna, 
om det gåller en 720-anlågg- 
ning.

4. Challenger 720 år utrustad 
med en rad mixerfunktioner. 
Dessa kan vid felinstållning 
fórorsaka att pulstiden "over
styr", så att alla kanaler Over 
den overstyrda slås ut. Det 
handlar ån en gång om att låsa 
instruktionsboken.

5. En annan vanlig orsak till fel 
år, som de fiesta vet, dålig 
strómfórsórjning. Vi kan som 
kuriosa beråtta, att det vårsta 
exemplet vi sett i den vågen, 
var en 720, som sånts in fór 
garantireparation. I batterihål-

laren, som har plats fór 9 cel
ler, fann vi två ackar, som var 
helt OK, fyra ackar, som var 
delvis låckta eller svållda av 
óverladdning, två alkaliska 
torrbatterier samt ett brun- 
stensbaueri! Au den anlågg
ningen inte fungerade felfritt 
år ju inte svårt att forstå. Chal
lenger 720 levereras numera 
med fórmonterade (svetsade) 
aek-paket.

Till sist - Du visstc det såkert 
fórut - påminner vi gåma om att 
de fiesta krascher eller inciden
ter ju faktiskt orsakas av bris- 
tande kunskap eller dåligt un- 
derhållet material. Varalltidno- 
ga med Din utrustning och fólj 
radions instruktion och klubbens 
sákerhetsfóreskrifter.
Vi har nu beråttat lite om elden. 
Rokcn lår hålla vår serviceav- 
delning sysselsatt - med ly vårr i 
de fiesta fall onódigt arbete - ett 
bra tag framóver. Vi har åndå 
som trost under de senastc vec- 
komablivituppringdeav många 
nójda Challenger-ågare, som ir- 
riterat sig Over artikcln i forrå 
numret av Modcllflygnytt.

Med vanlig halsning!
Crister Magnusson 

AB Slotcar 
(Agent for Challenger i Sverige)

SMFF:s Sakerhetskommitté:En kommentar från
Vad har nu hånt, sedan artikeln 
om Hilcc stod i fOrra numret av 
Modellilygnytt? Forvånadsvårt 
lite. Vi har fått in 8 negativa och 
2 positiva åsikter om 720 samt 2 
negativa om 4000. Resultatet 
gór oss minst sagt fórvánade. 
Antingen år artikeln från góte- 
borgsklubbens tidning delvis 
Overdriven. I så fall år radion 
båttre ån sitt rykte. Eller också 
vill modellflygarc inte tala om 
sina bekymmer.
Eftersom det gåu ganska kort 
lid, skali det bli intressant att 
fólja upp detta vidare.
Att en radio slutar att fungera 
kan bero på många olika saker. 
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Eftersom vi inte testat några av 
dessa anlåggningar kan vi ej gå 
in på några tekniska detaljer. 
En sak skali man dock ha klart 
fór sig. Kóper man en 4-kanals- 
radio fór cirka 1000-lappen el
ler en 7-kanalare med flcra mix- 
mójlighcter fór cirka 1600:-kan 
man inte få samma kvalitet som 
en radio, som år dubbelt så dyr. 
Det år orim ligt. En orsak till ha- 
veriema med Hitec-anlåggning- 
ama gåller åven andra mårken i 
ekonomiklass. De levereras med 
batterikassetter på såvål motta- 
gar- som såndardelen. Ur flyg- 
såkerhetssynpunkt såg man helst 
att alla anlåggningar från fabrik

levererades med fårdiga ack- 
paket - åtminstone i mottagar- 
delen. En nybórjare, som under 
de fórsta flygningama gór hårda 
landningar och andra våldsam- 
ma vurpor med sin modeli och 
har losa celler eller ånnu vårre - 
torrbatterier - till sin mottagare 
har alla fórulsáttningar att få 
glappkontakt och dårav en stOrt- 
ning som fóljd. Det resulterar 
vanligtvis i en totalkvaddad 
modeil.
En positiv sak, som Slotcar har 
varit foregångare fór, år mårk- 
ningen av anlåggningama på 35 
MHz-bandet: "Får endast an- 
våndas fór modellflyg". Nu

kommer också Hobbyborgen att 
mårka sina Graupner-anlågg- 
ningar på samma sått. Den vå
gen kanske vi får slut på ofoget 
att anvånda 35-bandet fór annat 
ån modellflyg. Alla modellutd- 
vare har kanske inte kånt till Te- 
leverkets beståmmelser om just 
35-bandet. Avslutningsvis vill vi 
såga, att den, som vill inkomma 
med tips och råd fór cU såkrare 
modellflyg kan ringa Gert Óst- 
ergren 08-48 47 86 eller Goran 
Muftig 044-560 82.

Vi tillónskar alla en trevlig 
flygvinter och tackar Slotcar 

fór ovanstående klarlaggande!
SMFFI Saker hetskommitten
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Ånnu lite mer om Hitec!
Efter att ha låst artikeln i 
Modellflygnytt under rubriken 
"Lite om Hitex" finner jag mig 
foranlåten, att råtta till en del 
påståenden.
SMFF/såkbokstavligen uppma- 
nar cnbart ågare av radioan- 
låggningar med fel att hóra av 
sig. Då kommer val debatten att 
halla en aning.
Undertecknad år agare av en 
Hitec Challenger 720 utan fel. 
En bidragande orsak till att min 
anlåggning fungerar perfekt, år 
kanske att jag tog tid på mig att 
låsa hela bruksanvisningen.
Dår varnar man fór att vissa in-

stållningar kan orsaka s k óver- 
styming, som slår ut alla efter- 
fóljandeservon. Man skriver vi- 
darc, ad det år absolut nodvån- 
digt att testa alia instållningar 
fóre flygning. Hånden på hjår- 
tat, blev det gjort?
Helt såkert skulle flygsåkerhe- 
ten gagnas mer, om vi alla hjålps 
åt och ser till att nybórjamas ra- 
dioutrustning år rått instållda.

Jag tycker det dr nys!
Att mix-funktionema till 90% 
år onódiga, år bara nys!
Prova att flyga med πΗ± instålld 
mix sid/skev. Det år en upple-

velse! Fórfattaren av Stabben- 
artikeln ondgór sig också óver 
såndarens design.
Om man låser instruktionsbo- 
ken noga, så vet man sedan vad 
varje "utstickande strombryta- 
re" har fór funktion. Då vill man 
inte mista en enda av dem.
Om fórfattaren hittar texter som 
" fp-cl.m" och "ch 4 d/r" bakom 
luckan på såndarens baksida, så 
år det inte en Challenger 720 
han tittar in i.
Under hósten tanker jag starta 
bygget av en PB Y 5 A Catalina i 
skala 1:12,5 med spånnvidd 
cirka 2,5 m. Utan tvekan kom

mer min 720-anlåggning att 
anvåndas i denna. Då kommer 
Jumboscrvol (dragkraft 6,5 kg) 
att få skóta landstallet.

G o tt be ty g & bra service! 
Mitt omdóme om Challenger 
720 år enbart gott. Ett smårre 
problem med åndrade kontakter 
i servona lóstes med ett telefon
samtal med AB Slotcar. Dagen 
efter låg en adapter i brevlådan. 
Kostnadsfritt!Heder åt Slotcar!

Verktygsmak. Orvar Carlsson 
Gronavågen 29 B 
612 00 Finspång

Det mesta hår i vårlden har två sidor!
Tack fór brevet, Orvar! Det 
sitter skont i den "debatt", som 
arlikeln från klubbtidningen 
Stabben orsakat.
Nu var det dock inte mening
en, att det skulle bli någon 
debatt. Redaktoren får ta på 
sig ansvaret fór att det uppfat- 
tades så.
Bakgrunden var endast den, 
att de ansvariga fór SMFF/såk 
ville veta, om det fórekommit 
fler incidenter av den typ, som

fórfattaren i Stabben, nåmnde. 
Jag år overty gad om, att S MFF/ 
Såk-folket år minst lika glada 
(om inte gladare?) åt positiva 
omdómen om den hår radioan- 
låggningen. Fór vi vill ju alla, 
att radioanlåggningama skali 
vara perfekta och fungera - 
vilket mårke vi ån våljcr!

Knapphysteri - vadå? 
Betråffande "knapphysterien", 
så får vi råkna med att det finns

två låger i den frågan. Minst! 
Den, som enbart Byger 4-kanal 
utan Onskan om mix- eller andra 
egenskaper, tycker forvisso, att 
dessa detaljer år onódiga och 
"krams". Det år bara så!
Men andra - bl a Du och jag, 
Orvar - uppskattar dessa extra 
funktioner.

Kop fór framtiden!
Vi ger ofta rådet till nybórjare 
med behov av enbart sid/hójd/

trottel (mer behover han inte 
till en borjan!) att tånka på 
framlidcn. Vi rckommendcrar 
honom, att kópa en radio- 
anlåggning, som han kan "våxa 
i". Det anser jag inte vara ett 
dåligt råd, fór vi måste också 
tånka på ekonom in i den hår 
hobby n.
Man kan inte byta upp sig varje 
gång man tar ett nytt steg i 
utvecklingen!

Redaktorn

Ett brev till Leksaks- & Hobbyhandlare
SMFF har via Svensk Leksaksrevy - branschtidningen 
inom Leksaks- & Hobbyhandlarna - gått ut med en 
Information om 35 MHz. Bengt-Erik Sóderstróm har 
skrlvit tlil deras redaktor Per Sparre om bakgrunden till 
vår begåran. Hår intill delar ur brevet:
f  SMFF (Sveriges Modellflygforbund) vill på det hår 

såttet informera om, att radiostyrutrustningar på

35 MHz
endast får anvåndas for styming av

MODELLFLYGFLAN
35 MHz-bandet år forbjudet for radiostyrda modellbilar, 
modellbåtar och andra typer av radiostyrda modeller och 
leksaker. Detta forhållandet regleras av Televerkets best. 

TFS 92:A & B och felaktig anvåndning av 
i radiostyranlåggning bestraffas enligt lag. j

Undertecknad skulle vara mycket tacksam, om bifogade 
"RUTA" kunde inforas i Er branschtidning. SMFF finner det 
synnerligen angelåget att på detta sått sprida kånnedom om det 
faktum, att radiostyrningsanlåggningar, som arbetar på 35 
MHz-bandet endast får anvåndas till styrning av modellflygplan. 
Det har inlråffat incidenter, som kan ha sin forklaring i felaktig 
anvåndning av 35 MHz radiostyrningsanlåggningar.
Detta behóver i sin tur inte vara direkt beroende av återfor- 
såljaren eller imf)ortoren, utan mer på bristande kunskap om 
gållande beståmmelser hos anvåndaren. Det hela bottnar i en 
bristande information från myndig he ternas sida. Hår kan vi 
genom våra organisationer och våra resp branschtidningar se 
till, att information går ut till såvål importører, återforsåljare 
som kunder.
Det år med glådje vi noterar, att AB Slotcar redan inom snar 
framtidfrivilligt infor denna markning.
Vi hoppas fler foljer detta exempel.

Med vånlig hålsning!
Sveriges Modellflygforbund/Bengt-Erik Sóderstróm
Vice Ordfórande samt SMFF:s ansvarige i radiofrekvensfrågor
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Aero Design katalog
En ny 40-sidig katalog frán Aero 
Design visar Lennart Olssons 
tidlosa modeller: Stabil, Alba
tross, Solo och de s k kulflyg- 
planen Limbo, X-et samt det se
naste i raden: Dacapo. Flera av 
dem har tidigarc presenterats i 
AoH och Modellfiygnylt. De år 
bra modeller, latta att bygga efter 
braritningaroch utforligabygg- 
beskrivningar. Numer fmns åven 
matcrialsatseroch tillbehórssal- 
ser till modellcma. Allt visas i 
katalogen, dår också den nya 
Dacapo presenteras. Dacapo år 
en skalaliknandeRC-modell fór 
s k ndjcsflygning. Den år av- 
sedd fór en 40-motor.
Aero Designs katalog får Du fór 
20:- i sedlař eller beloppet via 
pg 452 80 68-2.

Aero Design 
044-12 53 80 kvållstid

Dacapo - ny kul-modell
Aero Design har kommit ut med 
en ny s k kulmodell: Dacapo. 
Det år en skuldcrvingad RC- 
modell, som erbjuder såvål av- 
kopplande flygning i sakta mak

som långsam luftakrobatik. 
Dacapo med spånnvidd 158 cm 
har halvsymmctrisk profil och 
ser ut som ett "riktigt" flygplan 
- viktigt fór många! Motor 6,5- 
7,5 Schniirle. Riming med mal- 
lar och båda vinghalvoma kos
tar 160:- med steg-for-steg-be- 
skrivning. Det finns också en 
materialsals fór 477:-. Koper 
man allt i "paket" biir přiset 569:- 

Aero Design 
044-12 53 80 kvållstid

Fox Quickie 500-racer
Quickie 500 år en amerikansk 
racertåvlingsklass och en RC- 
modcll. Nu finns en motor - en 
ABC - speciellt konstruerad fór 
modellen. Motom importeras av 
Modico HB. Den levereras med 
en 250 mm lång "minipipa" och 
ett nykonstruerat motorfåstc fór 
montering i motoms bakstycke 
och i modellens molorspant. 
Motom - mycket krafďull med 
en 9x6-prop 18.000 rpm med 
mojligheter au nå hela 21.000 
rpm. Motom kostar 1.319:-.

Modico HB 
08-41 42 30

Laddare/gloddri vare
Den matas med 12V. Den kan 
ladda en 500 mA-ackc på 10 
minuter och en 1000 m A på 20 
minuter. Den kan också anvån- 
das som gloddrivare. Då gtfrs 
instållningen av glódstfómmen 
med en ratt. Den hår grejen kom
mer från Kavan och har forma
tet 50x30x20 mm och våger en- 
dast 54 gram. En bra pryl fór 
mekboxen. Pris runt 250:-

Modico 11B 
08-41 42 30

Stativ for plastmodeller
Erik Persson i Arvika lillvcrkar 
praktiska stativ fór plasunodel- 
ler. Genom att stativet - for- 
nicklat stål - håller en plastbuss- 
ning, som limmas fast på mo
dellen, kan man stålla in model
len i onskat låge. Fåstanord- 
ningen åren M3-skruv och stålis 
enkelt in med hjålp av en insex- 
nyckel, som medfóljer varje 
stativ. Under bottenplattan år en 
1 mrn rod pianofilt, som mot- 
verkar repor på underlaget. Två 
slorlekar finns: en med hójd 165 
mm fór l:48-modeller och en

med hójd 125 mm fór 1:72- 
modellcr. De kostar 40:- resp 
30:- cxkl frakt.

Erik Persson 
0570-133 63 efter kl 1400

70 mm 's balsaflak
PcA:s rotorblad såljer balsa. Det 
vet al la. Bra balsa, såger man 
också. Men hur många vet, att 
man kan tjåna pengar på au kopa 
70 mm breda balsaflak i stållet 
fór 100 mm breda. De70 mm's 
år billigarc. Och med lite plane
ring, så kan man få ut det man 
vill få ut av dessa 70-flak. Kon
takta PeA:s fór prislista.

PeA.S Rotor blad 
0290-851 37 eller 40732

Vantar for vinter!
Radioflygare i Upplands Våsby 
och Vallcntuna har provát några 
suveråna vantar, som tycks vara 
spccialdesignade fór just RC- 
flygare! Med dessa (fiberpåls 
med luddig sida i nåt, ilåggsvår- 
mare kan stoppas in i en vindtåt 
ficka på utsidan) kan man flyga 
i ky Islaget våder utan att behdva 
frysa. Stick ut de fingrar Du be-
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hover for att skota radion eller 
for att mecka Din modell. Re- 
kommcndcras varmt (vits!)! 
Farger: rftd, grdn och grå. Stor- 

lekar: small, medium och large. 
T o m en engångsvårmare kan 
stoppas in i vanten. Den finns 
också lingeries som "mudd". 
Vantar kostar 140:-/par, mudd- 
par 100:-. Ingen dum julklapp! 

Birgitta & Ronny Lundberg 
Tidlosavågen 26 

194 60 Upplands Våsby 
0760-330 61

Ny Clas Ohlson ute!
Behovcr det sågas mer? En ny 
Clas Ohlson-katalog har kom- 
mit ut. Den år som vanligt: Tåck- 
er allt for hobbyistema. Har Du 
den inte - ring/skicka efter den!

Clas Ohlson AB 
790 3 0 1nsjon 

0247-140 00 & fax 0247-405 80

Elflygbyggsats från LRN
FALKE 28 år en ny modell från 
Helmut Meyer. Det år en konst- 
flygmodell i balsa med sprygcl- 
vingar. Det ger låg vikl. Dårfdr 
råcker motoreffekten for avan

cerade konstflygfigurcr. Falke 
28 år lått att bygga, lått att flyga 
och låmpar sig for som forstå cl- 
konstflygmodell. Styrs med 
skev- och hojd. Spånnvidd 133 
cm. Låmplig motor år Astro 
Cobalt 15 med 10 celler och en 
8x4 propeller. Komplett bygg- 
sats kostar 875:-, enbart ritn ing& 
byggbeskrivning 155:-. Den 
finns också helt får dig fór 1.975:- 

LRN Teknik 
018-69 63 80

Argus -bocker igen!
Argus Forlag - detta otroliga 
engclskabokfbrlag med bl a mo- 
dellflyglitteratur som speciali
tet - har nu kommit med två nya: 
"Ducted Fans for Model Jets" 
och "Foam Modelling". David 
Thomas år forfaltarcn. Vi får 
veta allt om ducted fan-motorer 
och cellplastkonstruktioner i de 
hår utmårkta Argus-bóckcma 
som varmt rekommenderas for 
klubb-bibliotektet! Julklapp!

Hobbybokhandcln tar hem 
dem om de inte finns redan!

08-54 84 55

I HOBBYHANDLARE | 
I IMPORTÓRER 
I AGENTER I

sånd in material till 
"Nya Prylar"-sidorna

I  Ett foto och text råcker! |

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

Ackus hangar svaller!
Ackus Hangar biir Ackus Flyg- 
plats enligt den information, som 
inkommil från "del lilla fiygbo- 
laget med det stora modellpro- 
grammet". Ackus har i annons 
på annan plats utlyst en tåvling 
med Penni-helikoptcm. Alla 
som byggi helikoptem får delta 
under de tre måssdagama. En 
"låttad" helikopter får del ta, men 
alla originaldclama skali vara 
med. Undantag år dock gummi- 
motorn, som får vara av valfri 
långd, tjocklck och kvalilč. Pri
ser for långsta flygtid kommer 
att utdelas. V id Frescati-måssan 
var tidema over 30 sekunder. På 
Sollcniuna-måssan år max-h5jd 
3,8 m, så har Du hemma i var- 
dagsrummet en flygtid på nåra 
15 sek, så kan Du slåss om pri- 
serna! Ackus Hangar visar ock
så RTP-elcktrisk polstavflyg- 
ning, så håll Er nåra "airporten". 
En "flångrårsk" (Ackus-voka- 
bulår!) modell av JAS 39 Gri- 
pen kommer att flygas (och sål
jas) som kastplan, swingline och 
RTP-modell och cv också gum
mi motordriven.

Ovre raden: Vettiga, varma 
och prkaliska fiyghandskar 
från Lundbergs; Plastmodell- 
stativen från Erik Persson i 
Arvika samt en nya Clas 
Ohlsson 1990-katalogen.
Nedre raden: Nya Argus-boc- 
ker har kommit: om ducted 
fans & cellplast; LRN Tekniks 
Falke 28 samt Ackus som tar 
upp RTP-flygfor ellinflygfrån 
Ballard i England.

Complast
heter en nystartad fima i Sol- 
lentuna. Killen bakom del he
la heter Lars Fasterius. Han 
år sedan lange en aktiv mo- 
dellflygare, och har de senas
te 7-8 åren sysslal en hel del 
med glas-, kol-, och kevlar- 
forstårkl epoxiplast. De stor- 
sta problemen med delta fór 
hobbybruk har varit hobby
but ikernas hoga priser och 
tillverkarnas orimliga minimi- 
kvantiteter alternativt hoga 
kapkostnader. Det år inte 
ovanligt med priser upp till 
100:- per kvadratmeter for 
glasfibervåv i hobbyhandeln 
eller en kapkostnad på 200:- 
hos tillverkaren om man vill 
ha mindre ån en hel rulle, 
(100 meter).
Med utgångspunkt från detta 
samt att andra modellbyggare 
troligt vis har samma pro
blem, kom Complast till for 
att tillgodose hobbyfolkets 
behov av små kvantiteter till 
overkomliga priser. Några 
exempel ur sortimentet: 
Glasfibervåv:

29g 35:-/kvm
85g 40:-/kvm

155g 30:-/kvm
kolfiberband:

185g bredd 10cm 55:-/m 
Epoxi 200:-/kg.
Några beståmda kvantiteter 
finns inte, tala bara om hur 
mycket du vill ha så kapar/vå- 
ger/måter Lasse upp det utan 
någon extra kostnad. 
Complast åtager sig åven viss 
tillverkning av komposil- 
produkter, ring och fråga ! 
Lasse driver firman vid sidan 
av sitt ordinarie arbete, op- 
pettider år med andra ord 
kvållar. Hår år adressen: 
Complast
Gårdesvågen 17,
191 45 Sollenlima.
Tel 08/96 17 11
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Vem vet om 
Electric Lady?
Electric Lady: segelmodell for 
clektroflyg, spånnvidd 195 cm. 
Robert Óhman, MFK Vingama 
i Umeå har byggt sin Electric 
Lady med elmotor OHS-IO. 
Under byggtiden snodde någon 
hans låda med byggbeskrivning 
och en bild på modellen. Bildcn 
visade en snygg modeli, som 
man kan "plaňka". Men som 
sagt, Robert har ingen bild alls 
kvar på modellen. Ingen hob- 
byaffår i Umeå kan hjålpa.Kan 
någon hjålpa honom med en låd- 
bilden - eller kanske bild på nå
gon annan Electric Lady, så atl 
bygget kan fårdigstållas?
Skriv eller ring direkt till:

Robert Óhman, 
Bigatan 8, Teg, 

902 54 Umeå (090-11 1956)

Resultat från 
Ripa-lågret 1989
Ripalågret - det populåra mo- 
dcllflyglågret i Skåne avholls 
12-18 juli och blev som vanligt 
en succé fdr arrangører och del- 
tagare. I tåvlingama korades 
ffjljande vinnare:
Scgel/termik: Stefan Johansson, 
Trollhåtlan; Enminutsflygning: 
Paul Erik Andcrsén, Gislaved; 
Landningtavling: Henrik Lind- 
bcrg.Jonkoping; Handluns/jun: 
Anders Karlsson, Kristianstad; 
Handluns/sen: Sven Landcrvik, 
Kristianstad; Tidslimbo: Tho
mas Olson, Trollhattan; 
ManOvertåvling: Thomas Ol
son, Trollhattan; Tidsflygning/ 
motorseglarc: Sven Landervik, 
Kristianstad;
Tidsflygning/ovriga motorplan: 
Bertil Nipdahl, LinkOping.

Hoganåstermiken 
en gynnad tåvling!
Del var fint våder den 26 augu- 
sti. Då tåvladcs det i Hoganås i 
F3B-T. Sol, ibland lite moln, 
18-20° varmt. Gott om termik. 
Resulta t/seniorer:
1. Paul Netzler, Hmfk 1448
2. Bobby de Maré, Hmfk 1417
3. Raul Rågwall, Hóka 1384
4. Lennart Olsson, HĎka 1314
5. Leif Karlsson 1304
6. Knut Gyllcnsticma 1277
7. Lennart Ohlsson 1222
8. Gunnar Stedt 1180
9. Jan Mårtensson 1147
10. Ronnie Gustavsson 1109 
Resulta t/juniorer:
1. Anders Iwinger, Hmfk 1149
2. JOrgen Ohlsson, Aero 1126
3. Jonas Nilsson 1056
4. Joakim Carlberg 917
5. Tomas Jrinsson 604

Serletåvlingen i 
elflyg på Sundbro
En av årets serictåvlingar i F3E 
Popular holls på Sundbro flyg- 
fålt utanfor Uppsala. Man flOg 
också F3E/10 celler och F3E 
F AI. Vackert våder. Blåsigt,men 
då Sundbro år omgivet av åkrar 
var det en jåmn vind. Startfåltet 
bestod av det vanlig stockholms- 
gånget plus en dalmas. Varfdr 
inte fler, då det viktigaste inte 
ens år att kampa vål - ha roligt 
och tråffas!
IF3E Pop vann veteranen, entu
siasten , modcll flygaren mm Per- 
Axel Eliasson med en Graupner 
ASW 22B + Graupner Ultra 
1600 motor.
Bo Samuelsson, tvåa, med en 
egenkonstruktion. Trea Bo SjO- 
berg med Multiplex Ka6E. 
Conny Toilet vann F3E/10cel-

r N
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Best World War II ARF Fighters j Ě R  D
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P-51D Mustang

PO
“  '  system
jr COMPUTER PR0P0 Computer

Compute Μ...Π9 System AComp-ivUx

Focke Wulf F
Modeltø* &> Elektronik AB

LION MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved · 0371-107 09

P-51 D Mustang 
Spånnvidd 1425 mm 
Vingyta 35,5 dm5 
Långd 1160 mm 
Vlkt 2900-3100 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
Riktprls 1.650:-

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

JR Max Series FM35 MHz dr en nyutvecklad kvalitetsradio i flera 
modeller från 4-7 kanaler —  de flnns också i computer-utfórande till 
låga priser. Computerradion kan kopplas om till PPM vilket fór att 
åven åldre FM-mottagare kan anvåndas.

O B  Modeller & Elektronik AB
LION MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved * 0371-107 09

1.495:- 
2.785:- PCM

& Ήι £  WORLD ^
V CHAMPIONV
V. PROP O &

Prisexempel: 
W4C-3S FM 35 MHz 
W6C-3S F Computer
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Det finns starka skål att stålla frågan,
År helikopterpiloter s nåla eller en bart sloa?

ler med en karateristisk egen
konstruktion med lått fladdran- 
de V-stjårt i hdgre hastigheter. 
F3E FAI tog Bo Samuelsson 
med en egen, helt tråfri kon
struktion: vinge & stabbe i skal
konstruktion byggda i negativa 
formar, vingbalkcn kolfibcr. 
Segrama fick var sin K&W-prop 
skånkla av LRN-Tcknik.
Resultat F3E/Populår:
1. Per-Axel Eliasson 2000
2. Bo Samuelsson 1990
3. BoSjOberg 1954
4. Conhy Toilet 1899
5. Stefan Engberg 1871
6. Inge Sundstedt 1799
7. Anders Axclsson 1397
Resultat F3E/10 celler:
1. Conny Toilet 825
2. Bo Samuelsson 813
Resultat F3E FAI:
1. Bo Samuelsson 971
2. Stefan Engberg 922
3. Conny Toilet 900
4. Per-Axel Eliasson 827

En stilla undran sitter vi i styrel
sen for MFK Albatross med. Vi 
blev under vintem 88-89 tillfrå- 
gad av SMFF om vi var villiga 
att arrangera en uttagningstav- 
ling i F3C & helikopter popular. 
Beslut togs och vi slålldc upp! 
Planeringen infor tavlingen star- 
tade genast. Vi tog det som en 
utmaning, eftersom vi tidigare 
ej arrangcral någon tavling av 

den har storleken. Alla gick in 
for arbetet med stor iver. Vi 
ville gOra ett bra jobb.

Så våntade vi bara på den sisla 
anmålningsdagcn.
Ingen anmålan kom!
Vi forlangde anmålningstidcn. 
En enda anmålan kom in! 
Som alla forstår, går del i det

låget ej attgenomforaen tavling 
Snabbt ut med med brev till alla 
inbjudna och i ovrigt berorda.

Synpunkler och antaganden 
fanns om att lavlingsintresscra- 
de skulle komma oanmålda på 
tavlingsdagen. Vi frågaross,om 
detta forekommer och år van
ligt. Vad år i så fall helikopter- 
foråre for typav individer? Tror 
man vcrkligcn, att klubbar och 
foreningar som bedriver idrotts- 
ellcr annan verksamhet kan ar
rangera tåvlingar på så losa 
boliner? År del råds la for cv 
forlorad tåvlingsavgift, dåligt 
våder eller slohet, som gór alt 
man ej anmåler sig i tid? Efter
som det rorde sig om en uttag- 
ningståvling varken kan vi eller

tror vi att det in te Finns in tresse 
fór tåvlingen. Eller år det så, att 
helikoptertavlingar år på ut- 
dOende?Man kan knappast på
stå, att resultatet av all vår pla
nering och allt arbete från med- 
lcmmamas sida kånns spccicllt 
uppmuntrande.
Tydligt år, enligt vad som fram- 
kommit,attmånga skulle ha del- 
tagit oanmålda. I så fall uppma- 
nar vi till skårpning från de tåv- 
landes sida infor andra tavling
ar och alla de klubbmedlem- 
mar, som hclhjårtal staller upp 
fór att medverka till SMFF:s 
tåvlingsvcrksamhct.

MFK Albatross 
Styrelsen 

Arne Å s trom

Skala-fantastiskt!
Vi år svenska agenter fór Canadian Heritage Series 

kvalitets-byggsatser · våikånda i Canada & USA
DeHavilland Otter · Spv 240 cm 2.400:-
DeHavilland Beaver · Spv 243 cm 1.800:-
Noordyun Norseman · Spv 215 cm 1.680:-
Flottórer till Norseman eller motsvarande 400:-

Byggsatserna med glasfiberkåpa, sågade detaljer, 
fullskalaritning, detaljerad instruktion, tillbehórmm.
DeHavilland Otter, semiskala · Spv 182 cm 960:- 
DeHavilland Beaver, semiskala · Spv 182 cm 900:-
Noordyun Norseman, semiskala · Spv 160 cm 960:- 
DeHavilland Tiger Moth, semiskala -Spv 130 cm1.020:-

Fór information om dessa hógkvalitativa byggsatser 
kontakta oss gårna!

—  Verkstadsgatan 1 · 783 00 Såter · 0225-500 77

STOR REA!
28 o kto b er kl 10-14! 5-25%  rabatt & fika! 
B rånnlngevågen 41 i Å rsta l

NU KOR V IΙΗΟΡ!
Detta innebår:
Låga priser, God service,Nyborjarvånligt, 
Stort sortiment,Butik, Postorder!

vQ l̂oclico) L i l e n  ^ y f r l l a

Axplock ur sortimentet:
FOX motorer, KAVAN tillbehór, FLAIR 
byggsatser, Balsa, Massor mera!!

Radioflyg, Linflyg, Friflyg
Besók vår lilla "butik" på Brånningev. 41 
i Årsta. Oppet: Tis, Tor. 17.30-19.30 
(se telekarta sid 19. 8E)

Postorder:
Modico HB Flygbiten Årsta
Box 810 75 Hjålmarsv. 41
104 81 Stockholm 121 65 Johanneshov
Tel: 08-414230
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Oj, vad det år trevligt med brev från "fattet"!
Baste Redaktor!
Jag hcter Orvar Carlsson och 
boriFinspång.F0dd-36- alltså 
ingen junior. For ett par år sedan 
tråffade jag en gammal kamrat, 
Sture Ekman, som sa: "Nu år det 
Du, Orvar, som såtter fart på 
modellbyggandct igen!"
Efter att sorgel igen fórsummat 
denna fina hobby i många år pga 
av familj (2 dottrar, som envisa- 
des med att vilja ha dockor - intc 
flygpl an!), arbete oc h i n te m inst 
ekonomi. Når jag efter lång tid 
åter bosatte mig i Finspång var 
forhållandet båltre.
Då dok Sture Ekman upp. Re
sultatet av mdtet blev en RC- 
modcll med sid-hojd-trottel. En
kel och robust. Stures tåta kon
troller under bygget. Sture vid 
spakama. Min skapelse FLÓG!

Eftersom jag hjålpte Sture en 
smula under ombyggnaden av 
hans motor infor vårldsrekord- 
forsóket lovade Sture att låra 
mig flyga. Under pågående test- 
fiygningar lyekades modellen 
smita! (Va!? Orvar, har Du låst 
AoH:s jubileumsbok -87 "Mest 
om Hobby, sid 80? Reds anm) 
Jag har lovat Sture att åter hjål- 
pa till med konverteringen av en 
ny motor och Sture har lovat att 
låra mig flyga. (Når Sture råc- 
ker over såndaren till mig, und- 
rar jag ibland, om han inle har 
lovat for mycket!) Men helt klart. 
Man måste låra sig flyga med en 
erfaren pilot.
Ett tvång kanske kånns och upp- 
Icvs som något negativt och 
óversittarfasoner, men att alla 
borde ta ett cert år helt utan

tvivel. Efter denna lyekade start 
kom lyekligt nog ritningsserien 
från Den gamble Redaktoren. 
Eld-Flugan var ett faktum. Nu 
har jag håmtat in en del av det 
jag missat under mina "sida" år. 
Eftersom min trogne flyglårare 
(det skulle aldrig fall mig in att 
prova ensam - Bra sagt,Orvar! 
Reds anm igen!) reser ganska 
mycket, har Eld-Flugan bara cir
ka 2 timmar i luften. Sedan jag 
dåmpat ner roderutslagen en 
aning flyger den mycket fint! 
Ett helt eget designat och byggt 
flotldrslåll sitter nu på min SE- 
ATK. Når Sture kommer hem 
från sin resa till Schweiz, ska vi 
provflyga på sjon. Då ska jag 
åven la några fotografier och 
dversånda till den gamble re
daktøren. (Tack, Orvar fordet!)

j Vili Du 
j utbildas?
I Utbildning planeras under 
I vinterhalvåret. Centralt & i 
I distrikt, dår bl a "Steg 1-2- 
I 3"ska genomforas.
I Har Du som SMFF-med-
■ lem i synpunkter på någon 
_ sårskild gren, inom vilken J Du skulle vilja se, att det
■ blev utbildning kontakta 
I mej omgående. Ring ej, då 
I jag år svår att få tag i.

Henry Hahlin | 
I Box 245, I

863 02 Sundsbruk |

En ny i Bolinds!
Bollnås Modeli Klubb, X122, 
hålsas hjårtligt vålkommen in i 

SMFF-gemenskapen!

R A D I O  C O N T R O L  S Y S T E M S
Futaba F-16
Enbra 4-kanals anlåggning, somi standardutfórande erbjuder ett 
perfekt system. Dessutom  firms - trots alia standardm ójligheter - 
de basta u tvecklingsmójligheter fór nybórjaren. PCM-teknik, mixer 
for konstflyg, helikopter och andra om råden. Systemet kan byggas 
ut till 8 kanaler.
F-16-anlåggningen satter - liksomFutabas alla anlåggningar i 
F-scrien en ny standard  fór sin klass. En perfekt design med 
extrema kånnetcckcn: elektronisk fintrimning, 1,4 AH ackc 
fór lång strómfórsórjning, omstållbara spakar. Uttag fór 
lårar-sandare, HF-m odul och en liten 8-kanals m ottagare 
med SMD-teknik sakerståller en saker forbindelse.

Futaba servicegaranti
Futaba Service ar unik. Den innebar, att vi åtar oss 
att utfiira vilken reparation eller service som helst 
till ett pris som f.n. ligger under 100-lappcn.
Kraven ar, att Du inte gjort någon lorm av 
ingrepp i radiosetet eller vant plus och minus fel.
Reparationstid under 10 dagar!

Radio Control Center AB
Gillesgalan 10. Box 124, 56122 Huskvarna, tel 036-145360
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ELDER
BIPLANE
Elder Biplane med klassigt 
utseende och spektakulåra 
egenskaper.Tar lått stora 2- 
och 4-takts-motorer.
Elder Biplane har otroligt låg 
landningshastighet och den år 
en modell for varje sondagsflygare. 

Spånnvidd 165 cm 
Motor 7,5-12 cc 2-takt 

12-15 cc 4-takt 
Radio 4 kanaler

Přiset fór denna super-byggsats i 
balsa och plywood år endast 1.410:-.

K lttiW ake
Två duktiga konstruktører ligger bakom denna modell - 
Ken Willard och Scott Christensen. De har skapat en 
unik och mångsidig modell. Giom gårna bort allt om 

eventuella problem med ett sjóflygplans flygegen- 
skaper! Med KittiWake genomfor Du lått spinn, tvåra 

svångar, inverterad flygning och mycket mer. 
Spånnvidd 120 cm 
Motor 3,2-4 cc 
Radio 4 kanaler 
Priset fór denna unika 
Topflite-skapelse år 
endast 827:-.

GATES Long-life 
Nickel-Cadmium celler

Glódstrómsbatterier
GE188bly 2 V, 5 Ah 124:- 
G4300-1,2V, 4,3 Ah (R20) 103:- 
4002 Glódstrómsladdare 159:-

Lósa celler 1,2 Volt
G2500 C (R14) 2,5 Ah 72:-
GXF1500CsG-Max 1,74 Ah 41:- 
G650AA AA (R6) 750 mAh 28:50 
G525A 2/3 Af 600 mAh 52:- 
GH110 1/3 AA 125 mAh 50:-

Snabbladdningspaket
GXF1500 ackpaket år specieilt låmpliga for snabb- 
laddning - fór bil, båt och flyg och matchade for maxi
mal kapacitet - 1,74 Ah. Prisvårda! Ackarna finns 
med två olika kontakter - ange bilfabrikat! 
GXF1500CS 7,2V-paket 269:-
GXF1500CS 8,4V-paket 309:-
GXF1500 Cs G-Max 1,74Ah cell f egna paket 41 :-

Hobbynox sprayfårger
Fleltåckande flexibel hobbyfårg. Låmplig fór lexankaraosser, 
ABS, trå, glasfiber- och beklådnadsmaterial.
150 ml netto.Finns i foljande kulorer - 41 :-/styck

830 vit 835 blå 840 fluoriserande gul
831 gul 836 svart 842 fluoriserande rod
832 orange 837 silver 844 fluoriserande gron
833 rod

852 Cleaner 47:- 854 Teflon-olja 49:-

mimcars
modellhobbygrossisten

Fråga efter våra produkter i "Din" butik. 
Bergsbrunnagatan 18 · 753 23 Uppsala · 018-1120 15

mimcars
modellhobbygrossisten



m FLAIRs populára "oldtim er-serie
Flera hårliga WWI-modeller ingår i Flairs rikligt 
utrustade byggsatser: Baronette, Legionair, 
Puppeteer, S.E.5a m fl.
Priser från 770:- - 970:-

FLAIRs moderna avdelning
Flair tillverkar inte bara "oldtimer"-satser.
De har också ett modernt program med bl a 
avacerade pylon-modeller och konstflyg- 
modeller. Alla med glasfiberkropp, fårdiga vingar 
(skum+abacchi) + alla tillbehór.
Priser från 520:- - 1300:-

Natans Hobby

Motorer & motortillbehór
Irvine's hela motorprogam 
(från .15-.61) finns på lager. 
Den vålkånda kvalitetsmotorn 
Laser (från .45-1.80) levereras 
cirka 4 veckor efter bestållning. 
Åven olika dieselmotorer finns!

RING FÓR PRIS!

__ Box 47 · 430 24 Våro-Backa
Telefon 0340-600 66 
Óppet 1000-1800 vard 

1000-1300 lord

STICK - nybdrjarmodellen!
En bra forstamodell fór .25-.40- 
motorer. Låttbyggd, låttflugen, 
spånnvidd 153 cm. 3 kanaler. 
Pris endast 395:-

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

Framkantlist 6x8 16x22 mm
Clark Y -► symmetriska 

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

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

RC helikopter

Balsa, plywood, turu, ródbok o.s.v.

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad
V —  Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 - J

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub! 

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

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

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

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011-13 21 10

forlag

Hallgren servar glatt!

s
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Praktiska tillbehór!

Robart roderhorn med kula fórenklar installationen - Du slipper góra bockar på stotstången!
Roderhorn # 326 5/16" 
Rodei+iorn # 327 1/2" 
Roderhorn # 328 5/8" 
Roderhorn # 329 3/4"

18:-
18:-
18:-
18:-

Roderhorn # 330 1/2" med metallkula 42:- 
Roderhorn # 331 3/4" medmetallkula 42:- 
Roderhorn # 332 1" med metallkula 42:- 
Roderhorn # 333 1 1/8" med metallkula 42:-

Tankflaska med håndpump 217:-
Handpump 179:-

Multiplex ackvakt 140:-
Elflygreglage "Sommerauer" 769:-
- ett av de båsta!

"LIFTBOY" gummirepstart I olika utfóranden och priser *  Svenska dekaler I olika utfóranden finns hos oss!

Når Du sóker tillbehór fór modellflyg och helikopter fråga alltid forst hos KungsHobby! 
KATALOG mot 50:- i frimarken, sedel eller via postgirokonto 432 18 23-9

K u n g s H o b s k
Kungsbroplan 1 · 112 27 Stockholm » Tel 08-54 70 77 & 08-54 50 61 · Mitt i stan - nåra Centralen & flygbussarna!

AMERICAS'S FAVORITE CHOICE 
IN RC HELICOPTERS

The number one 
name in

• Performance
• Quality
• Reliability
• Service

De mesta fór de fiesta inom RC Hobby & Electronic u
Box 279 · 332 00 GISLAVED · Tel. 0371-101 11 · Fax 0371-110 33

Motor Direktdrift 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 Typ 112, 5A. 1 -28 cell, tidur 680:-
Snabbladdare
från 12 V batt.

Typ 110, 5A. 4-12 cell, peakavst 580:-

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

CELLER Sanyo SCR, 900 mAh, per styck 35:-
Sanyo SCR, 1200 mAh, 7 cellspaket 300:-

ASTRO Till Cobalt 05/15 200:-
Vaxlar Till Cobalt 25/40 225:-

Till Cobalt 020/035 (aven Mabuchi) 200:-

Pertek._____ ______________ _________ __________

Skeppstunagránd 18 
194 51 Upplands Vásby 
0760- 724 52

Elflyg
Specialisten
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SF SERIEN
LITE STARKARE! LITE SNABBARE!__ jr

KRAFTIG
KULLAGRAD
AUTOMATTROTTEL
VÅLDÅMPAD

I DE MEST 
POPULÅRA
MOTORSTORLEKARNA

MAX 40SF 
MAX 40 SF ABC 
MAX 46SF 
MAX 46SF ABC 
MAX 61 SF 
MAX 61 SF ABC

TRAFARDIGT!
VÅLBYGGT!
VÅLFLYGANDE! DRAGON LADY

CALYPSO

S pånnvidd 1620 mm 
M otor .61 2T 

.91 4T

S pånnvidd  1680 mm 
M otor .6 0 - .1 0 8  2T  

.90 - .160 4TBalsaklådda
cellplastvingar

TRAINER 40H

Kropp, stabbe 
& fena fårdigbyggt 
i b a ls a ...

S pånnvidd  1495 mm 
M oto r .25 - .40  2T 

.40 - .48  4T

Ytfinish gór ^ ; - ^ ^ f e =========f·̂ '' - ir
Du sjålv! Λ .....

I F T T  S pånnvidd  1830 m m  ' y v -  - ~ a  CAP 21
M otor .90 - .  108 2 T  (

BOX2074 · RUNDELSGATAN 16 1 2 0 - .1 6 0 4 T

200 12 MALMO · TELEFON 040-714 35 FINNS I ALLA VÁLSORTERADE HOBBYAFFÅRER



ALINGSÅS

MODELLMATERIAL
till salu

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

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

Λ 1 Ι .Λ  J S y
p d c d ij k t e i?

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

RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 
Lillen ■ Mlxen ■ Bo Gårdstads samtliga 

modeller - nu Sven 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 BÅTAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:-

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex ■ Hitec 
samt service och tillbehór

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehór

FLYG · BIL ■ BÅT 
År Digitalmultimetrar ★  

HUMANA PRISER

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

LANDSKRONA

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

M0DELLFLYG · BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

GOTEBORG TT GOTEBORG TT
g g p O B B Y

f  R()i UNOA rO RG

1*· _l*
HDBBYCENTER

RC Bil SOM  S P E C IA L IT E T

Karl Johansga tan  7 

B ox 4021 Te le fon  031-12 62 20

Bilar: ex Tamiya, Kyosho, Marui, SG, 400 40 G oteborg

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

RC-tlyg o RC-båt o Tagbanor

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

Massor av annat smått och gott!
Bilbanor VALKOMNA

5Postorder telefon 031-45 94 01 IN!

GĎTEBORG GOTEBORG

Huggeťs Fårg FO LK E  V. JO H A N S S O N  A B  
Hjalmar Brantingsgatan 1

•  Stor sortering i glasvav och 
matta från 20—600 g

•  Polyesterplast, gjutplast, Dera-

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

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 farger
•  Epoxyplast D E T  MESTA
•  Återforsåljarefor Jotun, Sverige
•  Åven postorder FOR RCU

B u tik : L in n e g a ta n  3 2  A ,
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL

4 1 3  04  G o te b o rg o BYGGSATSER
Tel: 0 3 1 /1 4  18 14. 14 4 6  14 o LIM, LACK, etc

f  ELFLYG ♦ ELFLYG»ELFLYG · ELFLYĜ
SOMMERAUER

proportionella motorreglage med broms:
20A 472:- · 3 0A 712 :- · 50A 1.072:- · 75A 1.272:- I

KATALOG sands mot 10:-

; LRN T ekn ik  j
Ósterangsg 71 ■ 753 28 Uppsala · 018-69 63 80 · Pg 39 76 20 - 6 |

ÊLFLYG · ELFLYG · ELFLYG · ELFLYGj

Byggsats GV 38.
-o Prospekt genom Hans Kjcllberg,

V:a Anncbcrgsvågen 3 1,433 37 Partiile

SÅL JES
Challenger 720/7-kanals med 6 Varfór passar intc ficr SMFF-
servon + laddarc, cv ackar. Sal- anslutna på att salja/kopa grejer
jesbilligt! 0503-123 03,Tomas. har? DET ÅR JU GRATIS!

—

TIDLÓSA
RC-PLAN

DACAPO

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 

Tel 044-12 53 80 kvållstid

SÅLJES
MODELLMOTOR
OPS 120 fyrtakt. Myckct lite 
kord. Går ulm ark l. 1.400:-. 
BYGGSATS Nieuport 28
ej påborjad byggsal, saljes pga 
platsbrist. 1.000:-.
0501-167 45 efter kl 1800.

KOPES
12V motorstarter kópes fór ca 
150:-. 021-35 59 36 Henrik.

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

dåekare?
• Kan Du noja Dig med 

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

Har kan Du 
sål ja · kopa · byta 

prylar
med hjalp av 

Modellflygnytts 
radannonser

GRATIS
fór privatpersoner 

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

Bra va!?

/ sista minuten kom det hår in
Ú SOLNAS FAI-CUP 1989 arrangeras av Solná MSK och 

Uppsala FK/Mfs. Plats: Uppsala, men fail årånnu ej beståmt. 
Det kan bii F16, Sundbro eller åkrar, meddelar Gunnar Holm 
på "loddrig" telefon, då lidningen skali gå i press. Tåvlings- 
dag: 18 november med 25 november & 2 december som re- 
servdagar. Man flygcr klassema FI A, FIB och F1C. Start- 
avgift år 60:- fór seniorer och 30:- fór juniorer. Fór vidare 
info om ialt mm nårmare tavlingsdagen, kontakta gårna Bror 
Eimar, 0499-116 67 el. Gunnar Holm, 08-58 50 98. é é é
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I  GÓTEBORG

1 STORT URVAL
—  Modelljårnvågar
-----  RC bil, bát, flyg 1

^ —  Plastmodeller
k Bilbanor

\ LZ'JAZJU'JJgVl
*  Norra Hamngat 30 · GÓTEBORG · 031-80 69 01 Jř

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tlllbehůr och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och áven elektronikkomponenler

ΔΒKungsgatan 20 "  035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

HOFORS

P eA sROTORBLAD
Allt i trå for modellbyggare
Specia litet: AUTOGIROS & 

rotorblad
Vingstottor, profilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderllst 
Balsa, furu, plywood osv 
Återforsåljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

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

Radio C ontrol Center AB

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

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

HOGANÅS
hobby och 
elektronik

Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 
OPPET: Måndag-Fredag 13-18 

Lordagar 9-13

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

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

sedlar el postgiro 37 54 51-2

LULEÁ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

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

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

Vattentomsvågen 12 951 61 Luleå

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ringl 

Vi skickar åven mot postorder!
KB A Lek & Hobby. SOdra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LULEÅ

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

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

Sanwa · Hitec
Byggsate SIG, Kato, Marutaka m fl 
BII Kyosho

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLINS SERVICE
Stationsgatan $2

951 32 LULEA -0920 129 29 & 010-58 37 19 
Óppet måndag-fredag 8-17 · RING GARNA!

LIDKÓPING

Silverskjčldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment i RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Oppet Må-Fre 1530-1800, Lór 1000-1200

LINKÓPING

RITNINGAR FRÅN 1940-1960 
Skala 1:25 och fr i flyg

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C ETRUEDSSON 

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

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

M odell jårnvågar  - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehór

MALMO

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

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

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

tygmårke

klubb-blazarm lrk·

rockslagamlrka

tSvIingaraglar

tivllngaprotokoll

SMFF-dekalar

IdantHlarlnganummaf

handbftckar

Klubbar och skolor 
faktureres - 

o v ri g a leveranser sker 
mot postforskott

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

Forbundsmårkø, rockslagsmårke 15:-
Forbundsmårke, b lazern e -^  40:-
Slipsklåmma med forbundsmårke 25:-
Nyckelring med forbundsmårke 2:-
Modellflygmårke, brons 20:-
Modellflygmårke, silver 22:-
Modellflygmårke, guld 23:-
Modellflygmårke 25:-
SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10:-
Tåvlingsregler for olika FAI-klasser m fl, per st 10:- 
Elflygboken, nyhet! 70:-
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50:-
Domarhandledning F4C, 89 års regler 50:-
Handbok: "Att vara modellflygare" 20:-
Handbok: "Modellflygets grunder" 20:-
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, introduktionsmodeli, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, enbart ritnlng 25:-
Byggplatta, 120 x 24 cm 40:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselppr, gult & rótt, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shirt, från EM 87 eller EM 88 40:-
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K V A LITET TOPPRESTANDA
2 5-3.5-6 5-7 5-10 0-10 7-11 1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- B ilm o to re r
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

MODELLTEKNIK
Distributor j _________________ r p u h a c e i j

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

ELL-KIRb
RC år modellen!

Ritningar Irán 
BRIAN TAYLOR

Kalalog 15:- - ej frimårken!

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

OXELOSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELOSUND

SIGTUNA

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

Bålar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, HP. Super Tigre.lrvine m fl 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrór & Maxladvlnschar och
massormed andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppetvard 16-18; (Stångtonsd) lord 10-15, 
Ovriga dagar 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

HOBBYBOKHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

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

*  BÓCKER *
*  TIDNINGAR *
*  RITNINGAR *

Flyg · tåg · båt · modellbygge · mllltarla 
ANTIKVARISKA BOCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK; flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger - boklistor · postorder

STOCKHOLM

F i n n ®
Box 6008, 183 06 Tåby 
Bcrgtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 & 113 92 

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

STOCKHOLM

Hoftes mod
Upplandsgatan 66. 113 44 Stockholm  

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg — båt — bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehór Macs Product

TROLLHÅTTAN

Tubta UMEÅ
O Ø E S Ø O C K l Q Allt inom radiostyrd hobby.

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

HOBBYAFFÅR Nu åven modeller från Flair

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG H O B BY

Drottninggatan 41 (Box 88)
Grubbevágen 63, 902 50 UMEÁ461 22 Trollhåttan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid torget Tel 090-14 44 02.

VARBERG VÅSTERÅS

N a t a n s

h o b b y r r i .  .-v í — '  y y  > i
/  \  __C)

Byggsats Nårskala FLAIR &

i*„ 
%

Í! p
c

^David Boddington
Oldtimer Ben Buckle & Ptokit
Motorer Glůd Irvine, Laser & MVVS

Diesel Kunmar, Mills,
Silver Swallow & MVVS

Brånsle Diesel och gldd

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

' / 3  I O  6 °

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

FůrbundsordfĎrande
Olof Pennborn 
Furutorpsgatan 28 V 
252 27 Helsingborg 
Telefon 042-24 17 04 bost 
(KvSllslid 1800-2000)

Vice fĎrbundsordfdrande
Bengt-Erik Soderstrom 
RullstensvSgen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-665 58 bosi 
Telefax 011-23 83 08

Sekreterare
Henning Andréasson 
Tubrogsgalan 1 Bil 
217 41 Malmo 
Telefon 040-91 58 42

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

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

Suppleant
Roland Allberg 
Adjutantsvågen 6 
834 00 Brunflo 
Telefon 063-15 I5 67arb 

063-217 00 bost

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

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

T f Grenchef Friflyg
Bror Eimar

Grenchel Llnflyg
Bengt Lindgren 
Sågsluvågen 24 
141 49 Huddinge 
Telefon 08-779 311 18 bost 

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

Grenchef Radioflyg
Hanns Flyckt 
Åkershultsvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 00 bost 

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

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

OREBRO

B0RJESS0NS

©
MODELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

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

OREBRO

HAKANS^k- HOBBY -------------(.&------------

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

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

•  Byggsyslem ·  T illbeho r

Dessutom person lig  service och 
låga priser

I  allra sista minuten kom det hår in
Ú HÓGANÁS Hobby & Elektronik meddelar - dagen innan 

Modellflygnytt skali gå i press, alt en ny såndning DEKO- 
FTLM från tillverkaren i Tyskland år på våg. Problemen med 
den tidigare forkomna sandningen ligger helt utanfor den 
svenske agentens kontroll. Godset bara forsvann! Lcvcrans- 
forscningcn till kunder och återforsaljare beklagar HOganås- 
firman djupt. Så snart den nya såndningen kommit till Hdga- 
nås, cffcktueras alia order på direkten, meddelar Dekofilm- 
agenten, som hoppas på forståelse. Allt år nu på våg! ÚÚ
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Utfórligt beskrivna i 
GRAUPNER huvudkatalog FS 
och nyhetsprospekt N 89

JOHANNES GRAUPNER
D-7312 KIRCHHEIM-TECK · GERMANY 89
HOBBYBORGEN AB
S-36071 NORRHULT -Tel. (0474)40510
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a rullad på 28 mm el-rór! Motorróret klås invåndigt och utvåndigt med tunt papper!



TI

2x15

1,2 mm plano 

Kroken klås med slang!

Vikter att byggai
Vinge 15
Stabilisator 2
Kropp 17
Propeller 11

5 mm alumlniumrór
\  i 

"Ί
I X

x -0,4 mm plywood

Bakkropp 1 mm lått balsa rullad på kon



77 cm · Konstruktor Lars Larsson · Postlåda 43 42 Furulund · 466 00 Sollebrunn



I rakt nedsťigande led från Bróderna Wrights idéer vilket man 
f 6 kan se - det år en anka med två skjutande propellrar!





Hår några detaljer till "Wake 1912" · i nåsta nummer mer med Sigun
Den gamble redaktøren erkån- 
ner, att fór två veckor sedan var 
på sin allra forstå "riktiga" fri- 
flygtåvling! Efter många vånli- 
ga inbjudningar av fråmst fri- 
flygredaktoren Lennart Hans
son. Det var Frifiyg-NM 1989. 
Intressant och larorikt. Vad som 
imponerade mest år svårt att sa
ga. Modellema, byggskicklig- 
hcten år några punkter. Flyg- 
ningen år etl annal kapitel. Fram- 
fór allt FlA-flygamas "pimp-

lande” efter lyft (bra luft, heter 
det!) Men ocksåFlC-modeller- 
nas vrålandc stig rått upp tilis 
modellen med ett snyggt utpla- 
nande går in i glidflykten just då 
motom stannar. Oj! Men sjut- 
ton vad det låt! Før sakkunigt 
referat om tåvlingen hånvisas 
till "Från Friflygfåltet", dår 
Lennart ger oss allt!
Som "Gala-Pctter" kan jag rap
portera en annan trevlig håndel- 
se från NM-tåvlingama i Rink-

aby. Jag hade turen att få tillhøra 
samma tidtagarpar som Sigurd 
Isacson. Vi skøtte vårt vårv 
enligt boken. De, som kånner 
Sigurd, vet att det allud håndcr 
någonting, då den mannen år 
med. Den hår gången - i en paus 
mellan perioder - løpte han ivåg 
till bilen (bara nån km) fór att 
komma tillbaks med en "Wake 
1912"- en 2-motorig, gummi- 
motordriven ank-skapelse, som 
han per gråddvisp vevade upp.

Och startade till folkets fortjus- 
ning. Den fløg långe - Øvertråf- 
fade såkerligen i tid flera av 
FIB-pojkama. Fór den gamble 
redaktoren tånde direkt. Se f o 
liten notis på sidan 18 med några 
bilder.
Originalet såg dagens ljus 1912. 
Konstruktøren: Wallace Lauder, 
som vid låvlingar 20 okt 1912 
hade 8 fiygningarøver2 min 10 
sek - den båsta 2,23 - førmodli- 
gen mest motortid!

Den ha 
Isacson 
numme 
att utn; 
ningen 
vinge o 
sa bårp 
origina 
bu, må 
neras o 
Dår hjž 
rått! O  
plus liti



ds kommentarer!
ar 1912:an skali Sigurd 
i skriva lite om i nåsta 
;rav ModellfiygnyU. Fór 
yttja tid/utrymme i tid
kommer har i full skala 

)di stabilisator samt des
plan i "profil". Eftersom 
Uet by ggdes i fråm st barn - 
iste materialet "transpo- 
)m" till dagens virke, 
alper oss Sigurd att hitla 
»et biir i julnumret alltså 
te annat också!

Redaktórn

Mer om Wake 1912 i nåsta nummer av modellflygnytt!

"Wake 1912"


