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Bidrag, d då fult då? For att travestera gubben som såg modern konst.
Nej, det år absolut inte fult att få  bidrag. I barnbidragens barndom lår vissa familjer 
ha vågrat att håmta ut bidraget dårfor att de ansåg det fornedrande att inte klara 
sig sjålva. Numera tror jag att alla glan tar emot barnbidraget, mojligen klagar 
man fór att det år fór lågt. Men bidrag till ungdomsorganisationen finns, vad jag 
forstått, medlemmar, som tycker att vi skali hålla oss undan ifrån.
Kritiken kan sammanfattas i tre invåndningar:
1) Bidrag gor att vi inte letar efter (underforstått båttre) finansieringsformer.
Motargument: Det finns 1NGET som hindrar oss från att finna pengakållor som 
skulle kunna ge de 3-4 hundra lusen kronor v i f  n erhåller i statligt bidrag. Tvårtom 
skulle de vara vålkomna, kanske biir de snart nodvåndiga.
Men varfór skulle de ersåtta bidraget, en komplettering år vål åndå båttre? Och 
varfór kommer aldrig forslag på dessa alternativa inkomster?
2) Bidragsgivande myndigheters krav stammer inte med våra intressen. 
Motargument: Till skiiland från sponsor givande foretag slålier bidragsmyndigheten 
inga krav alls på verksamhetens utformning eller på motprestationer. De enda vill- 
koren år att vi har en medlemsprofil, som har tyngdpunkten på ungdomar under 26 
år. Delta villkor år vål ganska rimligt, nar våra politiker nu en gång beslutat att 
vuxna i princip får bekosta sin fritid sjålva.
3) Det år bara tjafs med bidrag - vi langar upp vad det kostar!
Motargument: Jo, en liten grupp skulle såkert betala åven om medlemsav giflen cen
tralt biir 300 kronor (ingen juniorrabatt!), men den gruppen skulle bli liten. Fårre 
medlemmar ger hógre avgift ger fårre medlemmar, ger hógre ... ger Forening fór
I nbordes Beundran. Situationen år inte ovanlig i andra lånder. Snarare regel!
Alltså: Båttre och stórre verksamhet fór fler juniorer! SUR-bidraget år livsviktigt!
Sok LOK-bidrag fóre årsskiftet. Absolut minst i sammankomst, helst minst 10 fór året!

Johan Bagge

Jo, jag glómde ju: det kommer inte alt finnas några distrikt eller statligt 
LOK-bidrag till klubbarna, om vi missar SUR-bidraget!
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Del II i Lars Helmbros skala-presentation av SM-vinnaren

De Havi I land Mosquito N.F. XIX
Klddsel och 
ytbehandling
Hela modellen forutom sidorod- 
ret ar papperskladd och ddrefter 
lackade med polcrlack tilis en 
val tackande yta uppnåtts. Siarv 
har och mycket av arbetet ar 
spolieraL Eftersom sidorodret 
ar dukat kladde jag detta med 
solartex och dårefter "sydde" jag 
duken.
For att få fram en plåtliknande 
yta på hójd- och skevrodren 
galide det har att få till simulera- 
de nitrader. HOjdrodrcn ar ni la
de med kulirig skalle och till 
delta anvandc jag mig av en 
blandning av "frosllim" och 
målartalk i en injektionsspruta

med avklippt nål. Frostlimmets 
fordel framfór vitlim ar vidhaft- 
ningsformågan. Torkat lim 
måslc slipas bort. Skevrodren 
har plan nit och har anvandc jag 
ett tunt massingsrdr, som jag 
slipat till formen av en hålpipa. 
Med roret som verktyg och med 
mycket latt hand pressade jag 
roret mot underlaget och kvar 
blev en latt intryekning.
Hela modellen fick sedan ett 
tunt lager av Beckers grundfarg. 
På delta markte jag upp mål- 
ningsmonstret.

Målning och markning
Det har i flyghistoriska sam
manhang påståtts att de till

Sverige inkopta flygplanen blev 
målade med omvand målning 
jam fort med engelsk standard- 
målning. Delta måstc vara en 
missuppfattning eftersom Mos- 
quiton i nattjaktversion från 
oktober 1942 skulle vara målat 
som våra svenska Mosquiton. 
Mål ningen med Becker lackfarg 
vidtog så. Två lager blev det.
Nar detta var avklarat återstod 
markning till Rod Cesar "C" och 
påmålning av emblem och tex- 
ter. All markning utfdrdejagfor 
hand.
Nar målnings- och marknings- 
arbetet var avklarat avslutade 
jag med clt lager enkomponents 
klarlack av polyuretantyp.

Landningsstall
Landningsstallen ar utforda i 
aluminium med fjadrande ben 
(se Figur 1). Stallcns infallning 
sker med ett Mick Reeve's ser
vo, som drar upp stallet. Det vi- 
sade sig vara nddvandigt att 
konstruera en låsning i infallt la
ge. Om intedenna låsning Finns, 
kommer hjulen att visa sig utan- 
fór hjulbrunnama vid G-belast- 
ningar. Detta medfdr ofelbart 
poangavdragav flygmomcntdo- 
mama. Nar stallet nått parke
ringslaget (infallt) aktiveras lås
ningsmekanismen av en mik- 
robrytare genom att dppna sig- 
nalen till låsservot, som skjuter 
ut två sprintar och låser knack-



stoppskm v M3
lásskruv M3

hjulaxel 4 mm 

• spira lljáder 8 mm

stottan. Lásservot drar samti
digt upp sporrhjulct. Vid utíall- 
ning får lásservot signal och 
sprintama dras bort och sporr- 
hjulet går ner.

Motorinstallation
Två OS 25:or år installerade. På 
dessa motorer har jag balanserat 
ut vevaxlama. Huvudsyftet med 
delta år att minská interferensen 
mellan motorema, sånka vibra- 
tionsnivån på olika varvtal samt 
få en såker och låg tomgång. På 
dessa tre områden verkar det ha 
fungerat hittintills. Inga losa 
skruvar har jag upplåekt och 
inredningen år intakt efter flera 
timmar motorkoming.

Ljuddåmpama tillverkade jag av 
aluminiumror med gavlar, som 
hållsihopavenM3-skruv. Vaije 
dåmpare har två avgasrdr fór att 
ljudnivån skali vara lika på båda 
sidor av modellen.

For " att kunna tanka och 
snapsa utan att gora några fula 
ingrepp i motorkåpoma tillvcr- 
kade jag cn manifold, som moj- 
liggor dessa funktioner i de 
hogra flamdåmparnas luftintag. 
Jag har hitintills inte haft några 
tecken på overhauling av mo
torema. Om detta beror på im- 
pellem av 0,2 mm aluminium 
eller ej, vel jag inte. Tanken år 
åndock att den suger in luft 
bakom spinncrbakplattan och 
sålter luften i rorelse fore utpas- 
sering genom framdåmparna.
Flygning
Många timmars markkoming 
återslod fore flygning fór syn
kronisering av motorema. Inte 
enbart tomgång och toppvarv 
ska ståmma. S vårighetema kom
mer når motorema skali gå lika 
på ALLA av- och pådrag, lång- 
samma som snabba, samt vid 
konstant varvtal.

β Β ϋ ϋ Ι Μ Ι

Luftdopet
Efter obligatorisk markrullning 
skeddedådetefterlångtade luft
dopet. Jag behdvde tre startfor- 
sdk innan jag kunde hålla den på 
rått kurs i starten. (Hoger motor 
drog for myckct på mcllangas). 
Nåvål, vål i luften gick den som 
på råis och visade inte tecken på 
instabilitet i något fartområde. 
Med fomyad motorinstållning 
uppvisar Mosquiton inga pro
blem i starten om bara sporrhju
let hålls i marken tillnickligt 
långe. I luften mårks att myckct 
vikt finns ute på vingama. Det 
gåiler att flyga med mjukrodret 
(spaken till vånsterpå såndaren, 
forf anm).

S lutklam
Den som inte år rådd fór myckct 
arbete tycker jag inte skali av- 
skråckas av ett Mosqito-bygge. 
Men kom bara ihåg att det år

avsevårt mycket mer arbete ån 
vad man al Ira forst tånkt sig.

Lars Ilelmbro

Ovan två av Hans-Olov Lund- 
qvists fina narbilder av Lars' 
Mosquito från Skala-SM 1989 
samt långsl l h stabilisatorn. 
Nedre bildraden från vans ter: 
Två bilder med avtagna 
motorkåpor, som visar motor- 
ar rangemangen; vingens 
mittparti med sex servo inkl 
linkagen - rått Icomplicerade! 
Så impellern "flåkten", som 
sitter på varje propeller axel. 
Langst till hoger sporrhjulet i 
ulfallt låge.
Skissen ovan visar landstålls- 
konstruktionen med tonvikt på 
fjådring.
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Jeana Yeager
Jeana - runt 37 år idag - hade en 
normalt lugn och trevlig barn
dom. Hon var håsttokig, som de 
fiesta flickor. G ifte sig 1972 med 
en bitrådande kommisarie i Fort 
Bend Countys sheriffmyndig- 
heter. Efter fem års aktenskap 
bfót Jeana upp. Hon blev rastids 
och "ville se vad vårlden hade 
attbjuda". Hon låmnadcsin man 
Jon Farrar och flyttade in hos 
sin syster Judy, som bodde i 
Santa Rosa, norr om San Fran
cisco. Fick jobb som ritare på ett 
fóretag, som sysslade med jord
varme. Jcanas inircssc for flyg- 
ning inriktade sig fórst på heli
kopter. Fick dock borja med 
"vanlig" flygmaskin. Tog certi
fikat vid Piper Flying School/ 
Sonoma Count Airport 1978. 
Sedan skulle hon gå vidarc mcd 
helikopterutbildning. Hon Fick 
dock inga lektioner då flygsko- 
lan fick ekonomiska problem. 
Pengama, hon hade satsat Fick 
hon dock tillbaks. De kunde se- 
nare an våndas for Voyager-pro- 
jektet. Hon har dock fortfarande 
fundcringar på att ta ett helikop
tercertifikat.
Fick jobb hos Bob Truax, som 
arbetat mcd Werner von Braun. 
Bob var också med vid framta- 
gandetavraketematillX-1 -det 
plan, som Chuck Yeager (ej slåkt 
med Jeana!) språngde ljudval- 
len mcd.
Så plOtsligt kom hon till 1980 
års flygmåssa i Chino, Kalifor- 
nien. Jeana tråffade familjenRu- 
tan, som var dår fór att salja sina 
Rutan-produkter: Vari Eze, 
Long EZ. Bob var intresserad 
av en sådan och ville veta mera. 
Jeana moltc Dick Rutan. S k 
tycke uppstod. De fick gemen- 
samma ideer.
Ú Dick och Jeana skulle till- 
sammans genomfora den fórsta 
jordenrunt-flygningen utan mel- 
lan tankning!

Ideen foddes 
Det var alltså dessa tre månni- 
skor - Jeana Yeager, Dick och 
Burt Rutan, som drog igång ett 
projekt, som många ansåg van- 
sinnigt. 1980arbctadc Dick som 
testpilot vid Rutan Aircraft 
Factory i Mojave eller RAF, som 
6

Dick Rutan
Dick hade inte något uttalat in- 
tresse fór flyg. Motorcyklar och 
bilar var toppen. Overtog fam il- 
jens garn la Ford 49: a och reno- 
verade den på sitt sått. Blinkem 
satte igång signalhornet. Satte 
man på radion borjade vindrute- 
torkama gå. Dick var den enda, 
som kunde kora bilen. I motsats 
till brodér Burt, var Dick intres
serad av riktiga fiygplan. Sex
ton år gammal flog han solo. 
Fortsatte mcd privat-, sjbflygs-, 
instrument-, flermotor-, flyglå- 
rarecertifikat. Stikte till US Air 
Force. Klaradc into proven. Dick 
blev antagen till navigatorsut- 
bildning. Innan inkallelsen job
bade Dick på Recdley Junior 
College, dår han lårde allt om 
flygmotorer. Nu var han både 
fiygmotormckanikcr och pilot. 
I US AF klaradc Dick mcd nåp- 
pe grundutbildningen. Kom till 
Texas fór navigattirsutbildning. 
Flog nu B-47 och B-52, men 
ville flyga jaktplan Fick radar- 
spaningsulbildning. Kom till 
Kefiavik/Island och fltig F-89 
Scorpion - åndigen ett jaktplan! 
Fick 1966 pilotutbildning i 
USAF och fltig F-100. Året 
dårpå blev det Vietnam fór hela 
F-100-kursen. Under sin tredje 
(frivilliga) tjånstgtiringsperiod i 
Vietnam blev Dick beskjulcn. 
Planet borjade brinna. Dick 
tvingades hoppa. Hem igen. Ef
ter sessioner i bl a Italien, Tur- 
kiet och England låmnade han 
snabbtUSAF.dåhan blivitsidc- 
steppad vid en flottiljchefut- 
nåmning. 39 år gammal var Dick 
utan jobb. Dick blev testpilot 
hos Rutan Air Factory, som 
broder Burts foretag hette. Dår 
tråffade han Jeana vid en flyg- 
måssa 1980.
Ú Detblev Dick och Jeana, som 
fick den hårliga ideen alt flyga 
runt jorden på en enda tank!

det kallades. Men uttalet var 
"råfF' i stållct fór "arr-ej-efF' 
som var en annan - engelsk - 
storhet inom flyghistoricn. 
Dick flog Burts konstruktioner. 
Dick ville flyga dem aerobatic. 
Han ville också slå flygrekord.

Burt Rutan
Voyager-projektet intresscrar 
varje flygintresscrad. For mo- 
dcllflygama tordc Elbert J Rutan 
vara mest intressant i det såli
skap, som genomfftrde Voyager- 
bravaden. Elbert J Rutan - det år 
Burt Rutan,idag kånd fór Vari- 
Eze och Long EZ-konstruktio- 
nerna - vann F4B (linflygskala) 
i USA-måsterskapen år I960 
meden Fairchild F-27. Han var 
sjutton då. Fråmre delen av den 
modellen Finns idag i AMA:s 
(USA:s SMFF) modcllflyg- 
museum i Rcston, Virginia. Vid 
samma USA-måsterskap kom 
Burt tvåa i en kombi nerad jun/ 
sen-friflygskalaklass med sin 
egen Champion Tri-Traveler 
med Fox .09 i nosen. Han kom 8 
poång efter segraren.
Burt år mannen bakom de 
vålkånda Vari-Ezcoch Long EZ. 
Hans "varumårke" blev canar- 
den - dvs fiygplan av typ anka 
med stabilisatom framtill - fram- 
vingen, som han kalladc den. 
Framvingen år en gammal kon
struktion. Wrights infordc den, 
då de htirt bakgrunden till bl a 
Li 1 icn thal s sttirtn i ng. Och fram
vingen erbjuder många fordelar. 
Når ett fiygplan med framvinge 
slallar, så forlorar framvingen 
sin lyflfórmága forsi - fore hu- 
vudvingen. Planets nos sjunker 
då, farten går upp och stal len år 
tivervunnen - automatiskt!
" Ankoma" forsvann, då man in- 
fórde dragande propcllrar i no
sen på flygplanen. Med svenska 
Viggen kom "ankan" tillbaks 
1962.1964 hade Burt sitt forstå 
modellplan klart - med fram
vinge typ Viggen. Burts fórsta 
fiygplan Vari-Viggen fick inte 
bara namnet efter det svenska 
flygplanet. Hclarundidén kom 
från ritbråden i trakten kring Lin- 
ktiping!
é  Det var Burt, som konstrue- 
rade VoyageråtJcanaoch Dick!

B urt var den forsi ktige. Och han 
var chefen fór fóretaget. Det blev 
dispy ter brodema emellan. 
Jeana och Dick tråffades 1980. 
Tycke uppstod och Jeana fiytta- 
dc till Mojave. De funderade på 
att starta ett fóretag och bygga

Jeana Yeager och Dick Rutan 
slog det varldsrekord de lange 
hade forberett sig for. Bilden 
via Mark Greenberg/Visions 
Photo Group - galler åven 
bilden av Voyager på sidan 9.

Burts konstruktioner på royal
tybasis. I den vevan åls den bc- 
rtimda lunchen. Då idén foddes. 
Det var Burt, Jeana och Dick. 
Man åt en biff på japanskt vis 
och pratade om att starta ett eget 
foretag. "Varfor inte flyga jor-



Fr v Burt Rutan med sin linskalamodell F-27, som han vann 
US Nats med 1960. Då kom han ocksá tváa med sin Tri-Travller 
med en Fox .09 i nosen. T h Buřt vid start i en annan klass.

Jeana, Dick och Voyager flóg 
jorden runt på en enda tank!

den runt ftjrst", sa Burt, som 
hade surrat om det hår tidigare. 
En stunds fundering. Jeana sa så 
plotsligt "OK, varforinte?" Dick 
kunde inte finna en enda anled
ning atl ha motsalt uppfattning. 
Burt borjade skissa. Det var re
dan en anka med nosvinge. De 
skulle anvånda sig av komposit- 
teknik for uppbyggnad av flyg-

planet. De skulle ha standard
motorer - inga konstigheter. Då 
de åk le hem var B urt redan i gång 
med beråkning av storlek och 
brånslelasL Med mera.

Design av flygplanet 
Burt lårde sig flyga på rikligt 
når han var 16 år. Dcssforinnan 
hade han skapal sig ett namn 
inom amerikanskt modellflyg. 
Han hade foresatt sig att skapa 
sig ett namn inom flygindustrin.

Han kunde basera detta påståen
de på sina stora erfarenheter av 
modcllflygplan. Nu hade han 
samma tankar, då han fundcra- 
de på Voyager. Burts flygplan- 
konstruktioner var alltid en for- 
långning av hans modellplans- 
byggen. Vari-Viggen t ex blev 
en jåttclik modcll byggd av ply
wood i stållet for balsa. Nu var 
han igång med Voyagcr-projck- 
tet. Det var hans 76:e konstruk
tion . Det gålide forst att beråkna 
kraven på råckvidd, prestanda 
och brånsleforbrukning. 
Breuget-formeln kunde ge sva
ret (se formeln hår intill).

Man måste uppnå en råckvidd 
på minst45000 km. Formeln sa, 
att flygplanet måste ha mycket 
vinge per kilo - och effektiva 
motorer. En "flygande vinge" 
kanske? Nej. Då Burt korde 
konstruktionen i datom fick han 
fram, att en flygande vinge inte 
var losningen.
Burt kom allt nårmare den idé 
han lange hade haft.

En flygande katamaran
Ett flygplan med dubbla bom- 
mar blev det. En lång vinge med 
mittplacerad kropp. En fram- 
vinge band ihop bommama med 
kroppen. Två motorer i kroppen 
- en skjutandc, cn dragandc. Vid

Fortsdttning sidan 9!
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Vånd Dig till Din 
lokale hobbyhandlare 
eller kontakta oss direkt!

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

vili ha ett plan med proffsigt 
utseende utan problem!

• Hår behovs inga maskeringstejper 
eller dyrbar sprututrustning!

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.

: m im '

Wmr

HOGANAS hobby och 
elektronik

ÅTERFORSÅLJARE
SOKES!

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

%

#

r

V.

COMBO - Ranger (skala 1:6,5) med MAGIC mekanik 
ar nu på lager. Julklappspris 7140,- (-15%)
Fór 10cc motor, rotordiameter 149cm och kroppslångd 
147cm. Svensk bygganvisning.

Sått in kr 30,- på postgiro 449 65 43 - 2 så får du katalogen i posten !

Punter Hobbysport β Ι ΙΠ Γ Τ κ  lll—O Ě Ě
Box 103, 446 01 Alvángen MIKΓ ^Ι /f\J lb  f \ g M

R C - H e l i c o p t e r

NYHET - TRAPETS BLAD 
Dessa nya glasfiberblad ger maxi
mal stabilitet och har en mycket 
hóg verkningsgrad - bra fór konst- 
flygning och autorotation. Gjorda 
for MAGIC och MAGIC-RANGER. 
Pris/par: 1050,-

Tel. 0303-48122
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Voyager...
Fortsdllningfrån sidan 7

start och stigning anvåndes båda. 
Vid planflykt enbart den aktre. 
Det skulle spara brånsle. Ving- 
ar, bommar och flygkropp var 
veritabla bransletankar - de inne- 
holl tillsammans hela 16 st tan
kar, som malade en huvudtank i 
kroppen. Det tog 15 timmaratt 
tanka Voyager. Det var viktigt 
att se till, alt brånslemångdcn 
från start till landning kunde hål- 
la fiygplancts tyngdpunktpårått 
stalle. B urt gjorde bara elva skis
ser. Jeana ritade rent efter Burts 
dataframraknadc koordinater. 
Det visade sig, att Voyager blev 
det enda flygplanet, som starta- 
dc, flog och landade med sam- 
ma anfallsvinkcl. Mårkligt!

Det har kostar multum!
Samtidigt som ganget borjade 
bygga Voyager, så måstc man 
ordna pengar. Ett sånt hår bygge 
år dyrt. Hår skulle skaffas peng
ar! Det borde vara rått enkelt, 
for alla de milstolpar, som pas
serats av US A-piloter i den ame
rikanska flyghistorien, hade satts 
med hjålp av pengar från rika 
och intresserade industrimånni- 
skor. Så åven nu, vål?
Men det var trogt i portgången. 
Många var till en borjan mycket 
intresserade att finansiera pro- 
jektet. Då det sedan vål kom till 
kritan hoppade fiesta av.
En kom pis till Burt och hade si tt 
EZ-plan i samma hangar som en 
herre vid namn Hil ton - en ho- 
tellkedjeman, som visat sig fiyg- 
intrcsscrad.Kunde han sponsra 
projektet? Jodå, han kunde stå 
for 500.000$, om de fick någon 
annan att lågga 300.000$.
Var tusan hillade man en sådan?

Fly g over Japan!
JVC, det beromda japanska elek- 
tronikforclagcl ville gå in med 
pengar. Bara Voyagers flygning 
gick over Japan och Europa. 
Men intc kunde vål ett flygplan 
med japansk stdttning efter re- 
kordflygningen hångas intill 
Bródcma Wrights och Lind
berghs flygplan i National Air 
& Space Museum?
Man hoppade av! Och beståm-

de att flygplanet skulle byggas 
av dem sjålva med material och 
grejer, som de tiggtellcr på annat 
sått skramlat ihop från sina le- 
verantdrer till hemmabyggena. 
Så fick det bli!
Dick blev anlitad som pilot i 
några TV-serier och tester och 
kunde på så vis dra in lite pengar 
for lopandc utgifter.
Ed King från Kings Radio er- 
bjod sig stå for radioutrustning- 
en till Voyager. Den vågen bi
drog han med minst 250.000$ - 
ingen oåven insats. De hade råk- 
nat med Dupont (som tidigare 
stottat MacCrcadys Gossamer
projekt). Det blev konstiga krav 
från Dupont - Kevlar måstc an- 
våndas i hela flygplanet! An- 
nars ingenting! Man sa nej lack! 
Men anvånde sig av deras Kev
lar åndå. Kalladcdcnistållctfor 
aramid. Nomex-material (vax^ 
kakeuppbyggd komposit) kom 
också till anvåndning. Alla Du
ponts varunamn "forbjods" som 
håmnd och fick inte nåmnas! 
Kolfibcrmatcrial till Voyager 
fick de från en firma vid namn 
Hercules.
Man konstaterade också, att man 
inte var ensam om att ha funde
ringar på en sådan hår ilygning 
runt jorden. Två herrar, som f o 
tillverkade detaljer till Quickie - 
Gene Sheedan och Tom Jewett

Fortsdttning sidan 19!
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Tåvlingssåsongen 1989 arover. 
Få arrangórer har skri vi tom si na 
tåvlingar. Det år synd. Hår dock 
några kommentarer till några av 
årets tavlingar.
Pellestov a
I midsomras var ett tiotal sven
skar i norska Pcllcstova for det 
årliga "Soar-Together" eller 
"Pelle-uken". Ett bcsók dår kan 
verkligen rekommenderas for 
alla som år intrcsscradc av nå- 
gon form av radiosegelflyg. I år 
fanns alla storlekar represente- 
rade - från "mygg" på en knapp 
meter till en 8,3 meters skala- 
seglare.
Nordiska Måsterskapen
F3B NM avgjordes i juli i Fin

land. S verige vann allt, som kun
de vinnas. Mer om detta i en se
parat artikcl.Årets såsong i F3B 
år slut och svensk måstarc blev 
Joakim Stáhl, Órebro. Sista tav
lingen for året av UT och nåsta 
års landslag och Svcrigcrcpre- 
sentanter består av pilotema 
som nåmns hår intill.
Dcssa F3B-are ska forhopp- 
ningsvis delta vid EM i Tjecko- 
slovakicn och NM i Danmark. 
Nu skali snarasten lagledarc ut- 
ses - en, som kan jaga medhjål- 
pare liksom sponsorer.
Båda kategoriema lika viktiga! 
Alla tips år vålkomna!

Ny FAI-klass!
FAIharbcslutatomcnny inter-

nationell segelklass. Den har fått 
beteckningen F3J och år en ter- 
mikklass, som påminner en hel 
del om den experimentklass F3B - 
T10, som vi kort ett par gånger 
som Zector Cup i Órebro. 
Kanske biir det hår en chans fór 
alla duktiga termikflygarc i lan
det alt komma ul i vårlden.
Mer om den nya klas
sen på annan plats.

Se gelflygriks dag
En ny segelflygriks- 
dag planeras gå av 
stapelnden 2 decem
ber. Hor av Dig sna- 
rast, dock senast den 
27 november fór in

formation om tid och plats mm. 
Hor gåma av Er till mig, om Ni 
har något av intresse.

Anders Gustavsson 
AU-se gel/ tennik 

019-25 37 08 bost 
0589-826 70 arb

f
Landslag
Joakim Ståhi RFK Ikaros
Gert Holtbåck RFK Ikaros
Robert Hollsten Kópings FK Mfs

Juniorer
Pasi Våisåncn Kópings FK Mfs
Mattias Carlsson RFK Ikaros

V------

Nordiska Måsterskapen i F3B
Årets NM i F3B - vårenda inter- 
nationellaradiosegelklass - gick 
av stapcln 13-16 juli i Råyskålå 
i sydvåstra Finland. Man bjód 
på ett rått stort fait med två per
manenta banor, som i huvudsak 
anvånds av fallskårmshoppare 
och fullskalascgelflygare.
De svenske var denna gång 
juniorema Klas Persson och Pasi 
Våisåncn, órebro resp Koping. 
Seniorema utgjordes av Joakim 
Ståhi och Gert Holtbåck, ó re 
bro, ochJohn Herdin, Kungsån- 
gen. Medhjålpare - nog så vik- 
tigl gång! - var Robert, Anders 
och Rolf Hollsten, Koping, och 
Barbro Svensson, Kungsången. 
Vi var forstå lag på tåvlingsplat- 
sen och hade god tid fór inflyg- 
ning och en sista tråning av det 
betydelsefulla samspeletmellan 
flygare och medhjålpare.
Klas och John borjade med lite 
Fintrimningar. Fór Gert och 
Jocke fungeradealltfelfritt. Det- 
samma gållde Pasi, tilis han på 
grund av råckviddsbortfall for- 
lorade all kontroll over modcl- 
10

len. Det hade hånten vecka tidi- 
gare också! Den gången var det 
ettfel i HF-modulen,som skulle 
vara åtgårdal enligt "lcgitime- 
rad reparator". Tydligen inte.

Reparationen av Pasis model I 
var enkel: sprickor i glasfiber- 
kroppen, som var snart lagad 
och fórstárkt. Men vad med 
radioutrustningen? Tåvlingsle- 
darc Mika Kcinoncn lovade att 
fórsóka få fram en ny modul till 
Pasis såndare. Men fór såker- 
hels skull plockadc vi over ut- 
rustning från Jockes B-modell 
till Pasis modell fór au góra den 
flygbar. Når gånget somnade in 
var Pasis modell flygfårdigmcd 
Jockes radio...
Flygtråningen fortsatte. Pasi 
hade problem med den fór ho- 
nom nya sandaren. Han var 
missnojd och nedslagen.

Nåsta dag kom de norska och 
danska konkurrentema och på 
kvållcn åven finnama. Vi fick 
en stund att studera dem, då de

stressade ut fór att genom fóra 
ett tråningspass fóre kvållens 
laglcdarmóte. Under detta kun
de vi konstatera, att Danmark ej 
stalldc upp med fullt lag samt att 
de nya vinschreglerna ger jåm- 
nare starthójd, men att Jocke 
forlfarande kommer hógst! Just 
fóre lagledaremótet kom tåv- 
lingsledaren med en liten plast- 
burk, som moltogs med jubel 
bland de svenske. Det var en 
HF-modul till Pasis radio. Nya 
omkopplingaroch trimning i den 
finska skymningen.

Tåvlingsledningen informerade 
om vad som gållde, vinschama 
måttes upp enligt de nya regler- 
na. De godkåndes. Pasi flóg in 
sig på sin egen ulrustning och 
var på klart båttre humór.

Fredag borjade tåvlingcn. fórsta 
omgången inleddes med termik- 
momentet, dvs sex minuter och 
landning. John var fórste svensk 
ut. Han flóg sex minunteroch 2 
sekunder och landade sex meter

från mårket. 995 poång till ho- 
nom. I termik- och distansmo- 
menten ges 1000 poång till den 
båste i varje start. Detta gór, att 
tåvlingama biir relativt oberoed- 
nc av vådret, då man bedoms 
enbart mol dem, som flygare 
samtidigt.
Efter det att forstå omgångens 
distans- och hastighetsmoment 
också genomfórts ledde Jocke 
på maximala 3000 poång, fóljd 
av Nicls-Ejner Rasmussen, 
Danmark, på 2890 p. Samtliga 
svenskar låg bra till, så når som 
på Pasi, som hamnat sist på 1786. 
Orsak: en nolla i hastighetsmo- 
mentet. Men vi råknade med att 
sex omgångar skulle flygas, 
varvid den såmsta fick strykas.

Andra omgången blev också en 
fullpottarc fór Jocke, som dock 
var tått fóljd av Pasi, som nu 
tycktes fått ordning på grejoma 
och sig sjålv. Med Gert på tredje 
plats och Klas på fjårde var

Fortsdtlning sidan 46!
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fanerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegalan 24 
60236 NorrKOping 
Telefon 011-13364?

Hej igen!
Den gode tomten har som van
ligt råkat ut illa ut med sin fly- 
gande ren. I år var han tydligen 
alltfór sent ute, men så gick det 
dåligt i landningen också! LOs 
korsordet och sand in nyckelor- 
den till mej så biir det (kanske) 
en belóning, om du har tur.

Kolumnist -  det Du!
Vet Ni vad jag år? Jo, något så 
fint som en KOLUMNIST. Det 
innebår, atl man har en regel
bunden hóma i en tidningsbla- 
ska, och det har ju jag. Ånnu 
finare år det om man år ensam 
om en homa. Och det finns ju 
faktiskt bara en enda Bagges 
Homa i HELA VÅRLDEN. 
Ganska konstigt sammanlråf- 
fande egentligen alt just Du som 
år så modellflygintresscrad har 
hamnat i vårldens enda land med 
min homa. Tånk om Du bodde i 
Ovre Volta t ex, då skulle det 
nog inte vara så lått alt klura ut 
korsordet!
Specieilt som det år så ont om 
tomtar i Afrika.
Det finns faktiskt andra (båttre) 
modellflygkolumnister ån jag.
I den amerikanska tidningen 
Model Builder skriver en man 
som hclcr Jake. Han har en frå- 
gehoma dit låsama får sånda in 
sina problem med bygge, flyg- 
ning o s v .
Jag missar aldrig Jake's spalt 
fór den brukar vara kul. Oflasl 
så kul att jag knappast tror att 
breven år åkta, men om det år 
roligt år det ju tillåtet att skarva 
lite, eller hur?
Hår har jag tagit med några 
klipp, frilt Oversatt. Se ovan t h!

Vi hors! 
Bagge

··*- m\ Ys'ftdatic. blev

/ nå'sta nummer kom en kommentar från en annan låsare:'------------------------------------- Ί
Båste Jake!
Numera har ju domarbe- 
domningen vid start och 
landning i konstflygklas- 
sen tagits bort. Tycker du 
att jag skali gora om min 
F3A-kårra från tre-punkts- 
stall till två-hjulsland- 
ningsståll?

Viktsparare i Waukegan

Båste Viktsparare!
Det måste Du avgOra 
sjålv. Men om Du tar bort 
ena hjulet så kommer 
vingspetsen på den sidan 
att slåpa i marken.

Joke
< — II ■ ■ >

Båste Jake!
Hur dum får man vara? Hittills 
har jag accepterat Dina 
idiotiska råd utan att kommen
tera, men inte ens jag kan 
hålla mig lugn når man låser 
någonting så fånigt som svaret 
i forrå numret. Alla som år 
klyftigare ån en morot begri- 
per fórstás, att Viktsparare 
menade att han skulle ta bort 
noshjulet. Du gor mig besvi- 
ken Jake. Jag trodde att Din 
IQ hade passerat entalssiffran, 
men det år tydligt det forifa- 
rande år fråga om bråkdelar.

Tvingad att kommenter a

Båste Tvingad!
Naturligtvis har du rått. Jag 
forslår inte hur jag kunde gOra 
ett sådant misstag. Nu, når jag 
låst Viktsparares brev igen, 
inser jag alt det forstås var 
noshjulet han menade.
Men jag tror fortfarande inte 
att det år en bra idé, fór en 
gång når det infållbara 
noshjulet på min modcll 
fastnade i uppfållt låge slutade 
startfOrsoket med bruten 
propeller och skadad spinner. 
Inte bara det, stymingen 
fungcrade inte heller.

Joke
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Vi tittar på nya
Rossi R 61 FI RC ABC

Om en motortillverkare nu fór 
tiden slapper ut en ny "10:aM på 
marknadcn så staller val de fies
ta frågan om det år en "longstro- 
ke" eller en konventionen mo
tor, som fabriken har framstallt. 
Webra, OS och YS år modema 
motortillverkare som har long- 
strokemotorer på sina modell- 
program men medan Webra och 
YS (Yamada*) erbjuder sina 
kunder såvål under- som tivcr- 
kvadratiska 10-kubikare, så har 
OS endast långslagiga 10-oratt 
erbjuda sina kunder. Nå, vilket 
slag/borr-ftirhållande år då det 
basta? Ja, det går inte att så 
direkt och entydigt svara på - 
mer dårom i separat ruta - men 
når det gåiler modellmotorer, så 
år meningama delade. En del 
menar, att longstroke-koncep- 
tet endast år en "sales gimm ick", 
for att sålja mer motorer.
Når Super Tigre for några år 
sedan kommit med sin nya serie 
10-kubikare så var det med ett

konventionelltslag/borr-ftirhål- 
lande. Når nu Rossis nya 61:a 
har kommit i produktion så vi
sar det sig alt åvcnledcs denna 
motor år forsedd med de garn la 
vedertagna måtten, dvs 22 mm 
slag/24 mm borr, som ger ett 
overkvadratiskt slag/borr-for- 
hållande på 0.9. For att sam- 
manfatta det ovannåmnda - F3 A- 
vårlden år verkligen splittrad! 
Forcgångama till den hår mo- 
tom testades i Mfn nr 3/1988 
och fick då goda lovord som en 
"vass" motor och inget talar for 
att eftertrådaren inte skulle vara 
minst lika potent. Konstruk
tionsmåssigt skiljer sig molo- 
rerna åtbl a på ftiljandc punkter: 
Den nya motom har ett helt 
vevhus, dår den garn la hade en 
separat frontbox; ny tt foder med 
våldigt många portar (det s k 
3+2-systemet); ny typ av veva- 
xclbalansering gjord av plast, 
samt 0,5 mm mer gods i vev- 
axeln. Dessutom år porttidema

något annorlunda - den gamla 
motom hade insuget tippet 16° 
mer, medan den nya motom har 
8° mer boosttid, men dessa av- 
vikelser ligger nåslan inom ra
men for måtfel och lillverknings- 
toleranser.
Vevhus
Det oerhtirt vackra vevhuset år 
gjutet i en kokill och sedan 
maskinbearbetat på både insi- 
dan och utsidan. Så år t ex mo- 
torbockama och tåtningsytor 
fråsta, medan kylfiånsarna år 
djupfråsta ånda bak till avgasut- 
slåppet (se bild). En kokill år - 
om någon undrar - en fast, per
manent gjutform, i vilken den 
smålta metallen hålls ovanifrån.

Vevaxeln
Vevaxeln snurrar i dubbla kul
lager. Huvudmåttet år 17 mm 
och fram åraxeln 9 mm, gaspas
sagen år 11,5 mm. Den hårdbe- 
lastade vevtappen har hela 7 mm 
diameter for att gc en stor lag-

ringsyta. Balanseringen år ut- 
ftird genom att material har fråsts 
bort på båda sidor av vevtappen 
och ersatts med plast.

Topplocket
Topplocket år å la Rossi dvs en 
los ky lring med los insats. Klåm- 
kanten år 5 mm bred och de 
hemisfåriska ftirbrånningsrum- 
met år 5,5 mm djupL Det hela 
tåtar mot fodret med en koppar- 
packning som år cirka 0,15 mm. 
En extra, lite tjockare packning 
medftiljer fór den som vill "åka 
på nitro".

Cylinderenheten
Delta år naturligtvis det mest 
intressanta på denna motor. Till 
det yttre år det en konventionen 
ABC-historia med en ftirfårligt 
massa hål å la schweizerost, men 
vid en nårmare titt Finns det 
mycket att upptåcka. T ex av- 
gasporten har formen av en 
parallelltrapcts. Den år dessutom 
svagt uppåtvinklad. Boostpor-
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Longstroke vs short stroke!
eller om det dår med

slaglångd!
En motor som har samma slag
långd som borming (måti i mm 
t ex) kallas for en kvadratisk 
motor.Man kan också saga, att 
motom har ett kvadratiskt slag/ 
borr-forhållande. Om dåremot 
motom haren långrcslaglångd 
ån borming (dvs cylinders in- 
våndiga diameter) år slag/borr- 
forhållandct underkvadratiskt 
eller som det också kallas bland 
F3A-folk: "long stroke". Har 
motom dåremot stórre borr ån 
slag år motom overkvadratisk. 
Låt oss ta några exempel, fór 
att bclysa delta. Den svenska 
cykel- och motortillverkaren

Rex tillverkade en cykel med 
en påhångsmotor av fabrikat 
Villers. Motom var på cirka 
100 cm3 och hade ett slag på 50 
mm och en cylindcrdiamctcr 
på 50 mm. Slag/borr-fórhál- 
landet var 50:50= 1,0-motom 
var således kvadratisk.
Når det gållcr långslagiga mo
torer kan vi t ex ta en Conti
nental sidventils 6:afrån 1929, 
som har ett slag/borr-forhål- 
landc på 1,51!! (det finns dock 
vårre an så!)
Fór att så avsluta med en over- 

Fortsdttning siåin 44!

*--------------------------------------------------------------------------------------------------

Några fór- & nackdelar fór 
respektive motortyp
MOTOR FORDELAR NACKDELAR

Under
kvadratisk
motor

Kraver få våxlar 
i vaxellådan - 
"seg motor".

Hóg kolvhastighet. 
Tunga fram- & åter- 
gående delar (kolv & 
vevstake = vibrationer

Over
kvadratisk
motor

Stor yta i topplocket 
medger stora ventil- 
tallrikar. Varwillig!

Begrånsat anvåndbart 
varvtalsområde.

Rossi R 61 FI RC ABC
T vå ta k ts  v å n s p o la d  g lo d s tifts m o to r m ed A B C -k o lv  och
fo der. D u b be lt k u lla g rad  v e v a x e l. F ro n tin su g  o ch  b aku t-
b lås. F ó rgasare  av v r id tro tte lty p  m ed  m e trin g s fu n k tio n .

C y lin d e rd ia m e te r 24 ,00  m m
S lag lång d 22 ,00  m m
S la g /c y lin d e rfo rh å lla n d e 0 ,90  (o v e rk v a d r)
S lag vo lym 9,95  c m 3
Vikt 540  g
P orttider:
Insug  ó pp et 200°
Insug  s tå n g er 150°
Ó ve rs tro m n in g  + b o o s tp o rt o p p e t 125°
A vg as  ópp en 150°

G en era lag en t: R o ffes  M o d e llflyg  · U p p la n d sg a ta n  66,
113 44  S to c k h o lm  · T e le fo n  08 -3 3  30  44

svagt uppåtvinklad. Boostpor
ten år en alien och relativt kraf
tigt uppåtvinklad, men den upp- 
åtgående Overstrdmningen från 
boostporten såtts i kraftig turbu
lens av två små hål, som fór in 
Fårsk gas från sidan. Detta av- 
hjålpcr bl a ett fcl, som en del

motorti 11 verkare har stupat på 
nåmligen en for kraftig uppåt- 
vinkling av boostporten, som 
medfor att glodstiftet kyls av fór 
snabbt vid gaspådrag från tom- 
gång (se skiss). Rossi kaliar sitt 
system for3+2-portningoch har 
patenterat det hela. Óverstfóm-

ningen från sidan skttts av var 
sin konventionen parallello- 
gramformad port. Summa sum
marum: 1 st avgasport, 1 st 
boostport samt 2 st o verstrom - 
ningsportar på var sin sida (dvs 
4 st sammanlagt) samt 2 st por
tar, som forser de små storkana- 
lema vid boostporten. Det biir 
hela 8 st hål, puh!
Nå, frågar sig då van av ord
ning. Biir det då en båttre gas- 
fyllnad i cyllcn av alla dessa 
hål? Och biir det båttre fart på 
motorn?
— Detta provade vi fór 20 år 
sedan, utan att det hjalpte, skul
le nog en gammal spccdflygarc 
svara. Men p g a att testmotom 
fórsvann i Kattcgalt,kan jag inte 
svara på frågan.
Men nog tycktc jag, att den for
svann med en sjuhelsikes fart, 
når testplanet sjdnk i havet med 
man och allt!

Conny Åqvist-Renman

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

0  verst till vans ter: Tvá 
sidovyer av den krafliga och 
kraflfulla motorn - och se på 
vevhuset - sååå oootroligt 
vackert gjutet.
Nedra raden från vånster: 
Rossi 61 "femportaren" 
komplett som den levereras - 
pipan få r  kopas separat: extra 
stora kylflånsar runt 
avgasutsldppet - vevhuset 
varmaste del.
De fyra småbilderna nedan 
från vånster:
Från det hår hål let låter den 
vårre ån en mistlur; frontvy 
samt frontvy snett uppifrån. 
Långst till ho ger forgasaren, 
som kan fås med eller utan 
justerbar brånslenål.
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Sigurd Isacson och de 
fantastiska foregångarna
"Den gamble redaktoren" har 
bett mig beråtta li te om de gamla 
bambukonstruktionema i "Twin 
Pushers" och" A-frame" från 10- 
och 20-talens Amerika.
Det betyder alltså dubbla skju- 
tande propel Irar och kroppsta- 
var i A-form.
Jag har studerat allt jag kan 
komma Over om dessa fascine- 
randc fiygtyg, som låg långt fóre 
sin tid, inte minsl med hjalp av 
modellfiygets allvetare Sten 
Persson hår i Halm stad. Han har 
ett enastående vårdef ul 11 bibl io- 
tek om modellflyg, troligen 
landets basta.
Hela frågan kom ju upp i bladet 
når "den gamble redaktoren" 
fdljde med mig till NM for 
modemt friflyg i september på 
Rinkaby-fåltet. Vi var tidlagarc 
dår. Och jag flog min rekon
struktion av Lauder's Wakefield 
från 1912. Det år en "Twin 
pusher", som till vissa delar

visades i full skala i Modellflyg- 
nytts oklobcmummer. Dår skali 
lillåggas, att propellrama, som 
roterar mol varandra, har en 
diameter på 300 mm och S=450 
mm. De har fór Ovrigt frihjul 
och drivs av vardera 4 strångar 
6,5 mm gummi.
Med bra gummiband kan de dras 
upp drygt 1000 varv, vilket med 
min frus fina gråddvisp betyder 
180 varv - bågge motorema dras 
alltså upp elegant på en gång 
utan problem. Flygtiden ligger 
då kring 2 minuter. I gott våder 
over 2 minuter utan "bra luft". 
Med 1912 års teknologi!!
Om man inte vinner, så placerar 
man sig rått hogt upp i prislislan 
iOTklassB2,som "1912" klas- 
sar in i. Vi ska se nåsta tavling! 
Och då fórsókcr jag gå vidare 
och visa en optimal "Twin pus
her", Ralph Kummers från 1933. 
Då hade Charles Lindbergh visat 
vad han kunde med ett "nor

malt" flygplan, "The Spirit of 
S:t Louis", vilket nåslan marke- 
rade slutet for twin pushers - 
med såmre modeller som foljd! 
Twin pushers efterbildade hela 
tiden brodema Wrights "Flyer", 
som 1903 gjorde den forstå rik- 
tiga flygningen. Med just twin 
pushers och så kalias canard- 
vinge, dvs stabilisalom fram. 
Dår år vi nu tillbaka med både 
Viggen och JAS 39! Fram till 
1950 synes mig utvecklingen 
verkligen inte ha kommit långt i 
modcllflyget, når Twin pushem 
glatt gor Over 2/3 av de båsta 
tidema då - utan termik! 
Mårkligtnog varengelsmånnen 
och hela Europa år 1913 (fore 
fórsta vårldskriget) långt efter 
amerikanema i modellflyg, vil
ket också bilden av deras båsta 
twin pushers visar. Al la dessa 
fldg mest distanser, ibland ock
så hastighet, men vanliga tider 
var en dryg minut i England och

omkring 2 minuter i USA. Min 
egen "1912" från USA har totalt 
Overlågsen konstruktion. 1930 
vann den fórsta balsamodellen 
Wakefield-cupen genom J H 
Erhardt, USA, med 155 sekun
der i en flygning (endast den 
båsta tiden råknades forr, ter
mik var knappt "uppfunnet"). 
1931 vann han igen med 265 
sekunder. En av de fórsta engel
ska helbalsamodellcma som 
blev populår, var "Lincol" 1932, 
som också blev forebild fór 
Sveriges forstå populåra balsa- 
modcll "Gladan" från Sven 
Wentzel. Den sågs bortåt en 
timme, vilket var en av de forstå 
uppmårksammade termikfiyg- 
ningar hår. Det "såide" kopiOst! 
Se respektive ritningar!
Så var man då nåstan forbi twin 
pusher-eran - trots att de ånnu 
tydi igen ffóg långre tid utan 
termik. Men man tyckte de såg 
for gamla - och omodema - ut!
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Idag ar det dags fór en omprov- 
ning.
BambuJ'akirernas tid
Man gjorde vingspetsama av 
bojd bambu, vilket ger en harlig 
konstruktion. Skont smacker och 
fjådrandc. Men man får anvån- 
da ett mindre knappnåisbrev fór 
au spanna upp en basad bam- 
buspets till ratt form. Endast en 
tunn lx l mm bambu kravs på en 
mindre spets. Hur låu och skon 
biir den inte!
Vingama p å " 1912" var byggda 
helt i bambu. Sådan finns numer 
inte all få i raka, tillråckliga 
långder, varfór jag efter att ha 
kåmpat med bambu i c an ard- 
vingen (dvs stabben framtill) - 
vilken gick bra att bygga - tving- 
ades gå over till furu och balsa i 
kombination fór alla spryglar 
och fór vingens 4 lister. De kle
na furulistema tål inte, att man 
spånner japanpapperet helt ef
ter klådscln. Man får i stallct 
vattenspånna det fórst på en 
tråram. Sedan flytta over det till 
vingen och dopa det 2 gånger på 
vingen.

Basade spryglar
Spryglama har jag basat till rått 
form av 1x2 mm furu, ovanfór

vilka listerna ligger. Mcllan lis
tema (balkama, som alla ligger 
"ute i luften"), år basad 2x2 mm 
balsalist limmad. Se teckning- 
cn. Den visar också balkamas 
"komposit" av furu och balsa. 
Allt fungerar fint. Men bara lack 
vare en unik konstruktions-"hit" 
från denna tid - "A-frame". 
Dubbelstavama en ”hitn 
Vinge och stabbe år nåmligen 
klådda endast på Oversidan, vil
ket hjålpte till att gc twin-pus- 
hem en totalt óverkritiskt flyg- 
ande profil, som år helt overlåg- 
sen al la vingprofiler fram till 
sådana, som jag tog fram med 
"reynoldsforskning" 1943-som 
då vann det mesta i "Reynold", 
"Sunnanvind", "Våstanvind". 
Denna cnkclklådda vinge biir 
helt vinglig (skev), om inte just 
dubbelsUtvama håller den rak! 
Samma med canarden.

Motverkande vridning!
Vidare får vi två propellrar som 
molverkar varandras vridmo- 
ment. Till och med motorema 
motverkar varandras vridmo- 
ment, så de ytterst låtta stavama 
(15 gram sammanlagt!) år alltid 
raka. Och som ett brev på posten 
har vi två motorer, helt utan

nytt

V/tN6,E t f / 2

2-*2- B å lS q  2*3 FUkfU 2 * 2  2 * 3
Μ/** ̂  Av f a s urfir

T v upptill en amerikansk twin 
pusher från 1912 - USA-fly- 
garna låg långtfore europé- 
erna på den tiden.
Så Sigurds "nya" 1912:a 
stående på de två motrote- 
rande propellrarna. Nertill 
nårbilder på stabilisatorn 
resp vingen - obs "komposit"- 
spryglarna - skiss ovan!
O van t v engelsmannen S C 
Hersoms twin pusher, som i 
augusti 1922 flog over fyra 
minuler med denna modeli - 
den allra forstå termikpå- 
v er kadle, modellflygning?
T h forstå balsamodellcn, som 
vann Wakefield - J H Er hart,

USA, 155 sek 1930.
Nedan nårbild Sigurds prop- 
ag gr egat saml fru Isacsons 
gråddvsip - nu mode Ilfly gpryl!

kuggvåxel eller krax ... (Och de 
går cirka 1,5 minut!)
Vi behover inte en flygplan- 
kropp - och vi slipper slipstrom- 
men. Slipstrommen ókar fór 
óvrigt molståndct med 25-30% 
(kvadraten på 12-15% slip).

Samtidigt slipper vi också dess 
vridna luftstrøm, som ókar trim- 
vinkeln på vingens ena sida, och 
minskar den på den andra!
I sanning en genial konstruktion 
- långt fóre sin tid!

Sigurd Isacson
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En kráká på kanten!
Sander har ett kul kort (något 
for Modellflygnytt?). Det ar 
Osten Jonssons fågel Kalle (en 
kråka, va?) som bevakar Arne 
Arvidssons FW 190.
Fågeln var mycket tam och svår 
att hålla ifrån modellema (flyg- 
intresset var tydligen stort, reds

anm). Vi var ofta radda att han 
skulle komma in i propcllrama. 
Men det slutade for honom, som 
fór så många andra karlar hår i 
varlden. En dag hittade han en 
fåstmo och forsvann! 
Hdlsningar från Malmo Radio
fly  gare genom Arne Ar vids son.

/------------------------------------------------------------------------------------------------- \
En uppvisning vi hade ute på fåltet, 
flygplan i luften och varm korv i tåltet.
Tanter och gubbar dom bójde på nacken 
och giodde mot hojden "Nu slår han i backen!"
Men strax over gråset, dår gor han en bogel.
Han rullar omkring. Det biir som en ogel.
Det kallas for looping, såger dom som forstår't 
Men en som var ovan sa "det dår verkar svårt!"
Dom for dår med planen så luften vibrera, 
och allmogen jubla och ville se mera.
Men tiden den rinner och mycket ska hinnas, 
så nog var vål detta en lordag att minnas.

s____________________________________________________________________________________________ /

Jack fór det, Ingemar!
Hej Sture!
Nar jag i sóndags laste Din arti
kel om "Stuka med sidovagn" 
upptackte jag ett fel i den. Du 
skriver, att Ju 87D hade utrus- 
tats med en tvåsitsig passage- 
rargondol, som monterades på 
vanster vinge.
Detta ar nog ej helt korrekt Jag 
har kom mit fram till foljande: 
1944 påborjades forsok vid 
"Forschungsanstallt Graf Zep
pelin" iRuitstrax utanfór Stutt
gart med att fórse en Ju 87D-3 
med två styckcn passagcrargon- 
doler. Dcssa gondoler, som pla- 
cerades en på vardera vingen 
var konstruerad så, att passage- 
rarna - två i varje gondol - satt 
efter varandra. Vidare var gon-

dolema utrustade med stora 
fonsterytor, fór att ej hindra pi- 
lotemas sidosikt. Tanken var att 
de båda gondolema samtidigt 
skulle kunna lossgoras från flyg- 
planet under en brant dykning, 
fór att sedan med hjalp av fall- 
skårmar kunna landa såkert ba
kom Tiendens linjer. Perfekt fór 
landsattning av bl a agenter! 
Jagbifogaren fotostatkopia, som 
dels visar bild på planet och dels 
en skiss. Min kalia ar bóckema: 
Ú J R Smith, A Kay & EJ Creek. 
"German Aircraft of the second 
world war"
Ú W Green:
"Warplanes of the Third Reich" 

Basta modellflyghalsningar!
Ingemar Tegnhed

Det fanns flera 52:or i Junkerfamiljen
Junkers Ju 52/3m "Tante Ju" 
fanns bl a i Sverige som trafik- 
maskin - aven med flottórer. 
Under kriget anvåndes den som 
gods- och person forflyttare, men 
också som bombarc och min- 
utlaggare. En del versionen fick 
stal la upp som dragare for last- 
segelplan av olika slag. Nara 
5000 Ju52 tillverkades. Efter- 
krigsversioner A AC 1 & CASA 
352-L tillverkades i Frankrike 
resp. Spanien - totalt 170 st.

Dessfórinnan hade tyskama tagit 
fram två efterfoljare till Ju52/ 
3m. De har av fórklarliga skal 
intc blivit lika omtalade. Men 
det kan finnas skal, att namna 
lite om dem också.

Junkers Ju 252
1938 hade man konstaterat, att 
gamla Ju52 inte uppfyllde kra
ven langre. En ny version lades 
utpåritborden. 1941 ílóg forstå 
gången den nya Ju 252 - tillver-

kad så gott som helt i tra - med 3 
vattenkylda V- 12-motorer. Man 
fick ta de motorer och material, 
som fanns att ti ligå på den tiden. 
Over 400 km/tim var toppfar- 
ten. Spannviddcn: 34 m - 5 m 
mer an "Tante Ju". I och med 
252:an hade man overgivit den 
korrugerade pláten. T ryekkabin 
fór 35 passagerare var en av 
nyhelema liksom lastramp.
En plancrad version hade kul- 
sprutetorn på óversidan.

Junkers Ju 352
1943 premiarflógs Ju 352 Her
kules, som varen ytterligarefor- 
battrad broder i serien. 3 niocy- 
lindcrs stjammotorer stod fór 
framdrivningen. Kroppen var av 
stålrorkonstruktion, medan 
vingama var av tra. 352:an hade 
en nedfallbar lastramp akteróver 
genom vilken omfångrikt gods 
kunde lastas/fUllas. 2 prototyper 
hann man ta fram, innan man 
fick annat att tanka på 1945.
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Aerobatic-maskin från Såter
F3A-flygama (och aven vanli
ga sOndagsflygare) kan nukopa 
en svensktillverkad aerobatic- 
maskin.
Det år Ingvar Sares, från Såter, 
som konstruerat en ny modeil. 
Och han har flera projekt på 
gång.
— Det behovs nyrekrytering 
inom F3A. Jag har dragit igång 
projektel for att hjålpa ungdo- 
mama att komma igång med 
den hår sportgrenen, såger Ing
var Sares.

Han har hållit på med modcll- 
flyg i 47 år nu. Når han var sju 
"stal" han brorsans Lill-Klas. 
Och så var intressel dår, ohjålp- 
ligt. Ingvar vann SM i F1A år 
1975. Iborjanav 1960-taletdel- 
tog han i VM i samma klass och 
hamnade i mittfåltct. Som låsa
ren forstår så har han stor erfa- 
renhet av modcllbygge.

Idag har hans model 1 fly gin tres
se inriktats på radioflyget och 
då speciclll F3A. Sonen Greger 
har hångt på. Han blev ju fyra i 
NM och femma i SM i F3A i år.

Nova IS
Hem ma i hobbyrum met har I ng- 
var Sares en egenhåndigt kon- 
slrucrad skårmaskin for cell- 
plast. Med hjålp av lånkarmar, 
tyngder och diverse "patent" kan 
han snabbt och enkelt skåra till 
cellplastkåmor med mycket hog 
precision.
Han har hjålpt en rad modellfly- 
gare att skåra delarna till Wolf
gang Matts "Saphir". Men detta 
till folk som kdpt ritningar till 
modellen.
Men så ville han slå ett slag for 
våra ungdomar och åven fór ma- 
noverflygandet. Så han satte 
igång att konstruera en egen mo
deli. Den fick namnet Nova IS.

— Novan år en låttbyggd ma
skin som år enkel att handha. 
Den år inriktad på F3A sport 
och F3A FAI, påpekar Ingvar.
— Grundtanken år enkelhet fór 
att bredda den hår sportgrenen! 
Kårran har en spånnvidd av 175 
cm,långd 159 cm och den våger 
runt 3,6 kilo med motor och 
radio. 10 cc tvåtakt eller 20 cc 
fyrtakt år låmpliga motorer. 
Utrymme fór pipa finns under 
kårran. Motorer utan bakutblås 
kan monteras inverterat och 
något snett, 32 grader , och då 
hamnar pipan i rånnan under 
kårran.
Vingama, stjårtpartiet och ovan- 
delama av kroppen består av 
cellplastkåmor klådda med bal
sa. Kroppssidoma består av 3 
mm balsa. Glasfiber forstårker 
både kropp och vingskarven. 
Skevrodren kan endera vara av 
lyp "strips" eller stora rcktan-

gulåra som på en fullskalama- 
skin. Kårran kan fås med urtag 
fór infållbara ståli. Hål fór skev- 
stdtstångcr och stållstdtstånger 
år uttagna i vingama.
En genomskinlig huv och åven 
en motorkåpa av glasfiber med- 
foljer modellen.

Olika alternativ
Nova:n kan fås i tre olika va
rianter. Dels som en grundsats 
med enbart utskuma cellplast- 
dctaljer, huv samt motorkåpa, 
med ritning och byggbeskriv- 
ning. Man kan åven kdpa den i 
detta skick plus erfoderligt trå- 
material. Den late (som under- 
tecknad) kan kopa den prefabri- 
cerad. Då år kårran klådd med 
balsa, kroppssidoma år hoplim- 
made med sina spant och vings- 
petsama år kontorsågade. Fena, 
sidorodcr, skev och hojdroder 
klara fór putsning. Hopmonle-
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ring, putsning och kládning av 
karran återstår , plus montering 
av stall, radio, motor, osv. Det 
har prefabriccradc alternativet 
kommer att bli betydligt billiga- 
rc ån motsvarande fabriksbygg- 
da EZ-varianler!
Ingvar Sares ar kand for sin 
noggrannhcL Han kan helt en
kelt inte lamna ifrån sig en mo
deil eller en detalj som inte år 
perfekt. Så vi tors utlova preci
sions utfórda detaljer i det har 
sammanhanget!

For alla R/C-flygare
— Man bchdvcr inte vara full- 
fjadrad F3 A-flygare fór all upp- 
skatta den har modellen. Den 
passar aven fór sondagsflygare, 
lovar Ingvar Sares.
En prototyp var klar nar Mo- 
dellflygnytt besdkte Sares i 
hostas. Klubbkompisen Hans 
Nygren har Tårdigstållt det for
stå exemplaret. Han ar omåttligt 
fortjust over sin vackra model 1. 
Nu soker Ingvar kontakt med 
flera F3A-flygare som vill pro-

vakarran i tavlingssammanhang 
fór att man skali kunna utveckla 
den vidare.
Slår den hår satsningen vål ut 
kommer vi sakerligen att få se 
fler konstruktioner med Ingvar 
Sares namnteckning Kanske en 
renodlad nyborjarkårra? Eller 
varforinteen "varsting"-maskin 
fór manoverflygning?

Bo Holmblad

--------------------------------------------Ingvar Sares 
tel 0225-40112 bost.

Precision och noggrannhet 
kdnnetecknar Ingvar Sares. 
Den har anordningen fór att 
skdra cellplast låter honom 
uppnå sådana mål. Med hjalp 
av mallar och specialkon- 
struerade verktyg har Ingvar 
skurit ut hjulbrunnarna till de 
infdllbara stållen. lians Ny
gren fdrdigstdllde prototypen 
till "Nova IS". Modellen flyger 
mycket bra. Och den ser ju 
trevlig ut också!

nytt
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V o y a g e r .
Fortsdttning från sidan 9!

(testingenjdr i bl a US AF Bl- 
projekt) - arbetade med ett cn- 
sitsigt, stort segelplanliknande 
monster, kallat Big Bird. Man 
tånkte bii fórst runt jorden. Nar 
Voyager-projek tet blev kåntan- 
klagade de Burt, Dick och Jea
na for att ha snott deras idč. Big 
Bird kraschadeijuli 1982.Tom 
Jewett dódades.

Tjana på rekord!
Jeana och Dick hade sin egen 
Long EZ fårdig då man gick i- 
gång med Voyager-bygget. 
Med EZ "Shit Hot", som den 
kallades, avsåg man slå en del 
rekord. Den vågen kunde man 
rikta uppmårksamheten på Voy- 
ager-projektet och få folk in- 
tresserade att sponsra.
I maj 1981 salte man nytt dis- 
tansrekord i klassen under 1000 
kg. Med en 160 hk Lycoming i 
nosen flog Dick och Shit Hot 
7.343 km på 30 timmar.
Jeana slog hastighetsrekordet 
på 2000 km i samma viktklass. 
I augusti 1984 slog hon ett nytt 
distansrekord i klass C la, 3.905 
km i en Vari Eze.

Bygget av Voyager
Voyager år uppbyggt i en sand
wich-konstruktion med ett vax- 
kake-materialet i mitten - ett 
hartsimpregnerat papper. På bå
da sidor om vaxkakan Tasts två 
lager grafitfibervåv + cpoxi- 
plast. De olika lagren grafitvåv 
låggs på i omgångar och hår
das. De måste orienteras rått. 
Det år det som ger styrkan! 
Planet ser symmetriskt ut. Men 
hogerbommen gárframfór nos
vingen. Sidrodret sitter på hog- 
ra fenan. Det gor vånstersvång-

Fortsåttning sidan 31!
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Eliasson på nya åventyr!
Modellflyg idcniifieras genom 
FAI-regler, som sågeratten mo
deli - for att klassas som modeil 
- skali ha vissa målt och vikler. 
En ofta fórbisedd sjålvklarhet 
och en av naturens lagar ar, att 
stora modeller alltid flyger batt
re an små. Det gålier i hdg grad 
scgclmodeller, som ståller hog- 
re krav på fiygprcstanda. Stora 
segelmodeller flyger båttre ån 
små. Stora modeller har debåsta 
forutsållningama.
Svårighcten att finna stora fålt 
for traditionell vinsch- eller rep- 
start har begrånsat mdjligheter- 
na och intresset att flyga stora 
segelflygmodeller. Hangflyg- 
mOjlighclcma i Sverige år åven 
begrånsade till ett fåtal platscr. 
Under senare år har tekniken 
med en el-motor i nosen som 
starthjålp okat intresset fór stora 
modeller. Den sjålvklara meto
den att med en motormodell 
skalenligt bogsera upp segelmo- 
dellen har i brist på regler inte 
blivit mer ån ett på flygdagar 
uppskattat jippo.

På kontinenten - speciellt i Tysk
land - har det tåvlals i s k F- 
schlepp. Åven Frankrikeoch Ita
lien år aktiva inom delta områ
de. 1989 beståmdc sig CIAM 
fór att pnova ett franskt regelfor
slag "Flygbogsering av scgcl- 
flygmodcllcr" - kaliat F3H. Man 
bor också veta, att all vårldcns 
flygintresse skali samlas till en 
Flyg-Olympiad 1991 i Frankri
ke. En av de modcllflygaktivi- 
teter, som genomfors vid dessa 
"First World Air Games" år just 
F3H "Tow Gliding". 
F3H-reglerna år enkla. Arran
gøren tillhandahåller bogser- 
flygplan. Och det skali bogseras 
upp till 200m. Segelilygmodel- 
lcn - skalaliknande med kabin/ 
pilot skali haminst3,5 m spånn- 
vidd. Max 5 kilo vikt. Hjul och 
slåpp-koppling ska finnas. Var- 
je omgång består av tre flyg- 
ningar: ett hastighetsmoment 4 
x 250 m sam t två term ikmoment 
å 8 minuter med punktlandning. 
Modellens vikt får ej åndras 
mcllan deolika momenten.Den

sammalagda poången av de 3 
flygni ngama, som alla har mark- 
start/bogsering/slåpp på 200 m, 
ger omgångens poång.
5 omgångar betyder alltså 15 
starter fóre varje deltagare.

1989 års
modellflygaventyr
Tidigt låste jag i en lysk modcll- 
flygtidning att ett fórsta EM i 
"F-schlepp" med FAI-regler var 
på gång i Frankrike. I hojd med 
Lyon i en vintersporlort. Rcs- 
kostnaden & franska språkets 
vindlingar tycktes forst forhin- 
dra detta åventyr trots låga upp- 
ehållskostnader. En klubbkom- 
pis har dock bosatt sig dår- som 
pensionår - endast 20 mil dåri- 
från. Hans bil och språkkunska- 
per kunde góra allt mojligt.

Till att borja med studerade jag 
tyska kataloger fór alt finna en 
låmplig modeil - lagom stor - 
med term ikprofil fór snabb flyg- 
ning. Del blev en LSl-modell 
med 3800 mm spånnvidd,

Wortcrman FX-profil och in- 
fållbart hjul. Med tunn glasfiber 
på vingama, pilotfigur, ex Ira scr- 
von, luftbromsar och slåppkopp- 
ling kom jag på 4,8 kg - bara en 
veeka fore avresan. Provflyg- 
ningar med vinschstartblevbra. 
LS1 :an vi sade fina flygegenska- 
per med bra landningar med 
broms mm.

Vál framme
På plats trots Air France-pro
blem var provstarter ej mojliga. 
Tidsbrist. Dags fór tåvling, men 
turligt nog var 16 tåvlande fóre 
mig, så jag kan studera tekni
ken. Sidvindstartcr! Problem. 
Jag ber om hjalp fór att klara ut 
problcmen. Engelskan år dålig 
hos dem men kompenscras av 
hårlig hjålpsamhet och varm 
vålvilja.

Teori och verklighet år två skil- 
da saker. Jag ska glomma såvål 
hojd- som sidroder under star
ten. Endast skevroder fór att 
hålla modellen plant. Ett tredje

Upptill fr  v modellflygaren, 
ambassador en, re senare n Per- 
Axel Eliasson framfor ett "slap' 
med sin egen LSI :a bakom slit- 
stark "tug". Funktionårsbordet 
med hojdmataredisplayerna.
T h vampas King-King-pilot av 
djupdekolterad co-pilot i P-A:s 
L S I. Nedán t v dragare med 
hojdmataren i "kabinen" - 
antennen syns sticka ut 
parallelt med vingen



forsok går bra - sedan inga pro
blem! In te stiga for snabbt - 
parera med dykroder - och låta 
bogsermodellen komma upp i 
hojd och fart forst. Jag beståm- 
de åt vilket håll bogserpiloten 
skulle flyga i termikmomenten. 
Bogseringen till 200 m tog 40- 
45 sekunder och just innan 
bogserplanet slutar dra, galler 
det att gc så mycket hbjdordcr 
man kan. Bogserpiloten bedOm- 
de skickligt anflygningen vid 
hastighctsmomcnlct, så att vi vid 
cirka 190 m hojd fiOg 5-10 m 
parallellt med syftlinjen. och 
kom i linje med siktstolpama. 
Tåvlingens basta tid blev 31 
sekunder - en snittfart av 120 
kmh (inkl tre svångar och over- 
skottsmetrar innan man reage
rar efter signalen vid syftlinjes- 
passagen).
HastighcLsmomcntct år en fas- 
cinerande historia. Hur brant 
vågar jag dyka eller trycka for 
att få hOgsta hastighet? Hur 
branla svångar tål modellen? 
Några vingbrott forekom, men 
också stortningar på grund av 
roderfladder vid hoga hastighe- 
ter. SomfOrsiktignybOrjarcdOk 
jag eller tryekte jag intc maxi
malt. Min båsta tid i hastighets- 
momentet blev 60 sek - en pla
cering långt bak i Pallet.

Jag drog dock uppmårksamhe- 
ten till mig, då jag "språngde" 
mållinjen genom att flyga in i 
siktslolpamas stodlinor, som 
brast.

Termikflygning
Termikflygning i åtta minuler 
visade sig lagom svårt. Sjålv- 
klart beroende på vådcrforhål- 
landen, tid på dagen etc. Når 
solen var framme kunde det bli 
rent hisnande och skråmmande 
lyft till hoga hojder med stora 
svårigheter alt komma ur termi- 
ken - och ned for att landa inom 
8-minutsramen. 8 minuter kan
des enkelt och låttsamt, men i 
mulet våder helt utan termik blev 
tiderna fór de fiesta runt4 minu
ter - och då blev ju extrapoång- 
en for pricklandning speciellt 
vårdefulla.
Resultatet for min del blev en 
26:e plats av 35 deltagare, efter
som jag inte klarade av att llyga 
sisla omgången efter fel på hojd- 
roderlinkaget (better safe than 
sorry!)* får jag trosta mej med 
alla fina pricklandningar jag gc- 
nomforde. Forklaringen år na
turligtvis vårt mycket lilla klubb- 
fålt i Stocholm med flera hinder 
i inflygningen. Dår har man lårt 
sigprecisionslandningarochdet 
betalade sig nu! Faktum år, att 
många klarade intc av att landa 
på den markerade landnings- 
platsen (40 x 20 meter).

Borde varií fler!
Tåvlingcn blev intc- trots en in- 
tressevåckandc inbjudan som 
"Forstå Europamåsterskapet" - 
så omfattandc som man kunde 
tro. Endast fem nationer deltog 
och då råknades mitt deltagande

som en nation. Av okånda skål 
kom inga tyskar, spanjorer eller 
Osterrikare. Det kan berott på 
FAI-rcglcma, som faststålldes 
kort tid fore tåvlingen och som 
visade sig vara hårdarc ån vån- 
tat med maxvikt 5 kg i stållet fór 
våntade 6. Kanske också språk- 
problem med enbart franska i 
tåvlingsledningen. Men vi som 
var dår hade mycket trevligt och 
ser fram emot nya tillfållen att 
vinna Pina priser...
Jodå, prisutdelningen blev en 
hojdpunkt och utropstecknct i 
en i alla avseenden vål genom- 
fórd tåvlingsorganisation. Au 
alla deltagare får någon form av 
minncsplakclt, medalj och/cller 
souvenir har jag upplevt många 
gångcr. Hår slogs alla rekord. 
Alla fick handduk, tvåttlapp, 
mossa, bocker och en ostbricka 
med sex sorters mjukostar å 0,5 
kg (vårde minst 500:-). Total- 
vinnaren fick forutom stora po
kaler varor till ett vårde av cirka 
8.000:- inkl en charterresa fór (4 
pers) två veekor till Korsika! 
Tvåan fick fór 7.000:- och kun
de resa till Malaga. Åttan en 
komplett MPX RC-anlåggning! 
Tolvan en storsegelbyggsats. 
Trots min blygsamma tjugosjåt- 
te plats fick jag en storre pokal 
och pry lar fór ett betydande be- 
lopp! Overvåldigandeår forsvag 
beskrivning av prisutdelningen.

Det år min forhoppning att den 
hår typen av tåvlingar ska sprida 
sig till andra lander. Sjålv kom
mer jag att ta mej till andra tåv
lingar, for det hår år verkligen 
en ovanligt stimulerande och 
trevlig tåvlingsform.

Bogsering inga problem
Bogser-funktionen behOver intc 
innebåra några svårigheter. Hår 
hade man moiorslorlckar av 25 
cc i robusta egenkonstruktioner, 
som utvecklats under praktisk 
anvåndning. Det enda kruxet, 
som jag ser det, år hojdmåtaren. 
Fransmånncn hade en vål fun- 
gcrandc och enkel li ten hojdmå- 
tare med radiosåndare, som sån- 
de ner information om flyghojd 
till en liten mottagarlåda, dår 
uppnådd hojd och stighastighet 
med stor noggrannhet presenle- 
rades på en digital display.

nytt
________  in n i® d ]® i% ||

"4 upp och 2 i minne!
ArrrangOrsklubben "Club des 
Ramiers de Chatteaudun" hade 
en hårlig blandning av segel- 
flygcntusiasteroch motorflyga- 
re. Motorflygama skotte bog- 
serplanen. Man hade sex motor
plan, varav fyra helt kompletta 
med motor, RC-utrustning och 
hojdmatare. 2 var reserver. Då 
en pilot bogserade upp fem tåv- 
lande stod en annan "stand by" 
redo att hoppa in om något fale- 
rade. En tredje pilot med hjålpa- 
re skotte marktjånsten, laddade 
batterier, tankade landade bog- 
serplan. Det behOvdes en sådan 
organisation, fór under tåvling
en genomforde hela 550-600 
starter. Den 30 meter långa 
bogserlinan var ganska grov med 
en slinga tunn nylonlina når- 
mast segelplanet. Det var spe
cieilt spånnandc fOrsta startse- 
kundema når bogserpiloten, som 
står 30 meter fram fór segelpla
net, inte ser detta och motormo- 
dcllen låttar ungefår samtidigt 
som segelplanet passerar honom 
i ogonhojd. Vi hade full beund- 
ran infor bogserpilotemas agc- 
rande. Under de 550-600 flyg- 
ningama knåcktes endast 2 pro- 
pellrar och ett landstållsfåstc.

Att resa ar att få 
minnen!
1989 års modellflygrcsa år ett 
trevligt minne. Dcssutom ånnu 
en "premiår" fór min del. Det år 
roligt att kunna skryta med att 
ha vařit med i fOrsta linflyg-VM 
i Milano 1952, forstå RC-VM i 
Ziirich 1960, fOrsta elflyg-VM, 
Lommel 1986, och nu fOrsta 
"tow gliding"-EM.

Vi ses val nånstans!
Det år min forhoppning att des- 
sa rader ska inspircra andra 
modcllflygare - oavsett inrikt- 
ning - att våga prova på cn ny 
upplcvelsc på andra platser ån 
den vanliga hemmamiljon. Mo- 
dellflygare finner alltid vånner i 
alla lånder och på al la platser. 
Hoppas vi ses på något roligt 
flygstålle!

Per-Axel Eliasson

* mycketbramodcllflygardevis; 
"båttre såker ån slok-orad"
Reds anm & Oversåttn (nåja!)
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Många gånger har måstcrskaps- 
tåvlingar avgjorls i Norrkoping. 
VM 1952, NM 1968, UT flera 
gånger liksom SM vid flcrfaldi- 
ga tillfallen. De stora fålten på 
Bråvalla Flygfloltilj har alla gån
ger gett perfekta mojligheter till 
kvalificerat friflygande. Det var 
darftjr med stor glådje och till- 
fredsstållelse de svenska frifly- 
gama tog emot inbjudan till 
Friflyg-SM 1989 från OstergOt- 
lands Modellflygfórbund i sam- 
arbcic med SMFF. Tåvlingsplats 
just Bråvalla Flygfloltilj. 
Vådret år alltid synnerligen in- 
tressant och liksom vid tidigare 
tillfallen i år fóljdcs med span
ning SMHI:s forutsågelscr for 
den aktuel la week-enden 14-15 
oktober. Utsiktcma var inte sår
skilt lovande. Hårda vindar och 
regnskurar forutsades. Ån en 
gång hade vi tur. Vådret blev 
gynnsamt och utslagsgivande. 
Vinden hade dessutom valt den 
for arrangor och tavlare al Ira ba
sta riktn ingen i det att tåvlings- 
platsen kunde låggas i omcdcl- 
bar anslutning till infarten till 
fålten från Knivbergavågen, vål- 
kånd fór de svenska friflygare. 
På lordagen tav lade man i de 1- 
klassema, som hade samlat 57 
startandc, som vanligt med Al 
som dominerandc klass. Uppsa- 
las Mats Hall segrade i Al/jun, 
Nicklas Wångberg från Slån- 
dan tog andraplatsen och Karl- 
Johan Qvarfordt, Solna, blev 
bronsmcdaljOr. Således prista- 
gare från tre klubbar. Åven på 
foljande platscr kom tavlare från 
ytterligare olika klubbar. Kan
ske ett tecken på en viss åter- 
våxt? Och mójligen några nya 
storstjåmor på gång?

V i nnaren i A1/sen år fórv isso en 
etablerad stortåvlare, nåm ligen 
Per Findahl, Norbcrg. Han for- 
svarade sin SM-titel från 1988. 
Denna gång dock utan full tid. 
22
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590 sek råckte åndå for all forvi
sa erfarne Lars-Gunnar Lind
blad från Eskilstuna till andra- 
platsen. Åven tredjcplatscn vi
sar upp ett vålkånt namn, Inge 
Sundstedt, Borlånge.
For óvriga 1-klasser inklusive 
handkastglidare behovs en upp- 
ryekning. 3 tavlare i Bl och 
FIG, 1 tavlare i Cl och endast 
en handfull i HKG visar att de 
nya rcglcma for B1 och C 1 ickc 
ånnu har nytånl någol intresse. 
Kommando friflygmote i Eskils
tuna torde ge chansen till gc- 
nomgång av de vunna erfaren- 
hetema och mojlighet till fór- 
hoppningsvis radikala grepp. 
Ingen skugga dock på dem, som 
verkligen tåvlade. Goda resultat 
redovisades, fråmst naturligtvis 
av segrama. T ex Thomas Eken- 
dahl med 5 max i B l, Bertil 
Dah lqvist med myckct goda 529 
sek i den svårflugna FlG-klas- 
sen, trogne kåmpen Gerald 
Bohmans 511 sek i C 1 och HKG- 
specialistcma med Mats Johans
son från OxelOsund som vinna- 
rc i HKG/jun och Martin Lars- 
son, S låndan, guldmedaljor i 
HKG/scn.
Svensk måstare i lag med 1 -mo
deller blev Eskilstuna Flygklubb 
med Lars-Gunnar Lindblad, 
Thomas Ekcndahl och Ulf Ed
lund ingående i laget.

Sondag: sol & svag vind
Sdndagcn inleddes med sol och 
ganska svaga vindar med sam- 
ma "låmpliga" vindriktning som 
på lOrdagcn. Tåvlingen gick i 
gång med stor entusiasm av 
samtliga tavlare, som vanligt 
bestående av en blandning av 
nykomlingar och mer rutinera
de friflygare, både sådana, som 
tavlar på praktiskt taget varje 
tåvling och andra som gjorde 
mer eller mindre allvarligt mc- 
nad come-back.
Det talades mycket om att

modellflygct i Sverige genom 
målinriktat ungdomsarbete i 
klubbama måste etablera nya 
modellflygare. En klubb, som 
visar att man forstått budskapet, 
år Uppsala Flygklubb, som på 
senare år har fåu fram ett flertal 
unga och duktiga friflygare. Det 
år dårfor naturligt att Uppsala 
vid detta SM kan råkna in icke 
mindre ån tre svenska junior- 
måstare, nåmligen forut nåmn- 
de Mats Hall i Al/jun, Jon 
Wiese, som segrade i FlA/jun 
på mycket goda 808 sek och 
David Thorscn, som tog hem 
FIB/jun på 569 sek. Dårtill 
kommer Valdemar Falks and- 
raplats i FIB/jun och dessutom 
andraplatsen i lagtåvlingen, icke 
minst beroende på Jon Wieses 
goda resultat i FlA/jun.
For oss andra, klubblcdarc och 
entusiaster ule i landet, år det 
bara alt ta av hatten och gratule- 
ra till de vålfdrtjånta framgång- 
ama. Samt att ta efter Uppsalas 
goda exempel och sjålv åstad- 
komma något liknande.
Rer glådjeåmncn Finns. Sara 
Sundstedtfrån Borlånge gor som 
pappa Inge och visar sina med- 
tåvlarc hur man ílygerFl A. Med 
en fin andraplats i juniorklassen 
som resultat. Gråbo-klubben 
kom med en trupp juniorer och 
åkte hem med en bronsmcdal
jOr, Jerry Axclsson i FlA/jun. 
Gagncfs juniorer visade goda 
anlag och inger fórhoppningar 
fór framtiden, osv.
Vålkomna, alla Ni nya!

Så var det då dags fór FAI-klas- 
sema fór seniorer. I Fl A visade 
den intcrantionclltvålkåndeoch 
respekterade Per Findahl att seg
rama på kontinenten och hem- 
mavid i de stora intemationella 
tåvlingarna, World Cup på skil- 
da håll t ex, icke år någon tillfål- 
lighct. Med 900 och 240 i fly- 
off mot Thomas Ekcndahl fór-

Lennart Hansson, Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmo · 040-19 37 90

svaradcPcr SM-titeln från 1988 
och blev dårmed denna SM-tåv- 
lings dubbelsegrare. Thomas 
Ekcndahl gjorde en mycket fin 
insats och hotade i det långsta 
Per i fly-offen. 3,57 blev det och 
mycket narmare kan man inte 
komma. Fly-offen blev fór ov- 
rigt mycket spånnande. Forst 
Pers flygning på exakt 4 minu- 
ter(!). Omedelbartdåreflcr Tho
mas som i det långsta också såg 
ut att klara 4-minutersmaxen. 
Duellen mellan dem blev tåv- 
lingens enda fly-off och utgjor- 
de en vacker avslutning på en 
fin tåvling. Bronsetgick norrut. 
Till Mikael Holmbom från Mat
fors, och till Uppsala (igen!) 
genom Mats Rosling, som i en 
vålkommen come-back gjorde 
samma tid som Mikael, 865 sek. 
Per Qvamstrom från Lund år 
åter tillbaka i den heta termik
luften och kom nu på en fin 
fcmteplats med 862 sek.

Wakefield-klassen F1B upptog 
alla de vålkånda namnen från 
låvlingar de senaste åren. Dess
utom en tavlare som gjorde sig 
ett aktat namn bland gummivri- 
dama redan på 50-talet - Nils- 
erik Hollander, Karlstad, vilken 
vådrade en Wake från tidigt 60- 
tal. Gammal god stil visades upp. 
En alltfor hård landning i den 
ibland vanskliga vinden spolie- 
rade chansema, men det var 
verkligen roligt att se den fina 
tavlingsinsatsen.

Ofordrojd auto-Leif!
Mera tidsaktucll stil visade da
gens vinnare, Leif Ericsson från 
Óbacka. Till denna tåvling hade 
Leif byggt en ny modeli, base- 
rad på tidigareerfarenheter, men 
med alla modema finesser, som 
Finns på Wakcfield-flygplan i 
dag. FordrOjd propcllerstart, 
autostabilisator och autoroder 
blev i Leifs hånder tåvlingsva- 
pen, som Ovriga Wake-flygarc 
icke hade någon motsvarighet 
till. Leif fick dagens enda 900- 
resultat i klassen och blev dår
med såker segrare. De andra tåv- 
lama missade sekunder i en el
ler flera starter. Man kan dock



konstatera att standarden ar re
lativt hóg bland de svenskaF1B- 
tavlama.

Mern mångdtråning!
Den kan bl i hogre, det ar skri va
ren bekant. Det kan ske endast 
genom mer och resultatinriktad 
tråning. Receptet ar enkelt, utta- 
lat bl a av flerfaldige mastaren 
Chop från Sovjet, som vid ett 
tillfaile fick frågan om vilka 
hemligheter han hade for att nå 
sina stora framgångar.
— Hemligheter? Det finns inga 
hemligheter. Det galler bara att
fórsóka, forsoka och fórsóka Svinská X asterskapcr. 1 f r i f l v n  14-1S ok tober 1989 i  Norrkopina

igen! (Try, try and try again -  R esult a L

citat från Acromodcllcr). K lass A liun io r K lass F lA scnior

Mångdtråning ar tydligen mo
dellen. Nar det galler att uppnå 
den sakerhet som behóvs, både 
med flygplan och med teknik- 
och startteknik, så ar det så.

7 tavlare genomforde tavlingen 
i F1C och dår visade Eddy Ast- 
feldt från Eskilstuna sedvanlig 
rutin. Åven han gjorde 900 sek 
och tog hem segem fore spora
diskt tåvlande Lars Karlsson från 
Norrkoping, som andå visade 
stor sakerhet med 4 max och 
165 sek i andra starten.
I lagtavl ingen for FAI-klasser 
blev det seger fór Eskilstuna 
Flygklubb som således tog hem 
lagsegem både i 1 -klassema och 
med de storreflygplanen. Det år 
ett monster, som gick igen från 
1988, då AKM i Malmo stod fór 
samma sak. Óvriga klubbar 
uppmanas harmed att se till att 
samlingen av klubblag med så 
fina meriter utókas, år från år!

Del ar och har al Ilid varii trev- 
ligt att åka till Norrkóping i fri- 
flygårenden. Årets SM var val 
arrangcrat och tåvlingslcdning- 
en bestående av Johan Bagge 
och Bo Hallgrcn skóllc sina 
uppgifter med smidighet och 
goti humór. Systemet med vand- 
randc tidtagarc som fick hjålp 
av tavlama fungerade utmårkt 
och bór vara ett bra exempel for 
tidtagningen vid kommande 
tavlingar.

Lennart Hansson

1 Mats H all Uppsala
2 N ic la s  Wangberg Slandan
3 K arl-Johan Q varfo rd t Solna
4 Jen s  Thyme Bagarmossen
5 K r is te r  S jogren  Grábo
6 F re d iik  M arciszko Gagnef
7 Sara Sundstedt BorlSngc
8 S o fia  Wivardsson Grábo
9 H enrik Lindstrom  ED21

10 Anders Hagberg Gagnef
11 G las Hem ik  Nordin Grábo
12 D aniel Sawano Solna
13 Hans E lin d e r Solna
14 M ichael S ta rk  Solna
15 D aniel N ilsson  Uppsala 
36 J e r ry  Axelsson Grábo

K lass A lscnior
1 Per Findahl Norberg
2 Lars-Gunnar Lindblad E-tuna
3 Inge Sundstedt Borlange
4 Ja n -E rik  Andersson AKM
5 P er Q varnstran Fladierm usen
6 H erbert Hartmann Slandan
7 Lars Larsson Slandan
8 M ikael Dahl in  M atfors
9 Holger Sumlberg Uppsala

10 Urban Lindstrom  Nimbus
11 M ikael Holmbom M atfors
12 John P c tte rsso n  AKM
13 O lle  Blemberg Nimbus
14 Lennart F indahl Norbcrg
15 Svante HollsLroin Norberg
16 Ulf Eidlund E sk ils tu n a
17 Ole B la iq v is t  Bagarmossen
18 Uonmy Ohlin E021

Kla s s  Bl
1 ΊΊιοπβ« Ekendahl E sk ils tu n a
2 L eif E ricsson  Obacka
3 Ja n -E rik  Andersson AKM

K lass FlG
1 B e r t i l  D ah lq v is t taholm
2 Lei f  E ricsson  Otecka
3 M ikael E riksson M atfors

K lass Ci
I  G erald Raman Solna 
K lass HKGjunior
1 Mats Johansson Ctcelosund
2 D aniel N ilsson  Uppsala
3 Je n s  Ihyne Bagarmossen
4 Bans H in d e r  Uppsala
5 D aniel Sawano Uppsala

K lass HKGscnlor

1 M artin  Larsson Slandan
2 Bengt-Ake F a llg re n  Oxelosund
3 Hor b a rt Hartmann Slandan
4 Mats R osling  Uppsala
5 P er F indah l N orterg
6 J e r r y  Johansson Oscelosund
7 L e if  E ricsscn  Obacka

K lass F lA iunior

1 Jon Wiese Uppsala
2 Sara Sundstedt Borlange
3 J e r r y  Axelsson Grábo
4 S ta ffa n  Backén Gagnef
5 Anders Hagberg Gagnef
6 N ic la s  Wangberg Slandan
7 Deniz Varhos Uppsala
8 C las  Henrik Nordin Grábo
9 Hans E lird e r  Solna

10 F re d rik  M arciszko Gagnef
II  S o fia  Wivardsson Grábo
12 K arl-Johan C varfo rd t Solna
13 K r i s te r  Sjogren Grábo
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96 120 120 97 120 553

120 72 120 120 120 552
65 120 120 120 120 545

120 12U 56 120 120 536
120 120 75 84 120 519
120 83 120 120 73 516
lOS 120 53 120 117 515

53 120 82 107 120 482
98 80 82 120 88 468
92 36 90 105 120 443
71 54 120 87 106 438

120 61 75 54 116 426
112 63 80 83 82 420

83 64 82 57 70 356
42 104 65 42 96 349
_ 120 42 27 104 293
50 63 - 80 41 234

120 120 120 120 120 600
120 70 120 83 120 513

80 75 80 85 78 393

102 120 80 120 107 529
120 120 110 80 80 510

57 95 41 60 60 313

115 120 120 80 76 511

25 41 35 16 25 142
9 13 15 28 27 92- 21 27 - 21 69

13 2 9 16 13 53
10 2 2 14 9 37

60 60 60 60 43 283
43 60 47 45 60 255
60 33 46 56 48 243
22 36 60 60 39 217
26 37 49 40 50 202
19 31 8 5 25 88
7 31 - - - 38
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Occ 180 171 131 808
180 121 180 178 91 750

55 58 180 180 180 653
149 82 121 180 65 597

55 160 162 69 132 578
73 180 78 116 110 557

140 90 80 76 128 514
180 156 16 70 89 511
80 104 180 _ _ 364
82 27 87 76 57 329

8 87 47 51 40 231
12 36 26 32 108 214
69 2 - - - 71

1 Fer F in d ah l N orterg
2 Thomas Ekendahl E sk ils tu n a
3 M ikael Holmbcm M atfors 
3 Mats R osling  Uppsala
5 Per Q varnstrón  Fladdermusor. 
b Holger Sundberg Uppsala
7 H erb ert Hartmann Slárdar.
8 M ikael D ahlin  K atfo rs
9 Bror Elmar Solna

10 U lf  Bilund E sk ils tu n a
11 Lars Larsson Slandan
12 L ars-O iof D an ic lsson  AKMG
13 P er Johansson Linkoping
14 J o in  P e tte r s s o n  AKM
15 Inge Sundsted t Borlanqe
16 Bjorn Wiese Uppsala
17 Ole BlcnqvisL Ragarnuaser
18 Lennart F indahl Norberg
19 N ils  W alle rtin  Slandan
20 Ttamas Aim E sk ils tu n a
21 Bengt P e tte rsso r . Linkoping
22 I,-G o lo fsa o n  AKMG
23 M artin  Larsson S landan
24 Poppe Blcm qvist Bagarmossen
25 Tars S trannegård  Grábo
26 p -o  Ddberg E138
27 Tommy O hlin E021
28 Svein Antonsen Uppsala
29 Anders Persson AKM

K lass FlBU m lor

1 David 'Iharsén  Uppsala
2 Valdemar F a lk  UPpsala
3 Mikael E riksson M atfors

K lass FIB sen lo r
1 L e if E ricsson  Otecka
2 Bror E inar Solna
3 Bengt-O lof 'li irn q v is t Norberg
4 Janne Forsman Borlanqe
5 L ennart Hansson AKM
6 C u rt Hogberg Linkoping
7 P er Johansson L inkoping
8 Håkar. B roterg  Borlange
9 Ar.dcrs Håkansson AKM

10 PeLer Sundsted t Uppsala
11 S tu re  Ekman E l38
12 N i ls e r ik  H ollander K arls tad
13 B e r t i l  D a h lq v is t Laholm

K lass F1C

1 Eddy A s tfe ld t  E sk ils tu n a
2 Lars K arlsson Norrkoping
3 G erald  Bohman Solna
4 Lars-Gunnar L indblad E sk ils tu n a
5 Gunnar Agren Uppsala
6 Roger E riksson  E sk ils tu n a
7 Tore H edqvist E sk ils tu n a

180 180 180 180 180 900
180 180 180 180 180 900
180 180 145 180 180 865
180 145 180 180 180 865
180 167 155 180 180 862
180 180 180 125 180 845
170 140 180 162 178 830
180 180 98 179 180 817
180 180 180 180 94 814
167 180 140 131 180 798
180 180 127 130 180 797
180 180 180 73 180 793
180 180 145 158 119 782
140 99 180 180 180 779
180 180 180 131 105 776
147 81 180 180 180 768
180 139 75 180 180 754
180 149 180 180 61 750
180 180 180 23 180 743
180 180 180 42 94 676
142 180 180 49 114 665
73 93 180 180 115 641

162 78 144 70 180 634
40 142 180 51 91 504

162 75 113 66 85 501
55 53 97 84 128 417

111 180 29 30 16 366
81 98 4 _ _ 183

180 - - - - 180

180 50 110 85 144 569
175 86 17 180 96 554
180 127 56 82 84 529

180 180 180 180 180 900
180 176 180 162 180 878
180 180 148 180 160 848
180 169 180 135 180 844
135 180 180 159 180 834
130 180 180 134 155 779
180 113 176 140 154 763
128 122 180 137 180 747
180 138 180 92 101 691
100 77 180 ISO 122 659
133 180 137 102 97 649
143 156 115 96 _ 510
145 116 96 7 - 364

180 180 180 180 180 900
180 165 180 180 180 865

55 143 150 157 168 673
133 20 152 180 175 660
180 _ _ 180 180 540

21 108 70 170 113 482
- 180 140 - - 320

Lagt á v lin a  1-k la s s e r
1 E sk ils tu n a  (Lars-Gunnar Lindbiad, ’Iltenas Ekendahl, U lf Eidlund)
2 Slandan (H erbert Hartmann, Lars Larsson, N ic la s  Wangberg)
3 Norborg (Per F in d ah l, Lennart F in d ah l. Svante H ellstrcm )

L a c tav lln g  F A I-k la sse r
1 E sk ils tu n a  (Ttiomas Ekendahl, Fddy A sL feld t, ULf Edlund)
2 Uppsala (Mats R oslin g . H olger Sundberg, Jon wiase)
3 Norberg (Per F i rd a h l .  Benqt-O iof TO rnqvist. Lennart Findahl)
4 Slandan (Herbert. Hartmann, t e r s  Larsson, N ils  W alle rtin )
5 ΛΚΜ (Lennart liansson, Jolm P e tte r  s  son, Anders Kåkansscm)
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Modellflyg 
på 90-talet

Modellflyget måste finna nya vågar fór sin 
verksamhet på 90-talet.
Vi måste låra av andra sport- och fritids- 
verksamheter tycker Bosse Gårdstad, 
Vallentuna mfk.
Modellflyget har stora omstållningsproblem 
for nårvarande. Det handlar om ett 
generationsskifte. Det handlar också om att 
omvårlden forånd rat s radikalt sedan 
modellflyget borjade på allvar på 40-talet 
och RC-flyget slog igenom på 70-talet.

Det år såkert smårtsamt fór 
många lin- och friflygarc att 
konstatera att RC-flyget nu to
talt dominerar hobbyn. Många 
av dem, som satsat tid, pengar 
och hela sin sjal på modellflyg- 
bygge av en typ som de våxte 
upp med får nu se alt ungdomen 
våldigt ofta inte alls bryr sig om 
deras modeller eller byggkvål- 
lar. Det år RC-flyget som galler.

Men ska modellflyget leva 
kvar och expandcra så måstc vi 
acceptera att linflyg och friflyg 
visserligen ska stottas som hOg- 
klassiga, intressanta och akt- 
ningsvårda grenar, men fór 
ungdomama måste vi presente- 
ra något annat.
Att detta går bra vill jag gåma 

redogora for. I Vallentuna mfk 
har vi under 4-5 år haft en helt 
annan typ av undomsverksam- 
het ån den traditionella. Resul- 
taten har varit goda, vilket 
kringliggande klubbar kunnat 
konstatera.

Modellflyget måste låra av 
andra fritidsverksamheter. Vi 
måsle också insc att de ungdo
mar vi moter nu har en radikalt 
fOråndrad omvårld jåmfOrt med 
de ungdomar vi mólte på 50- 
och 60-talet. Deras ekonomi, 
fritid och familjeforhållanden 
år inte oviktiga fór vad vi ska 
erbjuda dem.
Sportema har insett detta och 
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deras rckrytering år fruktans- 
vårt effektiv. Låt oss låra av 
dem.

Tre viktiga faktorer
1. Ungdomar, som idag sOkcr 
sig till modellflyget har vanli- 
gen andra in tressen också. De 
har också ofta provát många 
andra hobbies. Lydiga foråldrar 
har skjutsat dem till karate, 
scoutcr, dataklubbar och pop- 
bandstråningar. Modellflyget 
årett intresse i raden men om vi 
anstrånger oss att skapa bra fór- 
utsåttningar så kanske det biir 
det bestående.

2. Ungdomar idag har mer 
pengar ån forr — eller framfOr 
allt så har deras fóráldrar pen
gar. De kan ofta ha en hemdator 
som kostar mcllan 1500 och 
3000 kr, de kan ha en mountain 
bike fór 2000 kr. Att vara med i 
hockeylaget i Vallentuna kosta
de fjolåret 1200 kr per såsong, 
fórulom utrustning. Vi kan utan 
fara håvda att vår hobby också 
får kosta pengar for att bl i me- 
ningsfull och jag vet att forål- 
drama inte protesterar.
3. Ungdomama våntar sig alt 

hobbyn relativt snabbt ska ge 
resultat. De kan acccptera att 
det tar en host att bygga en RC- 
modcll men inte att det ska ta 
flera år att via handkastglidare, 
segelmodell, gummimotormo-

dell och kanske linmodcllcr 
komma fram till den RC-modell 
som i alia fall år målet.

Modellflygets PR
Modellflyget har skott sin PR 
uruselt i alla de år jag varit med. 
JåmfOrt med datorer, ishockey, 
fotboll och på senaste tiden tex 
golf så skčts PR:en stenåldcrs- 
måssigt.

Modellflyg år inte en fårg- 
grann, håftig hobby med till- 
låmpningar på film, på TV och i 
verkligheten når våra svenska 
klubbledare tar till pennan fór 
att gOra PR i den egna kommu
nen. Då inbjuds istållet ungdo- 
marna till tåvlingar i Flugan/ 
AMA-Cub-bygge i gymnastik
salen och Knarrcnbygge en son- 
dag i klubbstugan. Del gick bra 
1960 men nu går det inte 1990. 
Det inte min avsikt att gora en 

massa klubbledare ledsna ge
nom att såga att deras arbete inte 
år vårl något. Fór de som likt 
mig våxte upp på 40-och 50- 
talct var detta spånnande och år 
fortfarande spånnande.
Jag tycker sjålv att det år roligt 
att bygga Flugor och tavla en 
lugn sommarkvåll med mygg, 
kvållssol och, 01 och mackor. 
Men dagens ungdomar har inte 
den bakgrunden och det år dår- 
fór vi inte kan locka dem till 
hobbyn med så enkla medcl.

Det måste vål också sågas att 
det Finns friflyg- och linflyg- 
klubbar som fungerar bra på 
grund av inspirerade ledare. De 
ska forstås inte åndra sin verk
samhet.
Nu har jag sagt vad jag tycker 

år fel. N u ska jag forsoka beskri- 
va hur det istallet kan vara. Det 
mesta bygger på 20 års erfaren- 
heter som ungdomsledare, var- 
av speciellt de senaste 5 åren har 
varit betydclscfulla. Mycket år 
teorier som vi provát i VMFK.

Att gora upp med det 
fórflutna
Redan fór fyra-fem år sedan 
bcståmde vi oss i VMFK fór att 
gOra upp med den gamla typen 
av ungdomsverksamhet. Jag 
vill med en viss generalisering 
karakteriscra den så hår.

1. Alla ungdomar år vålkom- 
na. Kommer det 20 ungdomar 
till lokalen så ska alla ha rått att 
vara med.

2. Modellbygge fOrutsåttcr en 
stigande svårighetsgrad från 
Flugan och uppåt.
3. Bygget får inte kosta myck

et. Stora anstrångningar låggs 
ner fór att kopa balsa billigt och 
ledama sliter på kvållama med 
alt sjålva framstålla spryglar 
och byggsatser. Hobbyhandla- 
ren betraktas med misstånk- 
samhet.
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4. Man borjar m ed att by gga och 
slutar med att flyga.

RC-modeller direkt
IVMFK har vi sedan två år till- 
baka slartat direkt med bygge av 
RC-modeller och redan for 
fyra-fem år sedan slopade vi 
Sparven, som vi dålåtallabGrja 
med. NybOrjama får vålja från 
en lista som upptar modeller 
som bygglcdama år val fdrtrog- 
na med. Vi har 3 motormodeller 
och 4 RC-seglare på listan.
Når de fortsåtter att by gga får 

de vålja från en lista som upptar 
ca 4-5 aerobatic trainers.

Meningen med detta år att 
byggledama inte ska behOva 
såtta sig in i nya modellers kon
struktion eller ofta i stort sett 
konstruera om modcllcma fór 
att de ska vara mOjliga att byg- 
ga. Vi vet också exakt hur pla
nen flygcr och kan vissa knep 
fór att gora dem båttre. 
Forfarandet innebår aldrig någ- 
ra protester från nybdrjama.

Samarbete med 
hobbyhandlaren
I VMFK finns ingen trOtt, sliten 
material forval tåre som ågnar 
hclgema ål att såga balsa eller 
åka tiotals mil fór att kOpa och 
hålla i lager material.
Istållet har vi ett avtal med en 

hobbyhandlare. Mot att han for
soker hålla just modellema på 
vår lista i lager så skickar vi våra 
ungdomar dit att kGpa model
len. Vi har då också 10% rabatt 
på i stort sett all materiel mot 
uppvisande av medlemskort. 
Den vanliga fientligheten mel- 
lan klubb och handiare år bytt 
till ett samarbete.

Byggledama 
Vi har heller inte, såviit jag vet, 
några slima, trOttkGrda byggle- 
dare. Istallet har det hittills varit 
lått att få bygglcdarc i klubben. 
Delta beror på att vi lårt av idrot
ten.

Vilkcn hockcyklubb skulle 
kunna ha en tråningsverksam- 
het dår vem som helst fick kom
ma och tråna, helt individucllt 
efter sina egna ideer och vara 
borta då och då når det var roli- 
gare att spe la dataspel? Istållet

indelas ungdomama i lag, trå- 
ningen sker efter de vuxnas idé
er och om det inte finns plaks i 
gruppema får man stålla sig på 
en kolista.
Har hockeyklubbama problem 
med frånvaron? Myckct sålian.

I VMFK har vi FOrsta och 
Andra divisionen med bygg- 
kvållar på måndagar och torsda
gar. År man borta mer ån två 
gånger får foraldrama ett tele
fonsamtal dår vi hGr efter om 
intresset svalnat och år man 
borta ett par gånger till utan gil- 
tigt fdrfall ombeds man vånligt 
men beståmt att vålja en annan 
hobby.
Gruppema innchåller max 10 

deltagare och ingen grupp star
tas utan att det finns minst två 
led are.
Åtminstone i min grupp fórso- 

ker vi att låra kånna ungdomar- 
na, tar reda på vad foraldrama 
heter och jobbar med, ordnar ut- 
flykter till flygplatser, flygverk- 
ståder, vindtunnlar och liknan- 
de. Som avsluming på våren får 
ungdomama flyga fullskala 
Gver Stockholm.

Det kostar
Vi kråver att dcltagama kGpcr 
RC-modell och beklådnad. FGr 
mindre bemedlade har klubben 
kGpt in 4 RC-motorcr och tre 
RC-anlaggningar som får lånas 
mot kontrakt. Delta fungerar 
utmårkt. Klubbmodeller har vi 
slutat med — ingen kåndc an
svar fór dem och de låg jåmt 
sGndriga.
Jag har sjålv aldrig haft någon 
fGrålder som klagat och tyckt att 
kopet av RC-byggsatsen varit 
dyrt, tvårtom har en del foråld- 
rar tyckt del vara billigt!

Borja med att flyga
Vi bdijar ofta på hGsten med att 
låta elevema prova på flygning 
i dubbelkommando. Det Gkar 
entusiasmen fór bygget våsent- 
ligt. De yngre får också vara 
med och hjålpa fjolårsgånget att 
meka och får ofta prova dcras 
modeller.

De stannar kvar
Detta har mcdfórt att de ungdo
mar vi har i byggruppema nås- 
tan undantagslGst stannar kvar i

klubben från 11-12 årsåldem 
och upp till den naturliga från- 
fallsgrånsen 18-19 år. Vi har en 
myckct mindre intagning ån ti- 
digare i klubben, men minimal 
avgång. Vad detta innebår fór 
orken hos byggledama vet al la 
som håller på med ungdomsar- 
bete.
Vi tar heller inte in yngre ung

domar ån ca 11 år. Mer om detta 
senare.

Tjejproblemet
Hår måste vi inse en sak. Så 
långe vi inte har några flickor i 
hobbyn måste vi acceptera att 
grabbama slutar flyga i stort sett 
i kOrkorlsåldem. Det år bra om 
de stannar så långe. Det vore 
egentligen knepigt om de fort
satte modellflyga och missade 
livets stora lyft i de åldrama.

Kan det finnas 
invandningar, då?
Såkert finns det invandningar, 
och jag ska bemOta en del av 
dem som jag gissar du har.

I
 Vad gor vi med barn 

som dr under 11 år?
Vi ber dem bygga enkla kast

modeller eller små friflygmo- 
dcllcr hemma tillsammans med 
pappa och komma ut och flyga 
dem på helgema. De får gåma 
bli klubbmedlemmar och kan få 
råd och hjalp telefon ledes eller 
på byggkvållar.

Åtminstone jag sjålv anser att 
det år att lura barn, når vi inom 
modellflyget lockar dem bygga 
friflygmodeller som bara kan 
anvåndas efter långa bilfårdcr 
till det fåtal frifiygområdcn vi 
har. Landskapet har andrats 
radikalt sen 60-talet.

I
 Har vi inte

en form av utslagning?
Jo, det kan man såga eftersom vi 
inte tar emot alla och kråver 
engagemang och nårvaro. Men 
de senastc två åren år det bara 
två uppenbarligen bara tillfål- 
ligt intresserade pojkar vi vån
ligt men beståmt avvisat.

Vi har emellertid ingen utslag
ning bland byggledama!

Vi har heller ingen utslagning 
som inom sporten dår man kas
tas ut om man inte år tillråckligt 
bra. Detta år en av modellfly- 
gets stórsta tillgångar som inte 
utnyttjas sårskilt mycket.

I
 Inte klarar 11-12 åringar 

att bygga och flyga RC- 
modeller?

Jodå, det gGr de. En del RC- 
modeller år numera mer lått- 
byggda ån friflygmodeller och 
en sjålvstabil RC-seglare klarar 
alla att flyga.

I
 Det biir val fårre 

ungdomar i klubbarna 
om friflygungarna 
forsvinner?

Ja, det kan tånkas att klubbarna 
med stor genomstromning kan 
visa upp båttre si ffror på puppe
ret. Men vår ungdomsgrupp år 
stabil och stannar kvar. VMFK 
har alltid haft ca 50% ungdomar 
eller mer.

I
 Ungdomama med 

foråldrar från storstå 
dernas hyresområden 
har inte råd med det dår 
i alia fall..

En RC-seglare kostar ca 400- 
450 kr fullt fårdig. Lånar klub
ben grabben en RC-anlåggning 
och har en klubblina så kan han 
med intresseoch tråning bli seg- 
rare i Ållebergstavlingen med 
lite tur fór den kostnaden. 
Ungdomama år viktiga fór vår 
hobby. Ungdomsverksamheten 
i Vallentuna var en gång en 
mycket bidragande orsak till 
råddningen når en kraftledning 
hotade vårt fålL

En modem ungdom sverksam- 
het kråver nya tankar och ideer. 
Om forbundet och klubbarna 
fortsåtter som nu kommer vi på 
sikt att fOrlora ungdomamas 
intresse helt. Det finns så myck
et annat spånnande som de både 
lockas av och har råd till. Skick- 
liga ungdomsledare från andra 
verksamheter kommer att er- 
bjuda båttre villkor ån vi gGr.

Golfen tar just nu många ung
domar. Ska vi låta modellflyg- 
fålten bli golfgreener?

Bosse Gårdstad 
25



Ú SMFF PA NITTITALET Ú SMFF PA NITTITALET é SMFF PA ΝΙΤΤΓ

Skulle Uppsala-modellen kun na passa, kanske?

Modellflyg i 
Grundskolen ?
Det har gjorts många forsok att 
flytta over SMFF-klubbamas 
nybórjarverksamhet till grund- 
skolans Fria Aktiviteter eller 
timmama i Teknik. Men på all- 
dclcs for många håll har det 
aldrig blivit mer ån en termin 
och då mest på fórsdk.
I Uppsala har modellflygning 
flyttat in i grundskolan på allvar 
i fyra rektorsområden, i de fie
sta som en bra aktivitet i sjatte 
klass (dår clcvema år 12-13 år), 
i ett par områden i al la årsklirser 
från fjårde till nionde klass. 
HOsten 1989 t ex finns det 165 
elever i de hår uppsalaskoloma, 
som donar med balsa och cellu- 
losalim en eller två timmar i 
veckan och trivs med det. Flyg- 
klubben i stan vet att ungefår 
var tionde av de hår nyborjama 
kommer over till modellflyg- 
sektionen, når skolan inte har 
mer att bjuda på (for material & 
handledning kostar gratis lik- 
som allt annat man gor i grund- 
skolan). Klubben vet också, att 
de ungdomama kan mycket mer 
om modellflyg ån vanliga ny- 
bdrjare och att det biir enkelt att 
gora duktiga tåvlingsflygare av 
dem, i fall de har minsta drag
ning åt det hållct.
Varfor har det bl i v i t m ycket mer 
ån forsok i Uppsala?
Jo, fordet fórsta har man anvånt 
skolans folk som handlcdare, 
inte foreningamas specialister. 
De fiesta av våra duktiga fóre- 
ningsledare har låmnat skolan 
bakom sig for långe sedan - och 
dagens undervisning ser ganska 
annorlunda ut ån det som de 
minns från sin ungdom.
Fór det andra har vi i Uppsala 
kastat bort de fiesta standard
modeller vi anvånder i klubbar- 
nas nybOrjartråning i friflyg. En 
del model ler år kasserade av det 
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enkla skålet att de inte får plats 
i skolans forvaringsskåp. Stan- 
dardlångden på hylloma år bara 
96,5 cm - de fiesta enkla Al- 
modcllcmakråver 125 cm minst 
fór en vinge utan V-form. Ett 
annat skål att inte bygga vingar 
med 45 spryglar och 5 balkar 
plus fram- och bakkant år att det 
år smått om skolelover, som har 
tålamod att pilla ihop ett spjål- 
staket som dessutom skali klå- 
das med japanpapperoch lackas 
femtielva gångcr. Med 40 mi
nuter i veckan (som bl ir bara 25- 
30 minuter effektiv byggtid) tar 
det en hel hOsttermin att få till en 
enda modeil. Vårterminen år lite 
långre, så under den hinner ele
ven få lite hjalp att flyga sOnder 
modellen också...
Ånnu ett skål att hilla på spe
ciella modeller fór skolan år att 
det går sonder alldeles fór myc
ket på traditionella plan under 
lagringen i de låsbara skåpen. 
Såkraste såttet att få si tt bygge 
fordårvat år att ligga hemma och 
vara sjuk just den dagen då 
kompisama har modellbyggc i 
skolan. då ståller de nåmligen 
allihop sina tunga byggbrådor 
ovanpå min stackars modcll i 
skåpet...
Ganska små modeller (som får 
plats i skåpen och som kostar 
ungefår vad skolan har råd att 
satsa), modeller som man kan 
bygga utan byggbråda, model
ler som går att få fårdiga på 8-10 
veckor med en halvtimme ef
fektiv byggande varje veeka - se 
dår onskedrommen som borja
de locka idegivama i Uppsala 
kort efter det att SMFF:s Knar- 
ren borjat rora på sig bortom 
både Marsta och Tierp. 
Losningen blev inte en utan 
flera:
Standardmodellen for sjåtteklas-

sama år en 65-cm gummimo- 
tormaskin som år gjord helt av 
balsa flak, 1,5 mm och 2 mm 
tjocka. Den heterFIA och finns 
faktiskt i byggsats från Arne 
Andersson i NykOping. Plast- 
propeller av samma slag som på 
Knarren, men givetvis utrustad 
meden riktig frigångsanordning, 
dvs en Garami-koppling med 
ståltrådsvippaoeh en lagerbricka 
fastlodd på propelleraxcln. FIA 
anvånds åven till duktiga fem- 
teklassare och till hOgstadicclc- 
ver, som aldrig byggt något i 
balsatrå forut.
Vingen på FIA år hopsatt av två 
balsafiak, ett fråmre av 2-2,5 
mm och ett bakre av 1,5 mm. 
Flaken år sammanfogade till 
ungefår samma profil som taket 
på en gammaldags hundkoja. 
Konstigt nog ger den bra lyft- 
kraft. En storre variant av FIA 
ingår i SMFF:s startpaket, men 
hår ligger spånnvidden nårmare 
77 cm.
En storre F1 A-variant som byggs 
från sexan till nian i Uppsala 
heter Rutger (RUT dárfór att 
kroppen år kvadratisk och stålid 
på kant som ett "ruter ess" i 
kortleken. Vingen hår år bara 
lite storre ån FI As, medan stabi- 
lisatom år ocrhdrt vacker (ele- 
vemas omdome) eftersom den 
har samma ellipsform som ving
en på en Spitfire, samtidigt som 
den år enkel att slipa till av 1,5 
mm balsafiak av finaste sorten. 
Någonstans på stabbens undcr- 
sida lågger man en 3-5 mm tjock 
list och får hela hårligheten att 
vålva sig precis lagom for att 
glidet skali bli flackt och i det 
nårmaste perfekt. Den hår mo
del len fi ygcr så pass bra, att man 
måste utrusta den med brånn- 
fuse (forr i tiden kallar termik
broms!).

HOgstadiets elever fortsåtter 
efter denna startutrustning går- 
na med något slags skalamodell 
med gummimotor, och hår finns 
ju nåstan hur mycket som helst 
att anvånda i originalskick eller 
fórenklat bland gamla amerikan
ska konstruktioner från t ex 
Oldtimer Models i Kalifomicn. 
Fjårdcklassama måste ha flera 
enkla modeller som biir fårdiga 
på två-tre lektionstimmar. Mo
deller som håller, åven om det 
blåser. Vi brukar bdrja med en 
mycket enkel glidmodell som 
håller att skjuta med katapult, t 
ex "Trettisjuan" i Modellflygets 
Grunder" eller en profilmodell 
av tex Cessna 177 RG (den kan 
fålla in landstållet och har inga 
vingstottor).
Finessen med den hår modeller- 
na år att vingen år i ett stycke 
och alltså inte behover limmas 
ihop av två eller flera delar. Nio- 
åringen har nåmligen ofta var- 
ken tålamod eller handlag i 
borjan att limma ihop sådana 
vingar, och handledama fórsO- 
ker i det långsta att hålla super- 
cpoxytubema utanfór klassrum- 
met. Cessna-vingen måstc ju ha 
något slags V-form och den får 
man till genom att palla upp 
spetsama 3-4 cm på en 33 cm 
lång vinge, spraya vatten Over 
vingmitten och tynga ner den, 
medan det hela får torka ett dygn 
eller så. Givetvis har elevema 
forst skurit ut vingens fason efter 
ply woodmall, vilket foljs av in- 
låggning i en fór hela gruppen 
gemensam vingbådd med bc- 
skrivna målt vid slutet av grup
pens forstå lektion...

De Idr sig rdít mycket. . .

Samma slags vinge kan man ha 
på enkla stavmodeller med eller 
utan landståll. De forses med 
samma slags propclleraggregat 
som på Flugan och AMA-Cub 
och brukar bli ganska segliva- 
de, samtidigt som elevema lår 
sig rått mycket om flygning av 
allra elementårastc slag.
Medan den roda plastpropellcm 
fortfarandc lever, brukar vi gdra 
någon stavmodell med enkel V- 
form på en vinge av två bitar 1,5 
mm balsafiak, som fåren spånn- 
vidd av ungefår en halv meter.

Fortsåltning nåsta sida!
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Ha//á, Herr Redaktor! Betraffande Din Ledare...

En fritidsmarknad 
biir allt hård are!

Tack fór initiativet i Ledá
ren i Modellflygnytt nr 
5/89. Sådana frågor om 

framtidcn anser jag nddvåndiga 
att stålla. Jag har också fórsókt 
fóra fram dem i fórbundsstyrel- 
sen. Ledaren åravsikligt litepro- 
vokativ. Dessa rader kanske biir 
i samma stil.
Jag vill till exempel påstå, att 
gruppen som nu jobbat några år 
med SMFF:s organisation, trots 
påpekande vid forbundsmotet i 
Umeå, har missat att kartlågga 
sådana grundlåggande frågor. 
Problemen, frågoma och fram- 
tida krav på SMFF år inte av 
sådan art att de loses med en ny 
organistation. Den må sedan va
ra hur perfekt elegant som helst. 
Nog om utredningsforslaget, 
hoppas många tar chansen att 
låmna synpunkter på det.
De viktigaste frågor vi måste 
diskutéra har jag hår nedan lagit 
upp. Såkert finns det flera. De 
slår inte i prioritetsordning. Nå
gra hånger ihop med en foran
derlig omvårld, som vi inte kan 
påverka. Bara anpassa oss till. 
Alla frågoma ståils (eller borde 
stallas) av vilken organisation 
som helst, vare sig det galler 
modellhobby eller något annat. 
Jag har inga patentsvar. Vissa 
svar tror jag mig ha, men det 
leder fór långt att gå in på dem. 
Fundera i stållet sjålv vidare.

Arbetskraft -  idealitet
Arbetskraft/idealitet/kopta tjån- 
ster - de arbetsformer svenskt 
foreningsliv, inklusive riksor- 
ganisationer, jobbar efter har 
garn la traditioner, som går till-

Modellflyg i 
Grundskolen...

Med den kan vi låra oss en hel 
del om hur skevroder fungerar 
och ånnu mera om hur man kan 
få modellen att klåttra hogre med 
starkare gummimotor. Så biir 
det dags att gdra den fórsta mo
dellen med många limskarvar, 
vanligen en av typ "Draken", 
som byggs enbart av låtta 2x3 
mm lister och dår det Finns un
gefår 50 limskarvar som måste 
hålla hop ordentligt, om det skali 
bli någon flygning av.

baka till den tid, då det var ett 
hedersuppdrag att våljas till ett 
styrelseuppdrag. Val mellan fle
ra kandidater var vanligt på års- 
mbtena och domen var hård over 
den, som misskotte sitt uppdrag. 
Trots långre arbetstid hade folk 
mer tid fór foreningsliv. Allt 
delta år sedan lange forbi. Nu
mera gålier kronor och proffs- 
jobb.

Mål och syften 
Om man inte vet år vilket håll 
man skali ro, kan det visserligen 
gå fort framåt i al la fall. Men li- 
kafullt kan man ro åt skogen. Vi 
måste alltså beståmma 
VAD VI VILL
fór att dårefter kunna beståmma 
HUR VI SK ALL GORA.
Det galler grenar såvål som ut- 
bildning, PREK och distrikt mm.
Forståelse - acceptans
Kunskapen och toleransen mel
lan olika modellflygaktiviteter 
år ofta forbluffande låg. Det år 
då inte så konstigt att vår status 
år dålig utåt når man, som jag 
ibland nåstan uppfatlar det, for- 
aktar varandra INOM SMFF. 
Man kan mycket vål vara t ex

De elever som fortsåtlcr från fy
ran till femman vill ofta gora 
"någonting som ser ut som ett 
riktigt plan". For det mesta me
nas med detta något som liknar 
en Piper Cub. Kropp av låtta 1- 
millimeters flak, stabbeoch fena 
av 1,5, vingar av 1,5-flak eller 
någon gångav traditionelltspry- 
gelbygge med pappcrsklådscl. 
Huvudsaken år att de hår mode- 
lema år minst en halvmeter i 
spånnvidd och att man anvån- 
der en plastpropeller, som inte 
bara ser bra ut, utan drar av bara 
den också ...
Sammanfattningsvis biir det allt-

tåvlingsspecialist inom en smal 
sektor men åndå forstå att andra 
år lika fascinerade av något annat 
inom modellflyget.

Samarbete -  samgående
Naturligtvis Finns den andra or
ganisationer som har samma och 
andra problem som SMFF har 
eller kommer att få. Vi måste ha 
en handlingsberedskapfor fram- 
tiden t ex genom att soka sam
arbete på olika nivåer med an
dra forbund och organisationer 
till omsesidig båtnad.
Vad sågs om Sveriges Hobby
forbund! -S vindlarmånne tank
en??

Hur kan vi bli mer 
kanda på en 
fritidsmarknad dår 
konkurrensen biir allt 
hår dare?
Marknadsforingcn okar från alla 
håll. Hur skali vi få ut det som 
år specieilt med modellflyget? 
Eller år det kanske så, att vi 
VILL VARA SMÅ - och accep
terar det?
Pengar
Frågan kommer till sist. Dárfór

så mest gummimotormodeller. 
Bamen tycks trivas bast med 
modeller som har ett "eget liv", 
dvs klåttar uppåt av egen kraft. 
Med en vaksam handledare, som 
vål jer skonsamt våder fór prov- 
Oygningama overlever de allra 
fiesta modeller åtskilliga flyg- 
forsok.
Den tålmodige låsaren undrar 
forståss var handkastglidama 
kommer in i bilden. Hittills har 
de oftast visat sig i sjunde klass 
och hogre upp, fór elevema 
måste sjålva forstå hur en bra 
vinge skali se ut - att predika om 
detta eller att låna ut fårdiga

år den inte minst. Dock vill jag 
mena, att Finansierings- och 
pengafrågor ofta får opropor- 
tionellt fór stort utrymme. Kan
ske beror det på att pengaflodet 
år så lått att måta och, i båsta 
fall, foljs upp ordentligt. 
Emellertid, som t ex SMFF:s 
bokforing 1989 visar, år det de- 
finitivt inte så, att allt år frid och 
frdjd bara fór att det Finns peng
ar att såtta snurr på. Det måste 
också till en massa arbete fór att 
fórvandla kronoma till bra verk- 
samhet. Och arbetet står i stort 
sett i relation till hur många 
kronor man har att forbruka. 
For SMFF:s del år naturligtvis 
frågan om SUR-bidraget mer 
aktucll ån forde fiesta organisa
tioner, eftersom vi hånger på 
gårsgåm - eller år på våg ner 
från den - på grund av fór få 
ungdomar. Vad gór vi det året 
SUR-bidraget forsvinner? S ny
ter fram den halva miljonen?

Ú Vad tror Ni?
Ú Håll diskussionen vid liv!

Norrkoping 1989-11-09 
Johan Bagge 
SMFF-kassor

perfekta handlunsar fungerar 
bara i undantagsfall fór mellan- 
stadiets barn.
Den som vill veta mera om hur 
Uppsala Flygklubb lyekats flyt- 
ta ut en stor del av den ofta job- 
biga nyborjartråningen i grund- 
skolan och på så sått sjålv kan 
borja på ett mera avancerat sta
dium år vålkommen att kontak
ta Calle Sundstedt, Vindhems- 
gatan 32, 752 27 Uppsala.
Dår Finns åven idčer om hur 
man skali fortbilda skolans folk 
till modellflygledare.

Calle Sundstedt
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Modellflygnytts Mitten-ritning:

Pil finken - en håftig 
RC-Combat fór

Pilfinken ar en midvingad mo
deil fór i fórsta hand en .40-mo- 
tor. Den har 920 mm spånnvidd 
och vingytan år totalt 24 dm2. 
Pilfinken, som år låttbyggd, 
våger under 1200 gram med en 
,40-motor. Lågfartsegenskapcr- 
na år fenomenala. I cirka 10 m/ 
sek vind och hog nos kan man få 
den att backa!
Toppfarten år omkring 150 km/ 
h, men den beror i hóg grad på 
motor- och propellerval. Man 
bor anvånda så stor propeller- 
stigning som motom tillåter. Vid 
14.000 rpm och en 7"-snurra når 
man cirka 150 km/h. En 8" ger 
bortåt 170 kmh. Det år plats for 
en vaming i detta sammanhang: 
Bygg in te in fór stora roderut- 
slag! Pilfinken vånder nåstan 
kring sin egen roll/gir/looping- 
axel. Den svarar också mycket 
snabbt på rodcrutslagen.
Rak symmetrisk vinge 
Modellen år uppbyggd kring en 
rak vinge med symmetrisk pro
fil av laminårtyp. Kroppen, som 
år av 3 mm balsa och forstårkt 
med 0,6 mm plywood, limmas 
fast i vingens huvudbalk och 
mittspryglama. Kroppssidoma 
avslutas bak med dubbla fenor 
utan sidroder. Modellen hand- 
startas med motom på fullgas 
och glidlandas på grås. En furu- 
listkól tjånstgftr som glidskydd 
Vingen skali klås med nylon fór 
att få maximal styrka. Nylonet 
anvånds också som skevroder- 
gångjåm. Samma princip utnytt- 
jas också fór hojdrodempphång- 
ningen.
Efter lackning med spånnlack 
kan modellen målas med två 
olika kuldrer - exempelvis vit 
Oversidaoch mdrkarc undersida

- forslagsvis ljusblå. Den iarg- 
kombinationen har jag sjålv 
provát och funnit att den år for- 
vånadsvårt effektiv. 
Byggbeskri vning 
Borja med att góra cn sprygel- 
mall i 0,7-1,0 mm aluminium- 
plåL Fila listurtagen 1 mm dju- 
pare ån listmåttet. Borra två 1 
mm-hål - fór håftstift - i mallar- 
na. Med hjalp av dem kan Du 
hålla mallen mot balsaflaket då 
Du skår ur spryglama. 
Limning
I huvudsak anvånds vanligt vit- 
lim. Plywood och plywoodla- 
minat limmas med epoxylim. 
Superlim kan anvåndas vid lim
ning av lister i kropp och lucka. 
Vid limning med vitlim under- 
låttas arbetet mycket om man 
har tillgång till cn 20 cc spruta 
med rod-lila nål (den har en 
diameter på 0,8 mm). Fila bort 
spetsen på nålen och anvånd tunn 
byggnål eller gróvre knappnål 
som "propp" i nålspetsen. Då 
lorkar inte Iimmet i sprutan.

Vingen
Samtliga spryglar skårs ut i 3 
och 4 mm balsa - se ritningen! 
Webbama tar Du från 2 mm 
balsa. Med Gladpack på bygg- 
brådan nålar Du fast vingbalken 
av 7x3 mm furu med 1 mm dis- 
tans under balkcn. Limma så 
spryglama enligt måtten, som 
anges på ritningen. Anvånd web
bama som distans och var noga 
med att få 4 mm-spryglama 
vinkelråta och parallella i mit
ten. Viktigt! Kroppssidoma skali 
limmas mot dessa spryglar. 
Limma ovriga balkar och web- 
bar - dock inte i mitten! Om Du 
sågar sprygelurtagen i framkant-

.25-.40
kantslisten l+x20 mm och bak
kantslisten 10x15 mm och an- 
våndcr dessa lister som distans- 
jigg underlåttas arbetet mycket. 
Limma fram- och bakkantlistcn 
och låtvingen torkapåbyggbrå- 
dan. Limma små balsabitar som 
utfyllnad over balkarna på 
spryglama. Limma vingóroncn 
av 4 mm balsa och 4 mm-for- 
stårkning mot vingóra och 4 mm 
spetssprygel. Hyvla, finslipa 
fram- & bakkantlist på vingoro- 
nen. Kapa framkanllisten och 
5x5 mm balsabalkama mellan 
mittspryglama.
Kroppen
Skår utkroppsidoma och fenor- 
na i 3 mm balsa. Epoxylimma 
0,6 mm plywood hela vågen från 
motorspant fram till fenan på 
insidan. Såga urtag enligt rit
ningen fór huvudbalkcn (7 mm) 
och bakkantslisten (15 mm) och 
stabben (4 mm).
Limma en 5x5 mm balsalist till 
kroppssidoma.
Limma kroppssidoma till ving
en. Var noga med att vinklama 
mellan stabilisator och vinge bi ir 
0°. Limma webbar på båda si- 
dor om furubalkama och till 
kroppssidoma. Limma trekant- 
listcma i nosen och slitsama i 
kroppsidoma fór vingbalkama. 
Limma furulisten 5x10 mm fór 
luckan och plaňka bakkroppen 
med 2 mm balsa. Fiberriktning
en skali varaparallell med ving
en. Tillverka motorspantet av 
laminat 2 mm plywood/4 mm 
balsa/2 mm plywood. Epoxy
limma till kroppen. Vinklama 
skali vara cirka 2,5° hoger och 
2,5° nedåt. Epoxylimma 2 mm 
plywood till kroppssidomaóver, 
under och vid motorspantet.

Planslipa motorspantet, krop
pens sida, over- och undersida. 
Epoxylimma ett extra lager 2 
mm ply till motorspanteLLimma 
trekantlist 10x10 mm på båda 
sidoma om motorbocken. Lim
ma och passa in luckan av 2 mm 
balsaflak och list 5x5 mm balsa. 
Det går låttare och det biir båtlrc 
om ramama av 5x5 mm balsa
list nålas fast i hålet, som sedan 
slipas till något avrundad form 
framfór vingbalken.
Lossa ramama och lågg Glad
pack på kroppen. Nåla fast ra
mama på nytt och fukta balsa
flaket, dår det skali bojas. Vit- 
limma flaket till ramama och 
håll det i spånn tilis det torkat. 
Stabilisatorn 
Limma stabilisatom av 4 mm 
balsaflak enligt rimingen. Såga 
slitsama fór fenoma. Kontrolle
ra inpassningen så att stabilisa
tom ej biir vriden. Limma stabi
lisatom till kroppen med vitlim 
- åven trekantlistema.
Hyvla och slipa hójdroder av 4 
mm balsaflak.

Finslipa och måla!
Finslipa hela modellen. Lacke- 
ra den med Ferbo polerlack, som 
ej spånner. Klå vingen med ny
lon och anvånd också klådseln 
till "gångjåm". Balansera mo
dellen med motor, servo, tank, 
ackc och roderstånger.
Limma roderstångema fór hójd
roder och trotteln. Måla model
len och dekorera efter eget tyckc 
och smak. Nita eller skruva fast 
trim roder till hóger fena. 
Balansera modellen med servon 
och ackumulatom samt limma 
fast listema fór servoL 
Ladda, tanka och testflyg Din 
Pilfink en vindstilla dag - och 
jag hoppas, att Du kommer att få 
många trevliga timmar med 
Pilfinken! Du får gåma ringa 
eller skriva till mej och beråtta 
vad Du tyckcr om modellen.

Jan-l var Lidstróm 
Lundvågen 32 

332 00 Gislaved
f-------------------------------
Materialsats
BALSAFLAK
70 x 1000 x2 1 st

100 x 1000 x2 1 st
100 x 1000 x3 3 st

100 x 1000 x 4 1 st
PLYWOODFLAK
250x 1000x0,6 1 st
100x1000 x 2 1 st
FURULIST 

3 x 7 x 1000 2 st

5 x 10 x 500 1 st
10 x 20 x 250 1 st
BALSALIST
5 x 5 x 1 0 0 0 7 st

10 x 10 x 1000 1 st
10 x 15 x 1000 1 st

10 x 20x 1000 1 st
10 x 10 x 1000 trek 1 st 
10 x 30 X 1000 bak 1 st 
5 x 30 x 1000 bak 1 st 

ÓVRIGT: roderhom,l 
m wire i rór, skevroder-

link, 5 lodånde & link, 1 
kullink, 2 mm pianotråd 
250 mm, tank, motor- 
bock, skruv & mutter, 
klådsel, lim och (arg en
ligt eget tycke och smak!
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Specialpaket
Vid kop av helikopter och radio får Du femte servot GRATIS!

N ybóijaipaket
LION Tom Cat + radio W6C-3SF Computer + OS 25 FP 2.995:-

Saito
Prisexempel 45/special 
120/special

1.150:- 
2.350.

Flygradio W6C-3SF Computer 2.050:-
Helikopterradio W6C-4SFH Computer 2.495:-
Bilradio BEAT X2C-2SFET + 850B elektr. fartreglage 850:- 
Bilradio BEAT X2C-S + 2 st servo 507 540:-
Gyro N 120 BB 1.095:-
Servo NES 4031 510:-
ServoNES517 180:-
Fartreglage bil NEA 850 B 500:-

Helikopter
Miniature Aircraft X-cell 30 M  4.200:-
Miniature Aircraft X-cell 60 6.450:-

Brånnehylte ·  330 33 Hillerstorp ·  Tel 0371-111 50 ·  Fax 0370-263 70
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Tyst och snabbt lyfter Cherokeenfrån det våta gruset. En upplevelse att se och 
hóra! Thomas Nyholm och Suman Chopra med den el-motorforsedda skalakarran.

El fly g i vanlig RC-kårra ?
val inte?!Det går

Inte går det att flyga med en el
motor i cn vanlig R/C-skala- 
kårra?
Jodå.detgårvisst. Suman Chop
ra, LudvikaRadioflygklubb, har 
bevisat detta. Med 14 celler fly- 
ger hans Cherokee mcllan 3-7 
minuter. Och kårran lyfter från 
en blot gråsbana - utan problem! 
Och dårtill nåslan ljudlóst! 
Suman Chopra kopte en ARF- 
kårra, Thunder Tigers Chero
kee, som år avsedd for en vass 
tvåtaktarc på runl 4-6,5 cc.
En 40 i stdllet fór en .40! 
Istållet fór att montéra en glód- 
stiftsmotor kopte han en Astro 
40 Cobalt, ctt fartrcglagc typ

Astro 35/120 A fór 50 V och en 
11 x 7,5 snurra sattes på motor- 
axeln. Med 14 celler ger motom 
7900 varv direkt. Efter 20 se
kunder har varvet fallit ti117750. 
Med 21 celler skali denna el
motor molsvara cn 6,5 (.40) två- 
takt - dårav namnet.
Men det visade sig att de 14 
ccllcrna rackcr fór start från grås 
och sedan flygning på fullgas i 
ungefår 3 minuter. Mer normal 
flygning ger en tid på runt 7 
minuter.

Tyst
Modellflygnytt hålsade på den 
livaktiga Ludvikaklubben en 
rcgnig novcmbcrsondag.

S umans Cherokee var cn hel t ny 
upplevelse. T ystrusade den fram 
óver det regnblóta gråset Far
ten ókade snabbtoch kårran lyfte 
som om den hade drivits av cn 
vass tvåtaktsmotor. 
Vålkanderadioflygaren Thomas 
Nyholm skotte spakama denna 
dag. Snabba rollar under de låga 
molnen var inga problem.
— Den hår kårran flyger som 
om den skulle ha haft cn 25:a i 
nosen, såger Thomas.
— Den år stadig och fin i luften. 
Man marker inte den relativt ho- 
ga vingbelastningen når motorn 
år igång, bcråttar han. Helst skali 
man flyga ner kårran med lite

motorpådrag vid landningen, då 
går den båst. Vingbelastningen

ligger på 92 gram/dm2- Hela 
maskinen våger 2 700 gram och 
har cn spånnvidd på 1 320 mm 
Det dr inte bara att kor a 
igång!
Det inte bara att kopa sig en el
motor och såtta igång och flyga. 
Precis som når man fiygcr med 
en forbrånningsmotor så måste 
man kånna till en del grundlåg- 
gande fakta. Avstóming, kyl- 
ning av motor och ackumu- 
latorcr,låmpliga ledningar, ladd- 
ning av accarna och annal år 
viktigt. En van el-motor-flygare



kan ladda med en vanlig bat- 
tcriladdare, men det kan gå åt 
skogen fór den som inte kånner 
till hur man skali gdra.
Suman Chopra ståller gåma upp 
med tipsoch råd till den som vill 
prova denna annorlunda fram- 
drivning av modellflygplan.
— Det hår år ctt alternativ till de 
japanska fårdigmodellema med 
el-motorer, såger Suman.
— Det år bortkastade pcngar att 
kopa sådana modeller, anser han. 
Satsa istallet på krafďulla el
motorer av hog kvalitet.

Inte billigt
Smakar det så kostar det. En 
Astro 40 kostar runt 1100 kro
nor, fartreglagetstrax under 400 
kronor och batteripackama 265 
kronor styckct - det går åt minst 
två. Sedan tillkommcr någon 
form av laddare!
Men det råckcr med tre servon 
då fartreglaget styrs direkt från 
mottagaren.
Fór elflyg skali man nog satsa 
på relativt stora modeller med 
stor lyftkapacitet - for att man 
skali kunna få med accar i låmp- 
ligt antal.
El-flygct år ju kanske det enda 
alternativet fór personer som år 
allergiska. Eller fór sådana som 
har sitt modellfiygialt belåget 
intill griniga och bullerkånsliga 
grannar.
Nu kan vi nog vånta oss en snabb 
utveckling på elflyget i landet- 
eller vad tror låsama?

Bo Holmblad
—

Suman Chopra 
telefon 0240-80246

Modellflygnytt har 
fått ta del av en del 
manuskript från 
Suman,  ddr han 
delar med sig av 
sina erfarenheter 
inom el-flyget.
Vi återkommer i 
ndsta nummer med 
forhoppnings vis 
mera låsning med 
spanning i! (håpp!)

Voyager. . .

Fortsdttningfrån sidan 19! 
ar långsamma. Huven - den lil
la bubblan på taket - sitter på ho- 
gcr sida. Vingbalkama år inte i 
linje Vånstervingcn går 6 cm 
framfor hogervingen.

Forstå flygningen
Den 22 juni 1984 flog Voyager 
forstå gången. 40 minuter vara- 
de premiårflygningen. Skevro- 
derverkan var for stark. Sidrod- 
ret mårktes knappt. Hojdroder- 
verkan mycket fór svag. Den 
"fórstárktes" med hjålp av ser
von från RC- utrustn ing (hår kom 
modellflygare B urt in igen!). Det 
stdrsta problemet var dock, att 
flygplanets vingar "flaxade". I 
vanliga fall brukar flygkroppen 
rdras ncdål, då vingspetsama går 
uppåt. Hår boljade vingen i en 
mårklig vågrorelse - ± 9 meter! 
Man kunde inte losa problemet, 
utan Dick beslåmdc sig fór att 
inte titta på vingspetsama. 
Iaugustil984 flog de till EAA:s 
fly-in i Oshkosh. Man fick regn 
på vågen - och annu ettproblem. 
Rcgndroppama fórándradc den 
laminåra stramningen kring 
frontvingen, som tappade lyft- 
kraft. Korrigering med hojdro- 
der gav liten motverkan. Man 
kom med nod och nappe ur regn- 
vådret, De i hast framplockadc 
fallskårmama behovde inte an- 
våndas. Man HotStuff-limma- 
de 210 st små triangelformade 
bitar på frontvingen fór att for- 
åndra aerodynamiken kring den. 
Ett vindtunnel prov visade, att 
problemet dårmed var lo st.

Provflygningar - rekord
Tråningsflygningama infor den 
STORA flygningen blev långre 
och långre. Man borjade slå en 
del av de gållandc vårldsrekor- 
den under tråningsflygningar- 
na. Ett B-52H-rekord slogs med 
111 tim, 44 min efter 19.081 km 
- som Tokyo-Paris!
Voyager visade tecken på all- 
varlig "tumling" i loopingpla- 
net - svårbemåstrade roreiser. 
Dick måste låra sig att snabbt 
korrigera Voyager, så att vågro- 
relsema inte blev fór stora.
Den 13 december ffógs Voya
ger till Edwards-basen nåra Mo

jave, dår hon stålides upp på ba
ňa 4. Jeana hade fått en forkyl- 
ning och hon somnade efter ett 
par piller. Dick sov hogst 3-4 
timmar. Det blev morgon.

Vårldsrekordflygning?
Efter 4.300 meter på startbanan 
drog Dick långsamt åt sig spa- 
ken.Fartl61 km/t. Vingspctsar- 
na slåpade i betongbanan i bor- 
jan av starten (en vingiet slcts 
av!). Vål uppe låg man i plan- 
flykt på 30 meters hojd for att 
oka farten. Man nådde 185 km/ 
t och bdrjadc så sakteliga stiga. 
Med stållct vål inne nåddes 193 
km/t. Med okad stigvinkel fick 
man ner den till 185 km/t igen 
och steg långsamt till 1800 m. 
De två motorema synkronisera- 
des vid 2700 rpm. B urt och några 
till foljde Voyager i ett plan ut 
over havet, då kursen sattes mot 
Hawaii.
Jeana och Dick var nu ensamma 
med Voyager och hdll sig på 
2.500 m hojd. Ledningscentra
len - dvs markbesåttningen, som 
var intakt under hela flygningen 
- bestod av 8-10 personer, som 
alla hade olika uppgifter under 
flygningen. Forstå dagens kvåll 
passcrade man Hawaii, varifrån 
2 kompisar gick upp i en Piper- 
maskin for alt gora en yttre 
okularbesiktning av Voyager. 
Allt var OK!
Maten var packad i dagsranso
ner. Jeana åt mest kex och jord- 
notssmor. Dick vakuumpackad 
mat, som vårmdes i cockpit. Var- 
je morgon borstilde man tånder- 
na, en lyx, som gjorde under- 
verk. Man hade fått med sig elt 
gummiband fór att tråna musk- 
lema under flygningen. Det an- 
våndes inte så mycket. Andra 
dagen mdltc de orkanen Marge, 
som nårmade sig från soder. 
Man kom in i regnvåder. Inga 
problemen med frontvingen nu. 
Vid Filippincma kom indika
tion, att det var nåt skumt med 
bránslefórbrukningen.
Man flog hela tiden med autopi
loten inkopplad. Den kundestal
las in fór olika kånslighet. 
DåDick flog, overvakade Jeana 
systemen fór brånslc, navigering 
etc. Hon noterade hastighet, po
sition, vindar, varvtal mm. Brån- 
slcsystcmet med dess många

nytt

tankar kon trollerades kon ti nuer- 
ligt. Olja måstc pumpas in i mo
lom med en håndpump. Det tog 
20 minuter och kråvde 400 
pumpslag per liter olja! 
Frontmotom, som man avsåg 
kupera direkt efter start fór att 
spara brånsle fick gå långe. Utan 
den tappade man hojd. Hur myc
ket brånsle gick dårmed "fórlo- 
rat"? Autopiloten borjadekrång- 
la over Indiska Oceanen fjårde 
dagen, men en reservanlåggning 
klarade problcmen! Man fldg 
over Sri Lanka.
På eftermiddagen 18/12 mitt 
mellan Indien och Afrika hade 
man slagit B-52:ans rekord. 
Med 18.100 km kvar efter 4 da
gar & sju timmar varde utanfor 
Somalias kust. Dags fór Afrika. 
I Nairobi startade ett kontroll- 
plan, som de mOttc i slutet av det 
fem te dygnet. Frontmotorn star- 
tades igen for att man skulle 
kunna stiga ti116000 meter over 
ett annalkandc ovåder over 
Afrika. Over sodra Atlanten kom 
motorproblcm. Forvirrad pum- 
pade Dick ut olja ur aklermo- 
tom (i stållet fór in), som indike- 
rade dåligt oljetryck. Norr om 
Brasilien kom åskvåder igen. 
Dick fick problem med orken, 
men efter 3 timmars sdmn var 
han tillbaks till "livet".
6 dagar, 18 tim, 7.725 km kvar. 
Biten Brasilien-Trinidad kån- 
des som mer ån halva stråckan! 
Med 2000 km kvar hade man 55 
km/t motvind - skulle brånslet 
råcka? Man råknade snabbtut, 
att det behovdes 106 kg - hade 
man det? Man hade det! 
Klockan 0732 den 23 december 
1986 kom Voyager over Ed
wards Air Force Base, dår man 
startat. Efter nio dagar, tre mi
nuter och 44 sekunder landade 
man dår igen. Med 69 liter brån
sle kvar i tankama!
Den 6 jan 1987 flog Jeana och 
Dick Voyager tillbaks till Moja- 
va - den 69:e och sista resan med 
Voyager N269VA.

Lås gårna hela boken!
Jeana Yeager och Dick Rutan:

Den forstå nonstopflygning
en jorden runt utan tankning.
Bokforlaget FORUM
ISBN 91-37-09478-5 

Bokhandlarna bor ha den!
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M eddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" Insandes alttid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkóping

Nya beståmmelser från FA I
Efter flera års renovering och 
nyskrivning år nu intemationel- 
la flygfederationen (FAI) klar 
med nya stadgar (FAI Statutes), 
reglemente (FAI By-Laws) och 
allmånt de i Sporting Code 
(General Section of the FAI 
Sporting Code).

SMFF och KSAK måste 
skriva ny tt avtal
Fdr modellflygama i Sverige 
betyder detta bland annat att 
SMFF och KSAK fóre årsskif
tet måste skriva samman ett nytt 
samarbctsavtal, dår det punkt 
fór punkt anges vi Ika fly gsports- 
ligaråttighetcroch skyldigheter 
som KSAK ger modellflygor- 
ganisationen i uppdrag att skota 
på egen hand.
En nyhet år att de nationella 
aeroklubbama in te långrc har 
råttighet att ovcrlåla råtlcn att 
utiarda FAI-sportlicenser på

någon annan organisation. Det 
handlar alltså om sådana licen
ser, som man måste ha fór att få 
vara med i intcmationclla tav- 
lingar och fór att få såtta rekord 
med bl a modellflygplan.

Sveriges huvudelegat i FAI har 
funnit två satt att losa detta på 
for SMFF. Antingen gor man 
som inom Royal Aero Club i 
Storbritannien och låter modell- 
flygorganisationen fortsåtta att 
skriva ut och fornya licenser på 
Acroklubbcns uppdrag.
I praktiken innebår det att 
SMFF:s stampel och mårke inte 
finns någonslans på licensen, 
enbart KSAK:s stampel.
Om man inte vill gora på det 
viset, kan man gdra som Natio
nal Aeronautical Association i 
USA. Dår skoler den nationella 
aeroklubben al la FAI-licenser. 
Anslutna specialorganisationer 
ser bara till att liccnspengama

kommer fram från den som 
behover en licens. Fordelen år 
att det biir enklare fór den som 
har licens i flera sporter, t ex en 
motorflygare eller segelflygarc 
som också vill tavla intematio- 
nellt i modellflyg. Han får i sin 
licens instamplat alla de sporter 
han vill hålla levande. 
Vilketdera system som kommer 
att galla från och med 1990 skali 
partema komma sams om under 
senhosten. Troligen biir det 
också mojligt att losa licens fór 
flera år framåt på en gång.

Jurymedlemmarnas 
befogenheter regleras
En annan del i FAI-beståmmel- 
sema handlar om jurymedlem- 
mamas befogenheter i intema- 
tionella tåvlingar. Det kommer 
att bl i jobbigarc ån forut att vara 
"jurygubbe", och det betonas - 
precis som del gjorls i många år

i modellflygamas del av Spor
ting Code - att man får uppdra- 
get att sitta i en FAI-jury på 
grund av sin kompetens i just 
den aktuclla flygsportcn och inte 
av någon annan orsak.

Hår dare bandage?
Juryn får nu till och med rått att 
installa dåligt organiserade tav- 
lingar och kan tvinga arrango- 
rema att betala tillbaka startav- 
giftema helt eller delvis ... 
Juryproblemet i våra nordiska 
tåvlingar, dår man till och med 
haft tåvlingsdeltagare som jury- 
gubbar, diskuteres ingående i 
de nordiska acroklubbamas 
mote i Helsingfors i slutet av 
november.
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Lite om Aktivitetsbidragen
Det har brevet har 

vi skickat till alla 
klubbar som inte 

ansokt om

( -LOK-bidrag) 
de senaste två 

halvåren. 
Brevet har gått till 

ndra half ten av 
alla SMFF.s 200 

klubbar. 
Eftersom det år en 
viktig fråga vill vi 

gårna ha det 
publicerat i 

Modellflyg nytt 
också.

Kommunikationen 
inom klubbarna 
fungerar ju  inte 

alltid perfekt.

Hej klubbadministratór!
Varfor ju s t Din klubb inte redovisal några aktiviteter vet vi inte, men dårem ot vet vi, a tt det i de allra 
fiesta klubbar finns verksamhet, som mycket val passar a tt soka bidrag fór. Åvcn om det inte år några 
jåttebelopp det å r  frågan om (från staten  år bidraget f n  12 kronor per sam m ankom st, kommunala 
bidraget varierar) så ger det andå ett tillskott till klubbkassan. Fór SMFF har den statliga delen rort sig 
om 50-70.000 kronor per å r  eller i snitt cirka 600 kronor per klubb. Men m inst lika viktigt å r  a tt vi 
inom modellflyget visar kommuner och myndigheter att vi finns, och a tt vi ger en bra fritidsaktivitet åt 
ungdomar. T ex har S tatens Ungdomsråd skårpt bctydclscn av aktivitetsredovisning.
Det å r alltså Jåttcvåscntligt a tt alla klubbar redovisar lokal aktivitet genom att sóka aktivitetsbidrag, 
åven om det så bara å r  en enda sammankomst.

Krångligt?

Nej, det å r  faktiskt inte mycket som behóvs; Varje sam m ankom st noteras på aktivitetskort.
Ansókan såndes halvårsvis (senast 30 juni och 31 december) till SMFF och låm nas till kommunen.
De sam m ankom ster klubben har under de sista 45 dagam a på halvåret får "spilla óver" till nåsta  
ansókningspcriod om det annars skulle vara svårt a tt h inna redovisa till sista datum .

Blanketter och upplysningar kan man få från kom m unens fritidskontor. Bosse Hallgren på SMFF:s 
expedition kan också allt om aktivitetsbidrag - dit kan Du ringa och fråga om eventuell oklarheter.

Som sam m ankom st får råknas alla organiserade aktiviteter i klubbens regi som varav m inst 60 
m inuter och med minst 5 dcltagarc i åldcrn 7-25 år. D cltagam a bchóvcr (faktiskt!) inte vara klubb- 
medlemmar, men arrangemanget får inte vara entrébelagt eller kommersiellt. Med den definitionen 
kan allt från bygge, flygning och móten till fo tbo lismatch råknas.

Vålkommen med Er ansókan I 
Johan  Baggc 
SMFF-kassór

%

ψ
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Flygsåkerhetsutbildning
Nu galler det klubbar som ej till- 
hór dislriktsbildning och som ej 
har ulbildatflygsåkerhetsansva- 
rig (FSA) och/eller RC-certifi- 
katkontrollant.
Fór val av kursort, kursledare, 
lokal mm behóver SMFF få in 
preliminåra anmålningar om 
deltagande senaste januari 1990.

1987 beståmdcs att varje klubb 
ska ha en flygsåkerhclsansvarig 
(FSA). Klubb-FSA ar konsult 
for såkerhctcn i klubben och på 
klubbfåltet. Klubbslyrclsen har 
all tid ansvaret for såkerhctcn. 
Detta innebår, att Er kl ubbs FS A 
skali utscs. Denne ska deltaga i 
någon av de kurser, som ska hål-

Har Du haft några 
Runtronik-problem ?
I somras kopie jag ett Runtronic 
tandsystem. En gammal OS 60 
montcradcs i en provbånk. Olja 
och bensin blandades och efter 
några slag på propel lem var 
motom i gång.
Så rdekviddstest!
Allt justerades efter mcdfoljan- 
dc beskrivning. Så var det då 
dags fór test med radio. Allt fór 
flygsakerhetens skull..
En scgclmodell bestyckad med 
en Futaba FM 35/kanal 72 holls 
intill motom, dår den salt val 
forankrad i sin motorbock. Vi 
kórdc igång igen.
Med fullt utdragen antenn blev 
radion vild vid ett avstånd av 
cirka 80 meter. Vid 100 meter 
vad den totalt utslagen. 
Radiofel? Nej. Vi gjorde sam- 
ma prov, men avbról efter 600 
meter, då allt fungerade som det 
skulle. Inget radiofel alltså! 
Motom startades igen. Ålcrigen 
ingen råckvidd - enligt bruksan- 
visningen måste reduccrad råck- 
vidd omcdclbart åtgårdas.
Med hjålp av radio- och TV- 
kunniga kompisar skårmas mo
tor, stift, kablar, ackumulator 
och tåndsystem av enligt kon
stens alla regler. Efter detta blev 
rackvidden 20 meter! En for- 
båttring, men långt till accepta
belt varde!

Alltsammans monteras nu over 
i en flygandc modell m/stórrc. 
Test igen på behórigt avstånd 
från ovriga radiogrejor i model
len. Den har gången testar vi 
med en Futaba FM 27.
Samma resultat som tidigare. 
Modellen fick fórbli forankrad 
vid provet och kom naturligtvis 
aldrig i luften. Efter att fått mo
dellen randig av bensin och mo
tom igensatl av sot har nu den 
Uindande gnistan slocknat fór 
gott.
Senare fick jag veta av Modeller 
& Elektronik, att tandsystemet 
inte fungerar ihop med Futaba- 
anlåggningar.
Vi får aldrig góra avkall på så- 
kerheten - råckvidden. Vi behó- 
ver vareviga meter, om det skul
le krisa till sig.
Det år vikligt, att sådana har sa- 
ker kommer ut - allt i enlighet 
med SMFF:s såkerhetsstråvan- 
den. Det år lika viktigt, att kun- 
dema inte lågger ner pengar på 
intressanta pry lar, som de sedan 
inte har mójlighet att anvånda.

Vid pennan 
Kurt Kaspersson 

Ringvåg 66C, 432 42 Varberg

Kurts brev har sdnts till 
Modeller & Elektronik AB.

Deras svar hårintill! 
—

las under 1990. Vi tror att han/ 
hon år beslutsam och har upp- 
nått myndig åldcr och år erfaren 
i såvål bygge som flygning.

Kallelse och klirsplan
Kallclsc med kursplan och ΰν- 
rig information utsånds direkt 
till den/dem, som klubbama an-

målt till kursen som klubbens 
FSA. For vidare info vånd Er till 
Goran Muftig 044-560 82 (kl 
16-20) eller Gert Ostergren 09- 
93 03 00 (kl 07-16).
Har Ni frågor/onskemål om tid, 
plats och kostnader fór kursen 
kontakta Henry Hahlin, 060-53 
68 97 (kl 18-20).

Modeller & 
Elektronik svarar
Fórst vili jag dementera, att 
jag påstått, att inte FutabaRC- 
anlåggningar fungerar med 
Runtronic tandsystem.
Alla RC-anlåggningar kan i 
princip anvåndas med Run
tronic - liksom med alla andra 
fabrik av tåndsystem - med 
råttanpassad gnistavstoming. 
Tyvårr saknar vissa tillverka- 
res mottagarc idag helt kret- 
sar fór den viktiga gnistun- 
dertryekningen.
Som en jåmforclsc kan nåm- 
nas dagens bil radioapparater, 
som al la år utrustade med så 
kallade "stórátarc". De har 
med andra ord spcciclla kret- 
sar, som ser till att stómingar 
från bilens tåndsystem inte når 
fram till radion. Utan dessa 
"storåtare" i bilradion, skulle 
mottagningen bli onjutbar. 
Med delta resonemang, kan 
vi konstatera, att RC-anlågg
ningar UTAN dessa "stór- 
åtar"-kreLsar inte ger tillråck- 
lig dampning av gnistenergin 
fór fullgod råckvidd.
Till bensinmotorcr med stor- 
rctandstiftån 1/4" (glódslifts- 
gånga) Finns det låndstift med 
inbyggt motstånd, vilket med 
en bra mottagare ger fullgod 
råckvidd utan extra skårm- 
ning.

Idag finns inga 1/4" låndstift 
med inbyggt motstånd. Dårfor 
måste man montéra ett mot- 
slånd i tåndkabeln fór avstór- 
ning. Om detta inte visar sig 
vara tillråckligt, måste man 
tillgripa extra avskårmning.

Fel med fel skdrmning!
Den effektivaste metoden år 
att anvånda en skårmad tånd- 
stiftskontakt med ett inbyggt 
motstånd (Finns hos Modeller 
& Elektronik AB). En felak- 
tigt utfórd skårmning fórorsa- 
kar många gånger såmre resul
tat. Jag har sett många sådana 
under de 15 år jag sysslat med 
tåndsystem fór modellbruk. 
Når det gålier onormal sotbild- 
ning, så uppstår den når man 
byter brånslc i en motor, som 
har åtskillig gångtid (vålkånt 
sedan många år, når man exvis 
borjade anvånda brånsle med 
syntetolja). Oljeinblandningcn 
sånks till 6-8% vilket ger 
mindre sotbildning.
Rått skårmning och rått bråns- 
leblandning ger Dig ett bra re
sultat med Runtronic tånd
system! Jag garanterar!

Lycka till!
Modeller & Elektronik AB 

Rune Sveningsson
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Kavan tvingar
Små, praktisk tvingar från Ka
van finns hos Modico. De hår 
hjålpredoma finns i två storle- 
kar - 4 och 12 cm. De fungerar 
somskruvtvingar,och hållsihop 
avengummisnodd,som spånns 
alllefter behovet. De små såljs i 
fempack fór 37:-. De stora i 
tvåpack for 21:-. Enligt upp- 
giftslåmnaren finns de endast 
hos Modico i 08-områdct.

Modico I IB
08-41 42 30 

Sondagsflygarhjul 
Natans Hobby - fiitig uppgifts- 
låmnare till Nya Prylar-sidoma 
- har bra, billiga och låtta hjul 
fórsOndagsfiygarc. Hjulen -2"- 
4" - studsar inte och kostar från 
10:-/styck till 24:-/styck.

Natans Hobby 
0340-600 66 (10-18 vard) 

Natan har propellrar! 
Zingali-propcllrama, som f 0 
kommer från vålkånda Zingcr- 
fabrikcn i USA, hållerbra (dear 
glasfiberforstarkta nylonsnur- 
ror) och år inte så vassa. Natan 
år ivrig att påpcka, att de passar 
Irvine-motorcr utan borming.

Tvåbladiga finns från 6x3- 12x6 
och och trebladiga från 8x6 - 
10x8. Prisema ligger kring 11- 
28:-/styck for tvåbladiga och 35- 
50:-/styck fór trebladiga.

Natans Hobby 
0340-600 66 (10-18 vard) 

Pitch vin kelmat are 
Denna nya vinkelmåtare från 
Miniature Aircraft kan inte bara 
anvåndas till X-Cellcn, utan den 
passar de fiesta helikoptrama på 
marknaden. En låltavlåst skala 
visar -15 till +15 graders vinkel. 
En bekvåm siktlinje fór hOgt 
eller lågt placerad stabiliserings- 
sttång med låsfunktion av vink- 
elinstållningcn fór en riktig av- 
låsning år några av finessema. 
Må taren kostar 249:-.

Idé-Fakta 
Box 2103,183 02 Toby 

08-792 11 60

Verktygssats helikopter I
En bra sats, som innchåller det 
viktigaste fór intrimning av en 
helikopter: spårskruvmejsel 
med hårdad 1,5 mm spets och 
rolcrandc topp, pitchvinkelmå- 
tare, stabiliseringsstångslås, kul- 
linkverktyg, kullinkstång, stjart-

rotorbalanserare. Allt i en tålig 
plastvåska med skumgummiin- 
redning fór 749:-.

Idé-Fakta 
Box 2103,183 02 Toby 

08-792 Π  60 
Sats helikopter De Luxe 
I De Luxe-våskan finns nåstan 
allt man behover fór bygge och 
intrimning av en helikopter: in- 
sexnycklar, hylsmejslar, glod- 
sliflsnycklar, stjåm- och spår- 
mejslar, smorjfett, pitch vinkel
måtare, stabstångslås, stjårtro- 
torbalanserare, peang, kullinks- 
verktyg - totalt hela 20 olika 
verktyg i en kraftig plastvåska 
med formad inredning for 
1.498:-.

Idé-Fakta

folden forst bOja av framåt for 
att sedan gå bakåt. Detta gor det 
låttare att montéra sjålva pipan 
direkt i chassict. Man får heller 
ingen tyngspunktsfórskjutning. 
Det biir dessulom låttare au få 
plats med hela avgassystemet 
inne i en skalakropp. 
Manifoldema år fråmst avsedd 
for X-Cell 30/40 & X-Cell 60 m 
fi. IdcFakta importerar åven 
system som passar Kyosho 
Concept och Hirobo Shuttle.

Några prisexempel:
Avstamd pipa 60-storlek 595:- 
Manifold bakblås 60 395:-
Manifold sidblis 60 395:-
Pipa kompl X-Cell 30 545:-
Pipa kompl X-Cell 40 545:-
fórOS SF40

Box 2103,183 02 Toby 
08-792 11 60

Pipa komp Shuttle 
Pipa komp Concept

545:-
545:-

Peace-Maker pipsystem 
for helikoptrar
Alla, som monterat en pipa vet 
hur svårt det kan vara att fåsta 
upp pipan bak i stjårtbommen 
på en helikopter - med mcdfol- 
jande tyngspunkts- och vibra
tionsproblem. Hår har man lOst 

att låta mani

Idé-Fakta 
Box 2103,183 02 Tåby 

08-792 11 60
Gyro for alia!
Det hår gyrot anvånds inte bara 
av japaner utan av experter vårl- 
den Over. FOrutom alla vanliga 
detaljer som kullagring, dubbla 
kånslighetsinstallningar, rever-
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sering mm, kan nåmnas cn in- 
byggd spånningsregulator som 
(når den matas med 7,2V) ger 
gyrot en konstant spånning på 
5,5V. Gyrot med genomsynligt 
hus fór enkel inspektion, le
vereras med kontakter fór JR 
och kostar 1.595:-. En bra acke 
for gyrot 7,2V/270mAh finns 
fór 225:- (bestnr 3859).

Idé-Fakta 
Box 2103,183 02 Tåby 

08-792 11 60
Balsatrå
frårt Fjårran Ostern
Når FAI hade sin senaste genc- 
ralkonfercns i Bulgarien, gick 
representanter från Folkrcpubli- 
ken Kina runt bland de nårva- 
rande modellflygkunniga och 
beråttade att de sedan en tid 
jobbar med balsatrå från sitt sto
ra hemland. Att Kina har flera 
sorter låtta och starka tråslag 
visste vi forut. De brukar kallas 
fór "Tung Wood" och an vånds 
till longerongcr och vingbalkar 
på stora modeller. Kinesiska 
flygorganisationen år intressc- 
rad av att få namn och adresser 
till eventuclla intresserade in-

kópare av delta balsatrå, inte 
minst i Sverige. Calle Sundstedt 
i Uppsala har fåu några provbi- 
tar och kan beråtta mera fór in
tresserade.

Calle Sundsledt 
018-10 81 57.

Motor med pump från
OS
OS Max 46SF ABC-P år cn ver
sion av den vålkånda OS-mo- 
tom. Den har hår blivil forsedd 
med en kompakt membranpump 
och en spccicll pumpforgasare, 
typ 46. Detta ger motom mer 
effekt och jåmnare brånsletill- 
fdrsel i alla flyglågen - med andra 
ord en motor låmplig fór acro- 
baticflygare! Pumpen år låttmo- 
nerad tack vare sin litenhet och 
ringa vikt. Cirkapris 1.600:-.

Model Craft 
Box 2074,20012 Malmó 

040-714 35

Ty stare an tyst?
Gor de nya fyrtaktsmotorema 
ånnu tystare med EX-ljuddam- 
pare från OS. Den finns i två ut- 
fóranden: fór FS-70/91 Surpass

och FS-120 Surpass. Satsema 
levereras komplett med ljud- 
dåmparc, flex ibcltavgasror samt 
beslag och fåstc fór montering. 
Som tillbehor finns EX avgas- 
adaptrar for montering av dåm- 
paren på motorn. Dessa finns i 
två olika radier. EX-dåmparen 
kostar 647:-/set och EX-adap- 
tem 160:-.

Model Craft 
Box 2074, 200 12 Malmo 

040-714 35
Helikopter-lim - vaddå? 
Jodå - HELIPOXY år ett nytt 
cpoxylim speciellt låmpat for 
hel ikoptrar, ducted fans eller tåv- 
lingsbåtar, dår det kråvs styrka, 
vibrationstålighetoch okånslig- 
het fór utmattning. Hclipoxy ger 
en cn "flexibel" fog och greppar 
åven på blanka ytor, som nor
malt år svåra att få fåste på. Det 
krymper inte når det torkar, och 
limmar tra, metali, epoxy- & 
polyesterplast, styrene, alumi
nium etc. Det år dessutom helt 
brånslesåkert och torkar snabbt.

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmó 

040-714 35

Ovre raden frv; Idé-Faktas 
gyro samt vinke Inuit ar en från 
X-cell-kallan Miniature 
Aircraft; Manifolder, fór inte 
bara X-cell, utan också Con
cept & Shuttle. Ilelikopter- 
limmet avslutar ovre raden. 
Nertill 2 st heli-verktygssatser; 
OS Max 46SF-P (med pumpen) 
samt Ijuddampartillsatserna 
som passar fint till några av 
OS fyr taktsmotorer.

Godis finns hemma!
ELGECO - det år Lars-G Olofs- 
son det - meddelar, au han fått 
hem en hel del specialgodis inte 
bara fór friflygare får man fór- 
moda. Ring och kolla prisema. 
FOljandc finns:
Kevlar - 40 & 60 g våv. 
Glasfiber - 22,50 & 80 g våv. 
Kolfiber-tape och 
Kevlar/kolfiber-tape.
Epoxy fór tunna laminat. 
Timer - KSB.
Papper - Esaki i 3 tjocklekar. 
Skumplast fór vingar mm. 
Gront och fint i 2 densiteter.

ELGECO
Box 8012, 421 08 Va Frólunda 

031-47 35 60 
Kyosho dekorfilm 
En ny sjålvhåftandc dekorfilm 
har kommit från Kyosho. Den år 
lillverkad i ett stretch-material 
och Finns i 14 olika fårger samt 
guld, silver och fluoriscrande 
rosa, grónt, gul och orange. Fil
men år låmplig fór dekorering 
och den kan s-t-r-å-c-k-a-s over 
rundade ytor. AB Slotcar 

Box 301 9 1 · 08-53 5 7 30 
104 25 Stockholm
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Bygg i aluminium!
Nu presenteras ett nytt satt att 
bygga modellfiygplan - i hel- 
metall med aluminium. Den tek- 
niken dr både rolig och intres- 
sant forutom att planet biir star- 
kare. Modellerna, som klas med 
siden, foilc eller politex o dyl 
blirsnyggaoch detaljrika. De har 
byggsatsema, som kommer från 
Pråzise Modcllbau och impor
teras av Swedcon AB i Karlstad 
innehåller fårdiga detaljer som 
spryglar, djupdragen motorkå- 
pa. Andra detaljer år fórbocka- 
dcoch forborrade. Satscma inne- 
håller också smågodis: M3- 
skruv, muttrar med nycklar, stol- 
stånger, dekordetaljer, ritning i 
skala 1:1 och byggbeskrivning. 
Ring och beståli en svensk bro- 
schyr, så får Du veta mer om 
dessa hårliga modeller.

Swedcon AB 
Box 7045,650 07 Karlstad 

Waldemar Schubert 
054-18 64 07 

Gokungen - datorskuren 
LIP Produktion i Domsjfl med 
mångsy sslare Lars Pekkala bak
om produktionen kommer nu

med en intressant friflygmodcll 
for "rekrytering av juniorer", 
som Lars anser. Gokungen he- 
ter modellen vårs 77 cm vinge 
år datorskuren i blue foam lik- 
som också kroppen och slabili - 
satom. Det hela biir en mycket 
låttbyggd modeli, som lår flyga 
bra. En komplet! byggsats be- 
råknas kosta omkring 120:- och 
i januari 1990 år de forstå klara 
for leverans.

LIP Produktion 
Tjårnmyrvdgen 42

892 00 Domsjo

Brian Taylor-modeller
Ell-Air i Molkom tar in två mo
deller som Brian Taylor ligger 
bakom. Det brukar alltid vara 
fråga om hog kvalitet då. Och 
som vanligt också om ritningar 
(med infallbara stall, flaps och 
ev extratnakar mm) och tillbe- 
hOrssatser med h u v, spin ners och 
glasfiberkåpor.
Vårldsmåsterskapsfyran Mos
quito PR-XVI (spv 2025 mm 
for .40-.50/4-takt) och Messer- 
schmidtBf 109E(spv 1.700mm 
.60/2-takt eller .75-.90/4-takt)

år nu i produktion. Brian Taylor 
svarar for kvaliteten. Ell-Air for 
forsål jningen i Sverige.

Ell-Air HB 
Box 77, 660 60 Molkom 

0553-211 17

Master Airscrew-nytt
Forutom sina vålkånda propell- 
rar har nu Master åven spinnrar 
i sitt sortiment. Mycket vål gjor
da med kona i plast och bak- 
stycke i aluminium for mest 
vibrations fri gång. Konan lasts 
på bakplattan med två skru var, 
vilkel också mojliggor anvån- 
dandet av starter.

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmó 

040-714 35

OS-adaptrar for avgas
Som tillbehdr till OS 4-takts- 
motorcr finns EX avgasadaptrar 
for montering av dåmparcn på 
motorn. Dessa finns i två olika 
radier. EX-dåmparenkostar647:- 
/set och EX-adaptem 160:-.

Model Craft 
Box 2074,200 12 Malmó 

040-714 35

G ripen i Ackus Hangar
Rune "Ackus Johansson" vilar 
inte på hanen. I raden med Knott, 
Tre K ronor, Fågel B lå foljer hog- 
aktuell J AS 39 Gripen, som byggs 
snabbarc an fullskalaoriginalct. 
Ack us byggsats består av snyggt 
tryckia balsaflak som skali skå
ras ut, putsas lite hår och dår och 
sedan limmas ihop. Skjutande 
propeller och gummimotormed- 
fdljer. Med bra byggbeskrivning 
klarade t o m den gamble Red 
monteringen och Fick en kul mo
deil med klara hOgfartspreslan- 
da. Modellen kostar 75:- och 
rekommenderas varmt.
En av de givna julklappama.

Ackus hangar 
Åkersliden 3 446 00 Ålvången 

0303-384 41 
Mera godis från Argus! 
Lagom till jul har det kommit ut 
en hel del nya och intressanta 
godis-bocker från "intensiva" 
Argus-forlaget i England. Och 
som vanligt år det fråga om 
bockcr, som nåstan år ett "må
ste" fOrmodcllflygarencllcrhans 
klubb-bibliotek. En kontroll med 
Hobbybokhandeln just fore Mo-
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dellflygnytts utgivning gcr vid 
hånden, att åven de hår nya boc- 
kema kommer alt finnas i tid for 
julhandeln. Beståli i tid!
Hår en kort genomgång av ny- 
hetema - som rekommenderas!!

Ú Cutaway Aircraft of World
War Two år en bok, som ur- 
sprungligcn kommer från Delta 
Editrice, Italien. Argus-uppla- 
gan om fattar 30 st su verån t gjorda 
"språngskisser" av de mest in- 
tressanta tyska och allicrade 
flygplanen från andra vårldskri- 
get 1939-1945. Boken år på 64 
sidor och har A4-format.
Ú Famous Racing & Aeroba
tic Aircraft år den elfte boken 
i "Aircraft Archives"-serien och 
lacker många racer- och aerba- 
tic-flygplan från 1924 -1984. vi 
hittar Gee Bee R 1, Glosters och 
Supermarines sjoraccrs och den 
eleganta deHavilland Comet, som 
forckommit på många stållen i 
rekordlistan. På konstflygsidan 
finns Pitts Special SI, Sukhoi 
Su26, Zlin 50. Ånnu en paria! 
Ú Aircraft of World W ar One 
kommer nu i sin tredje volym

tåekande 28 flygplantyper från 
forstå vårldskrigcl. Bl a FK10 
fyrdåekare, Staaken RVI fyr- 
motorig gigant, men också ctl 
par Zcppclin-typer och for en 
gångs skull också Bessonneau 's 
berOmda tålt-hangar, som på si 
na håll anvånds fortfarandc! 
Boken - liksom alla de tidigare 
utgivna i samma serie - utgor 
fina forlagor for skala- och plast- 
modellbyggaren. Nu med tålt- 
hangaren kan finadioramor från 
WWI framstållas.
Ú Vintage Model Aeroplanes 
ur Argus-scricn "Radio Control 
Handbooks" har Peter Russell 
som forfattare. Den hår boken 
koncentreras sig på Oldtimer, 
dvs lite nostalgi, lite kring frå- 
gestållnigcn "vad ar oldtimer?", 
lile kring intemationell oldti- 
merhistoria. Myckctdårcmolom 
hur man bor vålja elt oldtimer- 
projekt och hur modellen skali 
byggas, klås och flygas. Boken 
avhandlar såvål friflygning som 
RC-komplettering av de garn la 
fdrebildema. Oldtimcr-sidan 
inom modellflyget tycks våxa 
och dår finner såkerligen den

hår boken sin marknad. Men 
den år åven något for klubbstu- 
gans bokhylla!

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55 

(vard 12-18, lord 11-14) 
FMT-Spezial om Scale 
Hår en A4-bok på 80 sidor om 
skala i olika former - for F4C- 
och Popskala-intrcssentcn - på 
tyska - klar nackdel fór en sve- 
daling, men innchållct år så pass 
intressant, så att en stunds blåd- 
drandci tysk/svensk lexikon ger 
mycket. Intressanl innchåll: bl 
a om dokumentation, adresser 
till en mångd museer i Europa 
ges med "innehållsforteckning 
for varje utstallare" (FV-museet 
på Mal men år ej omnåmnt, medan 
Svedinoårmed). "Hur med stål
rorsbygge?" tas upp. (OK, det 
har vi redan haft i Mfn). Hur 
man tillvcrkar ckcrhjul, cockpi- 
tinredning, piloter etc. For en 
gångs skull rekommenderas en 
tysk ulgåva trots språket. 
Forsok åven hår med

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55 

(vard 12-18, lor 11-14)

Reeves-byggsatser
Hobbyexpertcn i Stockholm 
meddelar, att man tagit in bland 
annat Mick Reeves-byggsatser, 
som får anses tillhora något av 
toppen vad gåiler skalabyggen. 
Han Reeves har ju placerat sig i 
toppskiktel vid de senaste VM i 
F4C. Den modeil,som Hobbyex- 
perten vi 11 trycka extra på, år 
Reeve's Hawker Hurricane med 
spånnvidd 2005 mm . Byggsat- 
sen innehåller sågat material, 
fårdiga vingar, aluminiumspin- 
ner, motorbock, hjul ,skruv, 
dckalcr mm. Pris 1.895:-.

Hobbyexperien 
08-40 63 64

Óverst fr  v: Den hógintressanta 
metallmodellen Hornet från 
Prdzise Modellbau (gm Swed- 
con AB); LIP.s Gokungen; 
Ackus ny aste - AJ 39 G ripen 
samt Ar gus oldtimerbok samt 
FMT.s skalabok.
Nertill f r  v: OS avgasadapter i 
två olika bojar; Nya Argus- 
ulgåvor: ''språngskisser" och 
Aircraft Archive; Master Air
screw-spinner från ModelCrafl.
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Vanning fór cyanolim

A

eller historien om c
Efter en skon sommar med 
husvagn T&R Rimini såg jag 
fram cmot alt få bygga allt som 
våntadepå hylloma. Bland annat 
en Derby, kopipåTostaredstraf- 
fen. Men dår fanns också en 
skala-Citabria. En California - 
28, en Lajban.
Tillbaks till Derbyn. Detgår fort 
med cyanolim, som verkligen 
år en vålkommen produkt. Den 
skulle man haft då man var 10 
år, då man gjorde mor vansinnig 
sedan man nålat fast Sunnan- 
vind vid koksbordet. Den ville 
aldrig torka. Vi åtpåenahdmet. 
Pilots och Multiplex byggsatser

n s varta onsdagen!
har bra passform. Bara på med 
cyano och vitlirn. Det ryker och 
osar. Det svider i tårkanalen! 
Undrar vad som ingår i cyano? 
Årdctmojligcn slåktmcdcyan- 
våte, som man avråttar ameri
kanska fångar med? Båst att flåkta 
bort det från ogat!
Ny dag. Till jobbet. Myckct att 
stå i. Flera veckor bokade for 
besok. Nu ivåg! Jag reser mej, 
men oj vad det snurrar. Jag tar 
snedsteg utan alkohol! Svetten 
rinner. Jag mår verkligen illa. 
Mycket illa.
Mdlndals Sjukhus kan intc la 
emot mej. Fullbokade hela dag

en. Olskrokcns vårdccntral tar 
cmot mej direkt. Låkarcn fast- 
ståller" virussjukdom". Det bru- 
kar heta så, då dom inte år såkra. 
Jag bl ir sjukskriven en vecka. 
Har svårt att svålja. Men FAS S 
såger, att det år rått sorts bi verk- 
ningar for den medicin jag fått. 
Sångcn galler!
Grannen vill låna några verk- 
tyg. Kommer och ser mej och 
ger mej diagnosen: hjåmblod- 
ning eller propp. (Han år brand
man och kan!) Till akuten på 
Mdlndals Sjukhus. Åttapåkvål- 
lcn. Ingen ko. Provtagning. 
Skallrdntgen med datografi.

Ryggmårgsprov! Klockan 4 på 
lordagsmorgonen biir jag kvar 
fór observation. Får intc lyfta 
huvudet sedan man tappat mej 
påryggmårgsvåLska. Får intc sova 
- kontroll varje timme av blod- 
tryek. Blir kvar 10 dagar på 
sjukhuset. Man tror att jag har 
lokal syrebrist i hjåman - Wal
lenbergs syndrom, kaliar dom 
det. Ingen kånsel i hogra sidan 
av kroppen. Kan inte skilja på 
varmt eller kalit vatten. Blod- 
tryeket 150/120!
Småningom år man på det klara 
med att inget tyder på propp 

Fortsattning sidan 44!

ASTRO CHALLENGER
Elseglare for 7 celler, spannv 183 cmmycket låttbyggd 425:-
och vålflygande - se test I A llt om Hobby nr 7/89 
CHALLENGER med Graupner Speed 600 8,4V motor 595:- 
och Graupner 8x4,5 fållbar propeller
CHALLENGER med Astro on/off Motor Control 825:-

Andra ASTRO-byggsatser fór elflyg I samma hóga kvalitet:

ASTRO SPORT hóg/skuldervingad sportkarra 350:-
fór 5-7 celler, spannvidd 94 cm
ASTRO MINI-CHALLENGER - en m indre variant av 375:-
Challenger for 5-6 celler, spannvidd 152 cm 
ASTRO VIKING, en oldtim er konstruerad av 445:-
Carl Goldberg-fór 6-7 celler, spannvidd 160 cm

Byggsatser från Midway Models (tillverkar Astros byggsatser), 
d v s  samma hóga kvalitet:

MIDWAY FAST EDDIE fór konstflyg och pylon 410:-
med 7 celler, spannvidd 96 cm
MIDWAY SKY KNIGHT hógvingad sportkarra 410:-
fór 5-7 celler, spannvidd 112 cm
MIDWAY ELECTRIC PLAYBOY, en klassisk oldtimer 445:- 
i elversion, spannvidd 170 cm

I MIDWAY ULTRA Mk IV, elseglare med tavlingsprestanda 645:- 
I  fór 7-10 celler, spannvidd 218 cm

j LRN Teknik
*  Osterångsg 71 · 753 28 Uppsala · 018-69 63 80 · Pg 39 76 20 - 6 
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Låttbyggd gummimotormodeil med Jedelsky- 
vinge och diamondkropp · Spannvidd 65 cm

Stavmodell med Jedelskyvingt 
och lått-trimmad · Spånnvidd

a 52:50
?. -  låttbyggd  
50 cm

Porto tillkom m erl

Prislista sandes mot adresserat och 
frankerat svarskuvert.

ARNEANDERSSON
BOX 3028 · 611 03 NYKÓPING · 0155-868 52

#



,  Φ  Juldags #  Julklappsdags! * _
ÓNSKA DIG BÓCKER TILL JULKLAPP! 

φ  GE BÓCKER TILL JULKLAPP φ
Kop bocker från Hobbybokh andeln -  hobby isternas egen bokhandel!

Radio Control Handbooks ar en serie handbocker om de olika 
problem som den "radiostyrde" modellbyggaren moler. 
Redaktorer for serien år David Boddington från RCM&E och 
Alex Gee från Radio M odeller. · 80:- per styck ·

□  VINTAGE MODEL AEROPLANES 
H ur m an byggde och flóg fórr. Tidig RC.

□  BUILDING FROM PLANS - D Boddington
□  INSTALLING RC AIRCRAFT EQUIPMENT - P Smoothy
□  SETTING UP RC HELICOPTERS - D Day
□  BASIC RC FLYING - D Boddington
□  OPERATING RC ENGINES - D Boddington & B Winch
□  FLYING SCALE GLIDERS - C Gardiner
□  MOULDING & GLASSF1BRE TECHNIQUES - P Holland
□  COVERING MODEL AIRCRAFT - I Peacock 

Fler titlar år på våg!

□  DUCTED FANS FOR MODEL JETS
D James · 130:- · Alldeles ny bok om flåktm otorer inkl 
forteckning over alla byggsatser.

□  RADIO CONTROL QUESTION AND ANSWER BOOK 
P Smoothy · 130:- · Sam m anstållning av frågor och svar 
insånda till Radio M odellers frågespalt.
Massor av tips om problem vid RC-bygge.

□  RADIO CONTROL GIANT SCALE AEROPLANES 
D Boddington · 150:- · Allt Du behóver veta om 
radiostyrda m odeller i stor skala.

O RC MODELLING WITH FOAM
D Thom as · 130:- · M odellbygge i skumplast.

O RADIO CONTROL DUCTED FANS
F Fanelli · 130:- · Allt om flåktmotorer: utveckling, 
aerodynam ik, material, installation mm.

For dyrt m ed rad iostym ing? Då ska ll D u kopa
□  RUBBER BAND POWER
□  BALLOON POWER
□  WATER POWER - kom m er i januari 1990
□  GRAVITY POWER - kom m er i januari 1990

Detta år fyra bocker om att bygga fungerande modeller 
av material Du hittar i skrivbordslådan, koket eller 
stådskåpet; ballonger, gum m isnoddar, gem, sugror, 
kulspetspennor och bom ullstussar.

AIRCRAFT ARCHIVES · 100:- per styck 
år en serie bocker m ed sam m anstålln ingar av ritn ingar av 
klassiska plan . V arje bok in n eh å lle r data, b ild e r och 
ritn ingar på 16-24 stycken olika p lan , som tillsam m ans 
b ild a r ett ovårdeligt referensb ib lio tek .

□  FAMOUS RACING AND AEROBATIC PLANES 
Dc Havilland Comet, Cosmic Wind, Pitts mm

□  AIRCRAFT OF WORLD WAR ONE - volym 1
□  AIRCRAFT OF WORLD WAR ONE - volym 2
□  AIRCRAFT OF WORLD WAR ONE - volym 3 

med bland annat Thulin NA!
□  FIGHTERS OF WORLD WAR TWO - volym 1
□  FIGHTERS OF WORLD WAR TWO - volym 2
□  POST WAR JE T S-volym  1
□  POST WAR JET S-volym  2
□  POST WAR JET S-volym  3
□  BOMBERS OF WORLD WAR ONE
□  CLASSICS OF WORLD WAR TWO 
O CUTAWAY AIRCRAFT OF WORLD WAR TWO

Ny bok med språngskisser på 30 berom da 
våridskrigsplan. · 80:-

HOBBYBOKHANDELN Φ
Butik: Pipersgatan 25 

Telefon 08-54 84 55 
Telefax 08-739 (M 90

Box 8153 · 104 20 Stockholm
VI TAR VISA, MASTER CARD med flera kontokort!

Oppethållande: 
Måndag - fredag 12-18 
Lordag 11-14

Styr modellen 
såkert med 
RC-vanten!

1,2, 3 *11·* 4
vindt« »icna «'"QW tramín·

Biro-Vante
Vanten finns i fårgerna rod, grón och grå. 
Materialet år fiberpåls med den flossiga 
sidan inåt. 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 riktigt kalit kan man lågga en 
engångsvårmare i fickan som ger skån 
vårme.lnsidan av handsken år klådd med 
svart låderimil., som ej biir stel i kyla. 
Storlekar: small, medium & large

Pris 140:-
SALJS I FACKHANDELN eller hos 
Birgitta & Ronny Lundberg, 
Tidlosavågen 26
194 60 Upplands-Våsby · 0760-330 61

Ritningar till Bosse Gårdstads vålkånda 
RC-modeller kan du få genom att 
fórskottsbetala beloppet till postgiro 432946-2 
och skriva ritningens namn på talongen.
Åven postforskott.

KOMPIS nyborjarseglare 2 kanal 70
SK78 Klassisk nybdrjarmodell. 75
PLUMS flottórer fór SK78 35
ELECTRIC LADY elseglare 75
LISA stor termikseglare, "A2:a" 120
JOHANNA vålkånd oldtimer, 220 cm 120
LILL-JOHANNA charmig dotter 75
A4 deltamodell av balsaflak 50
COMBAT LIFT RC-combat 40
JET FIGHTER jet style, .40 motor 90
JOSEFIN TV-dubbeldåckaren 90
STARFLYER flygande vinge 65
OLDTIMER nostalgi, nybčrjarmod 75
LAJBAN lajbans nyborjarmodl(AoH) 70
JAS GRIPEN balsaflaksmodell .40 85

Bo G ård s ta d  
0 7 6 2 -7 7 7 5 7  
N o rrg å rd e n  26 
186  32  V a llen tu n a
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Aktiviteter på klubbnivå ·

FRÅN KLUBBARNA
Scxi

. . t c ť t

H M i i m M J Æ a

modellflyg

Gotlands Modeli Aviatóre bildade!Kabel-TV
Hej! Vi ar en nybildad klubb, 
som dopts till Gotlands Modcll 
Avaiatorer. Vi -17 st - år samt- 
liga m cd lem m ar i SMFF sedan 
tidigare och den nya klubben 
registreras vid årsskiftet.

Vi lacker hela registret ff ån aero
batic till skalaflyg. Den 20 au- 
gusti hade vi en tåvling med

medaljer i basta OS-stil från 
Airlronics i USA.
Lee Renaud Memorial 
Vi deltog darmed i någonting 
som heter "Lee Renaud Memo
rial Contest". De tre medaljorema 
deltar åven i en slutlig dragning 
i jan -90. Hos oss vann Thomas 
Ekengrcn med fader Karl Eken-

Byg g en 
je tm o d ell 
i vinter!

Nettopris från tillverkaren!

BOSS 602 PRO ♦ den svenska flåkten!
*  In te rn a tio n e llt e rkå n d  · a n v å n d s  i A u s tra lie n , USA , 

T y s k la n d , E n g lan d , B e lg ien  bl a!
4  Å r kra ftk å lla  i E inar J o h n s s o n s  vå lkån d a  V ig g en !

4  Mycket bra dragkraft trots liten diameter!
4  Många rotorblad (12) och ledskenor (24) ger bra 

dragkraft utan superhogt varvtal!
4  Spinner - for elstart med rem eller gummihuvud!
4  Stodring - centrerar rotorn i flåkthuset!
4  Låmplig motor: 10-13 cc 2-takt · forgasare & utblås bak.
4  Formsprutade plastdetaljer, nav & rotorblad i kolfiber, 

nylon 66 i flåkthus. Gjutet motorfåste av spec, aluminium
legering. Ledskenor av polycarbonat/glasfiber.

Flåkthus: Innerdiameter: 135 mm,flånsdiameter:158 mm, 
långd 122 mm · Vikt: 450 gram exklusive motor

NETTOPRIS 490:-
(inkl paketpostfórskott)

KB LYCO · Box 5006 · 791 05 Falun · 023-215 00

gren tvåa. Freddy Irung trea. På 
bilden ovan ses del glada tåv- 
lingsgånget. Bilden t h visar 
Bertil Klintboms (ordf) della- 
villand DH5 i 1:5 med spånn- 
vidd 1.690 mm och dragen av en 
Laser .75 och en 13x6 propeller.

Bertil Klintbom 
Gotlands Model Aviatórer

Mfk Vingama i Umeå utnyttjar 
kabel-TV for sin kontakt med 
omvårlden.
Bra respons med annonsprov om 
modcllbyggarkurs. Klubben ser 
nu fram emot den riktiga starten 
av kabel-TV i Umeå, som år tå- 
tast i Sverige med såndningar 
till nåra 17000 hushåll.

GLÓDSTIFTSDRIVARE 325:-

En mycket robust och driftsåker glodstiftsdrivare fór alla typer av 
glodstift. Elektroniskt skyddad mot kortslutningar och felaktig in- 
koppling. En "åkta" glowdriver, som kånner av temperaturen på 
stiftet och reglerar strommen dårefter. Glodstiftsdrivaren levereras 
klar for 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 for att stålla in 
gioden samt en lysdiod, som indikerar gioden på stiftet.
Ytterligare en finess år att glodstiftsdrivaren inte drar strom, om man 
glomt att slå av den!
Du behover inte vara rådd for ett tomt startbatteri! 
Glodstiftsdrivaren har nu sålts 4 år och år erkånt pålitlig. Dårfor ger 
vi 2 års garanti mot funktionsfel!

ÍPG elektro nik ]
V________________ __ ________________ J

V arg v åg en  84 , 90 2  38  U m eå · 0 9 0 -1 9  38  58  e ft kl 1700
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Aktiviteter pá klubbnivá ·  inbjudningar · meetin

En bild från klubbarna
Den lilia OS 26-fyrtaktaren, som 
medlemsvårvarc æ h  ccrtifika- 
tinnehavare kan vinna gcnom 
forbundet, visar sig vara en rik- 
lig råstark motor.
Thomas Nyholm, Ludvika ra- 
dioHygklubb, har monterat en 
sådan motor i cn Cub som mater 
180 cm mcllan vingspetsama.

e

Kårran våger cirka 2 kilo totalt. 
Deta hela fungerar hel l ti 11 Ireds- 
stållande. Motorn råckcr mer ån 
vål till.
Thomas har lo m monterat in ett 
glodbatteri. Såhan behoverbara 
trycka på en knapp och ge snur- 
ran några slag, så hoppar OS- 
motorn igång. Praktiskt!

I IIU 1I UMIJUIV Tv-%-*    170 / IS.U11I p iO J tM C l aiV.il 1
D esiu tom  skulle det då  kosta p rá n nåm nden sida  utlovades i

Klubbar måste 
flytta fór ny tt 
bostadsområde

Modellflygbanan, mot- 
orcrossbanan och pistol- 
skyltebanan får sannolikt 
alla flytta på sig om Vik i 
Upplands Våsby byggs ut.

— I dag har vi inga di- 
rekta klagomål från dem 
som bor i nårheten. Men 
det kan bli storande i 
f ram tiden, sager Kjell 
Bergman, miljó- och hål- 
soskyddschef i Upplands 
Våsby.

Var k lub b arn a  eventullt kan få 
en ny p lats vet m an  inte. Losa d i
skussioner om  en stOrre gem en- 
sam  m otorcrossbana  vid A rlan d a  
har forts till och från.

Av de tre verksam heterna å r 
m odellflygbanan den som  for

m inst o ljud . N år miljO- och hålso- 
skyddskontoret g jo rde  bullerm åt- 
n ingar i augusti hordes inte ett 
skvatt. Á an d ra  sidan  hOll någon 
som  båst p å  m ed sitt fordon på 
den in tilliggande m otorcrossba-

• Skordetróska...
N år personalen  från kom m u

nen travade upp på en kulle fór att 
góra  ett nytt test så upp tåck te  de 
a tt en skOrdetrOska i nårheten  
ovcrrOstadc det m esta.

S lu tsatsen  å r i alia  fall a tt mo- 
dellflygbanans verksam het år 
tystlåten.

— M åtn ingen  fOre det g jo rde  vi 
1975. N år vi nu m åtte  på sam m a 
p la tser som  då så visade det sig att 
flygplanen blivit m er tystgående, 
såger Kjell Bergm an.

Marianne Ósterholm

Jag har saxat ur Lokaltidningen 
for norra Stockholm (Sol len tu
na, Upplands Våsby, Roscrsbcrg, 
Mårsta)· En utbyggnad har dis- 
kulcrals av området vid Viks 
gård i vårs nårhet modellflyg, 
motocross och pistolsky tte sam- 
sas. Det år ett framtidsprojekt 
och biir sannolikt ej verklighet

inom de nårmaste 10 åren. 
Måtning skedde vid den årliga 
MODELLFLYGETS DAG vid 
full aktivitet. Glådjande rcsul-

Våsby Modellflygare 
Erik Strid

Julklappar till Far och Son!

PENNI år vårldens forstå gum m im otordrivna 
helikopter. Precisionstillverkade delar såsom 

drivhjul, paddlar och rotorhuvud ingår i byggsatsen 
från ACKUS. PENNI kan hovra, gå run t i cirkel, 

stiga rakt upp  eller flyga i en riktning.

JAS 39 GRIPEN - en ny spånnandc modell från ACKUS - år en helbalsa- 
m odell med kraftig gum m im otor, som driver en skjutande propeller. 
GRIPEN har hog hastighet, stabil flykt och stor aktionsradie.
Du bygger GRIPEN fårdig under en enda kvåll! Byggsatsen innchållcr 
tryekta balsa flak, fårdigt propelleraggregat, ej lim eller lack!

S a n d ........ st PENNI-helikopter å 100:- + postf & porto! Nam n
S a n d .........st JAS 39 GRIPEN å 75:- + postf & porto!
S a n d .........st KATALOGER å 2:- Adrcss

T ORTOFRITT om beloppet insattes på postgiro 32 76 904 Postnr & ort

é  Klipp ut talongen och sand in den snarast till ACKUS, Åkersliden 3,44 6 00 Ål vangen é  Telefon 0303-384 81 Ú
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Vinn
Lindansen’9 O
med 
Linus!

M otor:
nybórjare 3.5 cc 
erfarna 5.0 cc

forlag

Linus år basmodellen fó r 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 byggbeskrivnmg samt alla delar 
fårdiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag ingår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack.

Bygg och tråna i host -  och vinn Lindansen nåsta år!

Radio Control Center AB
s l á t á n  l(). B ox  1 2 l .  5 6 1 2 2  l l u s k v a r n a .  te l 0 3 6 - 1 4 5 5  6 0(i

Futaba FC-18
Futaba FC-18 år ett hogvårdigt Computcr-RC-system fór alla 
tånkbara anvåndningsom råden. FC-18 kånnetecknas forutom 
av perfekt design också av steget in i CAMPac-klassen. 
CAMPac "modell-lagringssystem" forenar en revolutionerande 
enkelhet m ed praktiska och obegrånsade mojligheter.
Ett obegrånsat m odell-lagringsutrym m c ger den aktive 
modellflygaren fler kreativa mojligheter. Futabas FC-18- 
enhet erbjuder i g rundutforande lagringsmojligheter for 3 
olika modeller. Med varje CAMPac-modul biir ytterligarc 
12 andra m odeller tillgångliga.
• M odem  Com puter-anlåggning med det ■ 

rcvolu tionerande C AMPac-sy stemet.
• PCM och PPM plus stor ackum ulatorkapacitct 

tillfredsstållcr alla praktiska krav.
• A nvåndarvånlig och "generos" mjukvara.
• SMD-teknologi hela vågen från Din såndare 

over m ottagaren till de kullagrade servona.
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Westerly
Den perfekta nybórjarmodellen. 
Spånnvidd 151 cm · nosstáll, hójd- och 
sidoroder- och motorkontroll.
Fór motor 4-6,5 cc. Låttbyggd. Låttf lugen. 
Byggsats bara 695:- Ndstan fårdig 1.295:-

FAI "tan" gummimotor finns nu hos 
KungsHobby. Likasá Micro-X balsa och 
segelflygvinsch (89:-).

J Tec motorbockar och 
vibrationsdåmpande motormontage. 
Lltespan. Japanpapper.

I N Y T T !  S u p e r - M i n i - s e r v o !  i 9 g ram! 4 9 0 : - 1

■ γ ^- y  ■-> GRAUPNER/JR-radio billigt!
Kavan Shark helikopter 1.850:- 
Concept 30 och X-cell helikopter

TILLBEHÓR · BALSA · BEKLÅDNADSFILM · KATALOG MOT 5 0 :-1 FRIMARKEN, 
SEDEL ELLER VIA POSTGIRO 432 18 23 - 9 · Nastaň ny COX .08 (utan tank) 90:-!

Når Du sóker tillbehór fór modellflyg och helikopter frága alltid fórst hos KungsHobby!

KUNGSHOBBK
Kungsbroplan 1 ·  112 27 Stockholm · Tel 08-54 70 77 ·  nástan mitt i stan - nåra Centralen & flygbussarna!

___  «ΛΛΪ** ,·*··ν·Λ'.'·ν· ·· ·· V V-ÆifflfitKSieirøssv· · : KMMMSESHSfflrø* Λ ånsSHSeb·»

UNIONVILLE HOBBYS 
MODELLPROGRAM I SVERIGE

DeHavilland BEAVER spv 240 cm 1.800 _
DeHavilland TURBO BEAVER spv 240 cm 1.800 -

DeHavilland OTTER spv 240 cm 2.400 -

med full fore flaps 
Noordyun NORSEMAN spv 217 cm fr 1.680
med eller utan flottorer 
DeHavilland BEAVER spv 180 cm 900
DeHavilland OTTER spv 180 cm 960 -

Noordyun NORSEMAN spv 160 cm 960 -

DeHavilland TIGER MOTH sp v130 cm 1.020 -

Flottórsatser fr 360 -

For information om byggsatserna kontakta 
oss gårna!

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

Elflyg
Specialisten

M o tor D ire k td rlft V åxiad
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 -

A S T R O
S n ab b lad d are
från 12 V batt.

A S T R O
F artreg la g e

C E L L E R

A S T R O
V åx la r

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

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

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

Till Cobalt 05/15 200
Till Cobalt 25/40 225
Till Cobalt 020/035 (åven Mabuchi) 200

Skeppstunagrånd 18 
194 51 Upplands Våsby 
0760- 724 52
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Longstroke eller . .

Fort saltning från sidan 12!

kvadratisk motor, så val jer vi cn 
nykonstruerad boxermotor - en 
6:a från Honda (Gold Wing). 
Eli slag av 64,0 mm och med 
71,0 mm borr ger ett forhållan- 
de av 0,90.
Nå vilket år då båst: lång eller 
kort slaglångd i en motor? Ja, 
svaret år att frågan år fel stålid. 
En motorkonstruktion år ju all- 
tid en kompromiss, dår lång 
slaglångd låmpar sig båttre att 
dra tunga lass vid lågre hastig-

het och måulig acceleration, t 
ex en fiskebåt. Motsatscn d v s  
en overkvadratisk motor an- 
vånds t ex i tåvlingsmotorcyk- 
lar, som kråver kvick respons 
vid gaspådrag.
Så lång slaglångd ger en motor 
mer vridmoment ån en kortsla
gig motor? Nej, det år också en 
felaktig slutsats och uppfattning. 
Om man vill ha mycket vridmo- 
ments, skali man stråva efter ett 
hógt varv.
Men det går vål stick i ståv mot 
vad som sades tidigare hår? Nej 
då, motorer konstrueras intc for 
attgeenbarttex maxmialt vrid

moment, utan fór att gdra ett 
visst arbete vid vissa givna fór- 
hållanden. Dårvid år exempel- 
vis en elmotor mer fiexibcl ån 
en forbrånningsmotor vid många 
tillfållen - en elbil kråver ingen 
våxellåda, eftersom elmotom 
har en bred vridmomentkurva 
från lågsta till hogsta varvtal. 
En långslagig motor låmnar sitt 
maximala vridmoment vid rela
tivt låga varv samt att vridmo- 
mentkurvan år flack och spån- 
ner over cn stor del av varvtals- 
området. Med en kortslagig 
motor bl ir det tvårtom - maxi
malt vridmoment låmnas vid ett

hOgt varvtal, vridmomentkru van 
år smal och toppig (den s k 
håstsparken!) och kommer 
plotsligt. Som avslutning kan 
nåmnas, att cn ångmaskin ger 
maximalt vridmoment redan 
från start och tappar orken med 
okande varv.
Vål medveten om att jag betrått 
het mark med dessa rader, hop
pas jag dock, att den råtar ut 
flera frågetecken ån vad den 
våckcr. Trots sin korta omfatt- 
ning - cn fullståndigareredogo- 
relse skulle kråva bokformat!

Conny Åquist-Renman

Varning 
fór cyanolim
Fortsdttning från sidan 38! 
eller hjåmblodning. Skont. Men 
vad år det då?
Kvar år bara teorier om någon 
slags cyanidfórgifining - cyano, 
somdodaroch minskar syreupp- 
tagningen i de viktiga hjåmcel- 
lema! Kan man ddda fångar i 
USA med cyano, så varfor inte.. 
Når jag skriver detta den 20

november 1989 har jag varit 
sjukskriven i 3 månader. Blod- 
tryeket har forbåttrats, svåljpro- 
blcmcn ar borta. Svallningama 
kommer ibland, det kittlar som 
sockerdricka i sidan. Jag har också 
svårt att hålla vårmen, då jag år 
ute och flyger på Torslanda. 
Cyanolimmcts verkan!!?
Med den vetskap jag har idag 
kan jag inte såga annat till alla 
modcllbyggarc av alla katego
rier Anvånd heltåekande skydds- 
glasdgon samtmunskydd.då Du

jobbar med cyanolim!
Kan Du åven ordna med drag- 
skåp med rejålt utsug, så har Du 
ett rikt hobbyliv framfor Dig! 
Var rådd om Dig!

IIj år tliga hålsningar! 
Christer Peltersson, 42 år 
— dnnu inte fast i klistret!

De hår kom in direkt - 
angelåget och nog så viktigt! 
Var forsiktig med cyanolim! 
Lås limmets bruksanvisning 
och varningar! Reds anm.

SÅLJES
Plats fór nya projekt!
OS FS-20 3,5 cc. Ej kord 500:-. 
TEMPEST, byggsats for 60-multi, 
med glasfiberkropp och fardigplan- 
kade vingar. Toppgrej. Pris 600:-. 
Futaba Contest, 7-kanal, 2 mott, 7 
servon, ackar, ladd. Pris 1.500:-. 
Challenger 720,7-kanal,med ackar 
och laddare, 7 servon (fyra år kul
lagrade & ej anvanda!) Pris 2.000:- 
Den radion funkar perfekt!
Ring snarast 0240-808 96, Ronny

Multiplex

Kan det mesta -  fór de fiesta!
Forbåttrat tekniskt utforande, 1200 mAh- 
ack i såndaren, lagre pris! (under 3000:-). 
6/7 kanaler, 2 servon, 1 switch 
Vålj sjålv plug in-modul: Allround eller 
Helikopter; vålj också 35- eller 40-modul 
Svensk bruksanvisning
Ytterligare utbyggnad kan ske: 5 switchar + Multmaut

0RB0 AB 2 x Dual rate 
Variabel Combiswitch 
Diagnos, lårare elev-funktion

Lidgatan 20
171 58 Solna Telefon 08-83 25 85 eller order 08-34 78 43.
Begår lista pa aterforsåljare.

Nu inmonterad (K5-6) Antingen allround ...eller helimodul ingar Multinaut plus 
kan monteras



STICK - nybórjarmodellen!
En bra fórstamodell for .25-.40- 
motorer. Låttbyggd, låttflugen, 
spånnvidd 153 cm. 3 kanaler. 
Pris endast 395:-

FLAIRs populåra "oldtimer-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 
avancerade pylon-modeller och konstflyg- 
modeller. Alla med glasfiberkropp, fårdiga vingar 
(skum+abacchi) + alla tillbehor.
Priser från 520:- - 1300:-

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!

[Natans Hobby B ox 4 7  · 430  24 V åro -B ac ka  
T e le fo n  0 3 4 0 -6 0 0  66  
Ó p p e t 1 0 0 0 -1 8 0 0  vard  

1 0 0 0 -1 3 0 0  lord
____ _____________ ________J

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.

Γ

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub! 

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

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

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

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad
visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011 - 13 21 10 Hallgren servar glatt!

forlag
Kallarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 —7 45
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NM i F3B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fortsåttningfrån sidan 10! 
omgången i det nårmastc hcls- 
vensk. Tyvårr missa John i ter
mikmomentet, då han landade 
efter 4 min 7 sek samtidigt som 
basta man i gruppen fick 5.58. 
Det blev en 11 :e plats for John i 
den omgången.
Vi fortsatte på den vågen. Efter 
lordagens tre omgångar kunde 
vi konstatera, att Jocke fått yt- 
terligare två 3000-poångare, 
men snuvats på en av Pasi, som 
i femte flóg snabbast. 21,4 se
kunder mot Jockes 21,9 på de 4 
gånger 150 metrama. Med detta 
fick Jocke 14977 poång efter 
fem omgångar - en ointaglig 
ledning!
På lordagen bånkade vi oss kring 
resulta tlistoma forattråkna fram 
stallningen med den då såmsta 
omgången bortråknad. Resul ta- 
ten var intressanta, eftersom allt 
pekade på, att det skulle bl i tid 
fór en sjatte omgång under son- 
dagen. Fóre denna var det 
svenskt på fórsla, andra, tredje, 
sjatte och sjunde platsema. På

fjårde låg Niels-Ejner Rasmus
sen med mojlighet att passera 
Pasi och Gert. Ola Wanvik, Nor
ge, på femte låg bara några poång 
fóre John och Klas. Delta inne- 
bar, att Pasi toppade juniorlis- 
tan fóre Klas och Jesper Jensen, 
Danmark, på tredje plats. I den 
prestigefyllda lagtåvlingen led- 
de också Sverige med dry gt3000 
poång fóre Norge.
Dånned skulle sondagen ågnas 
åt att hindra Niels-Ejncr att kom
ma på mcdaljplats och fór John 
och Klas att passera Ola. Med 
dessa mål uppsatta infór sónda- 
gen ågnade vi oss åt att hålla så 
många som mójligt vakna så 
långe som mójligt. Fóljdaktli- 
gen var alla lika trótta, når det 
var tid fór sisla omgången.
Det blev en med svenska Ogon 
perfekt omgång. Klas prestera- 
des tåvlingcns fórsta åk under 
20 sekunder - 19,9! Jocke tog 
dock tuscnpoångaren med sina 
19,5 sek. Så John, som också 
snodde ihop två tusenpoångarc. 
Då vi våntade på prisutdelning- 
en kunde vi sammanfatta: 
Jocke år fortfarande su verån (en

enda flygning, som inte gav 
lOOOp!). Gert imponerar fråmst 
i distansen, dår han flóg ifrån 
konkurrentema rejålt i fem 
omgångar av sex. John - enda 
aktive F3B-flygaren i stocholm- 
sområdet - blev båltrc och båttre 
fór varje omgång.
Juniorcma kunde också impo- 
nera. Pasi tog juniortiteln. "Pasi 
år Finlands båste F3B-flygarc, 
men tyvårr tåvlar han fór S veri
ge ".kommen tora
de en av våra fin
ska vårdar det 
hela. Klas kunde 
ha trånat lite mer 
infór NM, men 
lyckades fuller 
val. Som lag kan 
vi inte vara annat 
ån nójda.
Vi kånner varann 
och samarbetar 
bra. Våra med- 
hjålpare ger oss 
också mojlighet 
attkopplaavmel- 
lan flygningama.
Att Pasi och Rof- 
fc talar flytande

finska var också en fórdel den 
hår gången.
Avslutningsvis vill jag framfó- 
ra ett tack till alla, som ståilt upp 
och gjort årets framgångar rnoj- 
liga - i synnerligt Bosch, som 
hjålpt oss med våra vinschar. 
Al la med frågor och fundering
ar kring F3B och radiosegelflyg 
i allmånhet till undcrtccknad.

Anders G ustavsson 
Lagledare

r~--------------------------■----------------
Resultat seniorer (17 startande)
1 Joakim Ståhi S 15000 p
2 Gert Holtbåck S 14427 p
3 Pasi Våisåncn S 14211p
4 Niels-Ejner Rasmussen DK 13945 p
5 John Herdin S 13696p
6 Klas Persson S 13618 p

Resultat juniorer (6 startande)
1 Pasi Våisånen S 14211 p
2 Klas Pcrsson S 13 618 p
3 Jesper Jensen DK 12914 p

Resultat Lag
1 Sverige Joakim/Gcrt/John 43123 p
2 Norge 38748 p
3 Finland 37102p
4 Danmark (bara två gubbar!) 26555 p

r ■\

Best World War II ARF Fiahters

V.

P-51D Mustang
Focke Wulf FW-190

Modeller&ElektronikAB
LION MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved * 0371-107 09

P-51 D Mustang 
S p å n n v id d  14 25  m m  
V in g y ta  35 ,5  d m 2 
L ån g d  1160 m m  
V ik t 2 9 0 0 -3 1 0 0  g ram  
M o to r 2 -ta k t 40 -4 5  
M o to r 4 -ta k t 60 -9 0  
R ad io  4 -5  kana l 
R ik tp ris  1 .6 5 0 :-

Focke Wulf FW-190 
S p å n n v id d  1470 m m  
V in g y ta  35 ,5  d m 2 
L ån g d  1147 m m  
V ikt 2 7 0 0 -2 8 0 0  gram  
M o to r 2 -tak t 40 -45  
M o to r 4 -ta k t 60 -90  
R ad io  4 -5  kanal 
R ik tp ris  1 .650 :-

J
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F0X19BBRC FOX 15 RC
INTRODUKTIONSPRIS JULI MÅNAD inkl moms.

Fox 35 Stunt mod 1940 Jubileum 
Fox 15 RC
Fox 19 RC Schneurle · kullagrad 
Fox 40 RC standard · kullagrad 
Fox 45 RC/helikopter - kullag rad ·

End 4201- 
End 4201- 
End 5951- 
End 760:- 

kolvring End 895:-

Lósa RC-glódstift ·  fór 2- & 4-takt End 26:-/st
med goda tomgångsegenskaper
Mirakel-stift End30:-/st

Ljuddåmpare & glódstift medfóljer alia motorer. 
Fórgasarna år instållda vid fabrik & provkórda. . γ .  
Reservdelar firms på lager · 1 års GAFIANTI 

1989 års Fox-katalog mot dubbelt porto. ^
Ovanstående priser galler till 31 december 1989!

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

NU RU
Direktimporterat hos oss:

4  ZAP/Ca tunnt 20 gr 50:- 4  Peck-Polymer byggsatser 75:- 4  
4  Aerodrome handgjorda RC byggsatser snart i lager 4  

Video om LINFLYG 99:- vid kop av andra varor for minst 300:- 
Normalt 140:- inklusive frakt.

Landets alia klubbar år vålkomna 
all handia till bra priser hos oss!

M o dico  HB F lyg b iten  Á R S TA
B ox 810  75  B rån n in g e vå g e n  41
104  81 S to c k h o lm  Ó P P E T  
08-41 42 30  O n s d a g a r 1730 -200 0

Återforsåljare antages!

Ú MODELLFLYGARE ELIASSON VILL HA PLATS OCH 
PENGAR FÓR NYA PRYLAR OCH SÅLJER DÁRFÓR UT

It 1/4-skala Stampe (Svensson).flygfardig 4 Antic (Proctors fina) 
4 Storseglarbyggsats ASW22 4,00 meters 4  Storseglarbyggsats 
ASW 22 3,75 meters 4  Storseglarbyggsats SHD 4,00 meters m 
fl 4  ByggsatsF3BGentron + extrakroppar+Merlin 4  Radioutrust- 
ning 4  Laddare 4  Elfartreglage 4  Helt fårdiga & vålflygande 
segel- & elflygmodeller med ALL utrustning inklusive radio, 4  
VÅNLIGEN OBSERVERA, att ovanståendeprylar inte år billiga, 
men beprovade och bra! 4  Leverans kan sjålvklart ske på fåltet 
inklusive demonstrations- och tråningsflygning mm 4

Personlig
kontakt

med dim  
tramtida kunder!

Nå dina framtida kunder på Hobby & 
Fritid 90 — familjemåssan for hobby- 
och fritidsprodukter.
—  Vinn på att vara med ---------------------------------------------

★  Sčilj direkt på massan!
★  Oko dina kunders kunskaper om dina produkter och ditt foretags 

profil!
★  Hitta nya samarbetspartners.
★  Demonstrera dina produkter infor en stor och intresserad publik!
★  Provsalj en ny produkt!

Itranschavdclningarna på Hobby & h  it id VO -

★  Hobby, modellhobby, RC-modeller, spel, datorer, verktyg mm.
★  Slojd & Hantverk, verktyg, material och fardiga produkter.
★  Tradgård.
★  Sport, fritidsklader, utrustning.
★  Foto & Video.
★  Zoo & Husdjur.

Sand in din amalan nu!

rJ-fOBBY
OLpKITID

M å s s a  f ó r  H o b b y - o c h  F r i t i d s p r o d u k t e r

Sv e n s k a  M ussan G oteborg

PÅSKEN 1 3 -1 6  APRIL 1 99 0
Intresseanmalan:

□  .la. □ Vi vill ha personlift kontakt for
vi ar intresserade av I lobby & mer information om måssan.
Fri Lid 1990! Sand foldern. □ Vi vill garna låna videofilmen
□ Vi \ ill boka plats som u Ishi I- om Hobby & Fritid 1989 i
lare. vecka............... !
Fdrehig:.........................................................................................
Adress:..........................................................................................
Postadress:................................ Ort...............................................
Telefon:......................................Telefax:.......................................
Kontaktman:.............................. Befallning:..................................
i :\poVledia. Box 5177. 402 26 GOTEBORG, Tel 031-17 02 05 
(efter 1 /  i - 1990:031 -10 64 00) modfi i flygnyti nií ó

4 DET GÅR M YCKET BRA A TT  RINGA KVÅLLSTID TILL 
PER-AXEL ELIASSON Ú TELEFON 08-761 33 11 Ú
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SF SERIEN
LITE STARKARE! LITE SNABBARE!

KRAFTIG
KULLAGRAD
AU TO M ATTR O TTEL
VÅLDÅMPAD

I DE MEST 
POPULÅRA
MOTORSTORLEKARNA

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

, ilVVi’v'··

TRAFARDIGT!
VÁLBYGGT!
VÅLFLYGANDE! DRAGON LADY

CALYPSO

Spånnvidd 1620 m m ^  
Motor .61 2T 

.91 4T

Spånnvidd 1680 mm 
Motor .6 0 -.1 0 8

Balsaklådda
cellplastvingar

TRAINER 40H

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

Spånnvidd 1495 mm 
Motor .25 - .40 2T 

.40 - .48 4T
Ytfinish gor 
Du sjålv

MODEL-CRAFT Spånnvidd 1830 mm CAP 21
Motor .90 -.1 08  2T Γ

BOX 2074 · RUNDELSGATAN 16 .12 0 - 160 4T

200 12 MALMO · TELEFON 040-714 35 FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÁRER
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a l in g s As

M O D E LLM A TE R IA L
till salu

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

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till Aldre motorer

Teleton 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

A l [  (  / f  y
P E C D U K T l i l?

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

RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 
L illen · Mixen · Bo Gårdstads samtliga 

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

Beklådnadsmaterial

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

STOR SORTERING PÅ BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BATAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:-

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

M ultip lex · Hitec 
samt service och tillbehór

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

FLYG · BIL · BAT 
A- D ig ita lm ultim etrar Ar 

HUMANA PRISER

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

LANDSKRONA

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

M0DELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

GOTEBORG

f r Q l u n d a

EfiĎLUNDA TORG

R/c R i l
D U  SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
B ilbanor

Postorder te lefon 031-45 94 01

SÅL JES
BARNSTORMER 25S
med Enya 19, 600:-; Boxer fór .40- 
.45-motor, 700:-; CESSNA AG- 
wagon 188 med OS60FS, 1.500:- 
Futaba Fp8 Ap, 4 servo, 2 mott, ladd 
+ acke, billigt vid snabb affår. 
HI ROBO SH UTTLE std med OS 
28 + Futaba 6-kan med gyro, 6.300:- 
0499-212 88

SCHLUTER Cham pion med
Webra 61, cndasl flugen en sasong, 
aldrig kraschad. Twin Star obyggd 
skalakropp till Champion. S åljes 
som paket eller separat. 5.800:- fór 
allt eller 4.500:- fór Champion + 
motor och 1.500: - fór bara kroppen. 
Ring dagtid 040-94 20 40, kvåll 
040-54 61 79 - fråga efter Ola.

ST 61 Ring ej uppackad, 850:- 
Banbil Serpent 4WD+3,5 cc Picco, 
startlåda, kompl 4.500:-.
Buggy 4WD + Picco 3,5 cc, Fu- 
taba-radio.
Robbe Parat + OS 1,7 cc, 250:- 
042-29 83 39 Ulf eller Henrik.

NYBÓRJARPLAN mktvålbyggt. 
Helt oanvånt - endast radio + mo
torinstallation. Pris cirka300:-. Ring 
0611-180 28 efter kl 17. Love Kuli.

ϋ
HD

Box

GOTEBORG

LLt
BBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

TÁG η 
RC-a 

Masse

S

y tt & beg · FLYG BÁ 
n låggn · P las tbyggs 
>r av annat sm å tt oc f

VÅLKOMNA
IN!

T - BIL 
atser 

go tt!

5
Challenger 720/7-kanals med 6 
servon + ladd, cv ackar. Såljcs bil
ligt! 0503-123 03, Tomas.

HIROBO Falcon 555 influgen 
och klar fór start. Komplett med 
radio Futaba FP-T5 NHL, gyro FP- 
G152, laddare, motor Enya 49XH 
och aulorotation.
Prisforslag: 7.000:-
0410-303 75 Ola______________

MODELLMOTOR och ...
OPS 120 fyrtakt. Mycket lite kórd. 
Går utmårkt. 1.400:-.
... BYGGSATS Nieuport 28 
ej påborjad byggsaLs, såljes pga 
platsbrist. 1.000:-.
0501-167 45 efter kl 1800.

Ú CESSNA CARDINAL fårdig 
modeli, fin Ú SKYLINE 62, trå- 
kropp, byggd Ú WINDFREE RC 
segel BS É Goldberg ELECTRA 
BS, m lampladdarcIÉ SUPER 
FLY, glasfibkropp, fårdiga bårplan. 
Ú ALI, RC-segel, delv byggd. Ú 
OGAR, motorsegl, flugen!
É Enya 40RC, går bra, obetydligt 
anvand! Ú OS 15RCm tillbehór ft 
OS 30RC nyskick.
042-416 95 Ronnie.

OS FP20 300:- + OS starter 12V 
175:- + Eagle 15 modeli 50:-. 0410- 
293 44. Ola.

I '  Byggsats GV 38.
■o Prospekt genom Hans Kjellberg,
<5 V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partille

GOTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

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

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

GÓTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA 
F Ó R  R C !!
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

FUTABA 3-kanalare
Flygradio. Såljcs med ackumula- 
tor, 3 servon och 4-kanals mottagare. 
500 kronor. 0479-138 71. Mikael.

NY NELSON-motor 2,5 cc, giod, 
RV. 0480-792 51 Gunnar

GILETTE termikseglare med kol- 
fibcrfórslarktafrigolitvingar+ glas- 
fiberkropp. Något spruckcn i no
sen. Spånnvidd 2850 mm. Pris 350:- 
MOTOR OS 20 FP anvånd 1 år, 
pris 350:-. 0431-805 91

KOPES
RADIOANLÅGGNING med 2-3 
kanaler. 0470- 303 10

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

daekare?
• Kan Du nója Dig med 

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

MOTOR 6,5 cc i bra skick. 0506- 
106 59

SUPER TIGRE 46 med lin-eller 
RC-fórgasare. OS JE T  Stream 
ljuddåmpare mellanstorleken, dvs 
passande 35-motorer. Bra betalt fór 
bra grejer! Ring Conny Åqvist på

■GRATIS!
fór privatpersoner 

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

Bra va!?

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
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CONCEPT 30
Concept 30 ar helikoptern som lyckas med det svåra konststycket att vara tillråckligt enkel fór 
nybórjaren och andå tillråclkigt rolig fór att tillfredstålla aven en krásen erfaren pilot. Det gór den 
naturligtvis åven perfekt att utvecklas med. Tekniskt ar Concept en mycket avancerad maskin 
som i stuntutforande aven klarar avancerad flygning. Den levereras i tvá olika utfóranden. DX 
heter nybórjarversionen och den levereras fórmonterad med en OS28H motor och till ett pris under 
4000 kr! SE heter den raciga och fullt kullagrade versionen som levereras i byggsats och utan 
motor.
Den såljs hos ConceptHelikopterCenters (CHC) som ar Din garanti fór ett lyckat resultat. En CHC- 
butik har all kunskap som kravs fór att hjålpa Dig upp i luften fór den forstå flygningen. Dår finner 
Du också ett komplett reservdelssortiment och ett komplett sortiment av tillbehór. Alltid på lager! 
Du finner en lista over CHC-butikerna långst ner på sidan.

K V D S H D
THE FINEST RADIO CONTROi UODELS

^ / K y g s H g X ^

m r a
ConceptHefikoptefCenter (CHQ

Konstruktøren MrShigetadaTaya
Det hår åren lista over CHC butikerna i Sverige. Fler tillkommer så ring gårna for vidare besked: FALUN (023) KB:s RC Hobby 25866 
GOTEBORG (031) Leksakshuset 806901 HAPARANDA (0922) GewesJala 10200 HÓGANAS (042) Hobby & Elektronik 30230 
JÓNKÓPING (036) JutaholmsHobby 128777 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LIDKÓPING (0510) Flyghobby 26234 
LULEÁ (0920) ThylinService 12929 MALMO (040) MelabHobby 910108 NORRKÓPING (011) Lekhuset188891 STOCKHOLM 
(08) Hobbyexperten 406364, KungsHobby 547077, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STROMSTAD (0526) Kjells 
Lek&Hobby SÓDERTAUE (0755) Hobbyfantasten 14484 UDDEVALLA (0522) Frimodigs 15177 VÅRNAMO (0370) Leksakshu
set 11189 VÅSTERÅS (021) ArosLek&Hobby 131060, PunktLeksaker 131491 ÓVRIGA 08-535730

SVENSK AGENT: AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM KONSUMENTTJÅNST 08 - 53 57 30



tELDER
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 sóndagsflygare. 

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

12-15 cc 4-takt 
Radio 4 kanaler

P řise t fó r d e n n a  s u p e r-b y g g s a ts  i 
b alsa  o ch  p ly w o o d  år en d a s t 1 .410:-.

GATES Long-life 
Nickel-Cadmium celler

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 sjoflygplans 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 
P ris e t fó r d e n n a  un ika  
T o p flite -s k a p e ls e  år  
e n d a s t 8 2 7 :-.

Energy Products

KittiW ake

G lo d s tro m s b a tte r ie r
GE188bly 2 V, 5 Ah 124:- 
G4300 1,2V, 4,3 Ah (R20) 103:- 
4002 Glódstrómsladdare 159:-

Energy 
Products

Losa ce lle r 1 ,2  V o lt
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:-

S n a b b la d d n in g s p a k e t
GXF1500 ackpaket år specieilt låmpliga fór 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 :-

H o b b y n o x  s p ra y få rg e r
Heltåckande flexibel hobbyfårg. Låmplig fór lexankaraosser, 
ABS, trå, glasfiber- och beklådnadsmaterial.
150 ml netto.Finns i fóljande 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:-

minicars
modellhobbygrossisten

Fråga efter våra produkter i "Din" butik. 
Bergsbrunnagatan 18 ·  753 23 Uppsala ·  018-11 20 15

minicars
modellhobbygrossisten



Carrocar ·m ycket m er an bilar!

SUPER AIRBO AT MK II -Året runt modellen!!
Airboat kan Du kora på is, sno och vatten. Den kompletta byggsatsen inne- 

håller allt Du behover utom 2kan radiostyrning och glodstiftsmo- 
tor med tillbehor. Du kan vålja en valfri glodstiftsmotor 

på mellan 2.5cc till 6.5cc och toppfarten år ca 
60km/h. Åven en Svensk byggbeskrivning 
ingår. Ca.pris: 645.-

A llt for modellflygaren!!

Brett sortiment med hóg kvalitet
Stort tillbehorsprogram
Vålj mellan AM, FM eller PCM
Specialmodeller fór bil, båt, helikopter och flyg
Driftsåker! Om olyckan åndå år framme -SANWA har
bra service!

Sanwa distribueras av Carrocar AB. Om Du 
har några frågor eller behover service kontak
ta oss på telefon: 013-112 224.
Sanwa radios tyr ningar och tillbehor hittar Du 
i vålsorterade lek- och hobbybutiker.

Carrocar har 
genom sitt 

kop av 
Behco ett av 

Sveriges storsta sortiment for 
modellflygaren. Vi for ett 

komplett sortiment från 
ledande tillver- 

kare. Produkterna hittar Du i 
vålsorterade lek- och hobbybutiker 

runt om i landet. Ring oss gårna for in
formation om nårmaste återforsåljare.
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Såljs i vålsorterade lek- och hobbybutiker. Distribueras av 
Carrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkoping, Tel 013-112 224



...På flygfålt 
vårlden 

har X-celI 
visat sig vara 

den dominerande 
drivkraften inom 

modellhelikoptersport 
och tåvlingsflygning. 

Upptåck sjålv vad det 
innebår att flyga den 

stabilaste, mest vålflygande 
modellen som branschen kan 

erbjuda idag. Upptåck X-cell!

X-cell 60 byggsats 
Quick-Silver glasfiberkropp 

Long Ranger glasfiberkropp 3.595:-

Julerbjudande!
Om Du beståiler en X-cell 60 under december 

månad erhåller Du en komplett helikopterljud 
dåmpare Magnapipe med manifold (sid- eller 

bakblås) på kopet - vårde cirka 1.100:-!
Hór med Din lokale hobbyhandlare eller kontakta 

oss på IdéFakta direkt!

Nyheter: X-cell 30/40-byggsats ·  PeacePipe for X-cell, Concept 
& Shuttle ·  JMW-gyron ·  glasfiberblad · flottorer · 

kortantenn ·  och mycket, mycket annat!

□  Jag bestailer... st X-cell 60 byggsats och får en Magnapipe på kfipet! (Ange sid- el bakblås!) Skickas till
□  Jag ónskar ytterligare information om priser och tillbehbr till X-cell! IdéFakta

Box 2103
Namn 183 02 Tåby
Adress - - Telefon 08-792 37 91
Postnummer Ort Tøløfnn __ Telefax 08-768 63 24



■  GOTEBORG

STORT URVAL \
----- Modelljårnvågar
—  RC bil, båt, flyg

& —  Plastmodeller
—  Bilbanor

S(eBJ
S S
■  Norra Hamngat 30 · GOTEBORG · 031-80 69 01 Jř

HALMSTAD

R C -anlåggningar Byggsa tse r 

T illb e h ó r och balsa 

B ila r: C arlsson och C h a llenger 

Buggy:TT, S igm a och C arlsson 

och åven e lek tron ikkom ponen te r

A B
Kungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

HOFORS

PeAsR OTORBLAD
Allt i trå rør modellbyggare

Specialitet. AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingsrøttor, profilhyvlade i furu

HUSKVARNA

rw ®
Radio C ontrol C enter AB

Roderlist, skevroderlist GROSSIST MED DIREKTIMPORT
Balsa, furu, plywood osv Radioanlåggningar, byggsatser &
Aterrørsåljare antages motorer med kvalitet till rått pris.
Prislistor mot dubbelt brevporto FR ÁN: Fu taba , P ilo t, Enya, Cox, HP
Besoksadress: Nyångsraden, S a ito , IM, F u ji, A Y K , M K, A v io m o d e lli.

Gruvstugan, Långnas, Hofors KONTOR
Postadress: Kållarvagen 13, Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna
S-810 10 Torsåker Ordertelefon 036-14 53 60
Telefon: 0290-851 37 & 407 32 Óppet vard 9 - 1 2 ,1 3 - 1 7

HÓGANÁS

HOGANÅS
Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 

ÓPPET: M åndag-Fredag 13-18 
Lordagar 9-13

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

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

sedlar el postgiro 37 54 51-2

hobby och 
elektronikV V

l u l e A

R C -FLYG  T IL L  LÅ G A  PR ISER

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

Marutaka
•  Stori balsasortiment
•  Stor tillbehórssida
•  Postorder, ingen egen katalog
•  Ring rør information

Valtentornsvågen 12 951 61 Luleå

KUNGSBACKA

c m s a m t A
LIDKÓPING

Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

B R A
Sortering tór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

P R IS E R
Valkomna in eller ring!

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

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

S k a la r itn in g a r av  B r ia n  T a y lo r  
D e ka le r: T re  K ro n o r

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

Stort sortim ent I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

ópp e t Må-Fre 1530-1800, Lor 1000-1200

l u l e A MALMO '
T H Y L IN S  S E R V IC E  · L U L E Å

RC-speciatisten i  vår norra landåndat

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

Sanwa · Hitec
Byggsats SIG, Kato, Marutaka m fl 
Bil Kyosho

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm

RITNINGAR FRÅN 1940-1960 
Skala 1:25 och fri flyg

BYGGSATSER · MOTORER 
BYG GM ATERIAL mm

Postorder · Kontokort tages

TH YLIN S SERVICE
Stationsgatan 62

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

CENTO
C E TRUEDSSON 

FACK 541 . 200 10 MALMO 
040-15 51 98 8.043-15 16 43

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Lmkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehór

MALMO

MODEL
ÉaCRAFTRundelsgatan 16 

200 12 Malrrrø 
Tel: 040-714 35

Det mesta och det båsta f6r RC-flyg, 
-bil, -bát, tillbehór, m odelljårnvåg, 
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 for Dig sjålv, Dina modeller 
eller Din klubb!

m odalit ly g m irk ·

Uvllngskort

t iv llngareg le r

tygmBrke

k lubb-b lazarm lrka

rocktlagam S rk·

tåvllngaprotokoll

SMFF-dekaler

Idantltlarlngsnum mar

handbftckar

Klubbar och skolor 
faktureres - 

ovriga leveranser sker 
mot postforskott

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

F o rb u n d s m å rk e , ro c k s la g s m å rk e  15:-
F o rb u n d s m å rk e , b la z e rm å rk e  40 :-
S lip s k lå m m a  m ed fo rb u n d s m å rk e  25:-
N y c k e lrin g  m ed  fo rb u n d s m å rk e  2:-
M o d e llfly g m å rk e , b ro n s  20:-
M o d e llfly g m å rk e , s ilv e r 22:-
M o d e llfly g m å rk e , g u ld  23:-
M o d e llf ly g m å rk e  25:-
S M F F -d e k a le r , 1 st 70  x 70  cm  5:-
S M F F -d e k a le r , 8  st på ka rta , 3 0 0  x 30 0  m m  10:-
T å v lin g s re g le r fo r o lik a  F A I-k la s s e r m fl, p er s t 10:- 
E lfly g b o k e n , n yh e t! 70 :-
D o m a rh a n d le d n in g  F3A , 89  å rs  re g le r 50:-
D o m a rh a n d le d n in g  F4C , 89  å rs  re g le r 50 :-
H a n d b o k : "A tt va ra  m o d e llf ly g a re "  20:-
H a n d b o k : " M o d e llf ly g e ts  g ru n d e r"  20:-
B o kp ak e t: "V i m o d e llf ly g e r" , 2 d e la r 20:-
A M A -C u b , in tro d u k tio n s m o d e il, b y g g s a ts  17:-
L IN U S , lin m o d e ll, b y g g s a ts  285:-
L IN U S , e n b a rt ritn in g  25:-
B y g g p la tta , 120 x 24  cm  40:-
B y g g p la tta , 60 x 20 cm  20:-
K lå d s e lp p r, g u lt & ro tt, 12 el 21 g /m 3 , p e r a rk  4 :50  
T -s h ir t, från  EM  87  e lle r E M  88  40 :-
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KVALITET TOPPRESTANDA
2 5-3 5-6.5-7 5-10-0-10.7-11.1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

MOOELLTEKNIK 7Distributor bole hacel ,

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

E L L -H IR b
RC år modellen!

Ritn ingar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 15:- - ej frimarken!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÁDGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELOSUND

SIGTUNA

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

BStar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob. Pilot. 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS. HP, Super Tigre,Irvine m fl 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer fůr flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
Ritningar (rån Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrůr & Maxladvlnschar och
massormed andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Čppetvard 16-18; (Stångt onsd) lord 10-15, 
Óvriga dagar telefonsvarare.

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

H O BBYBO K H AN D ELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

Butik: Pipersgatan 25 ■ telefon 08-54 84 55 
Ďppet mån fre 12 18 · L6r 11 14

*  BÓCKER *
*  TIDNINGAR *
*  RITNINGAR *

Flyg · tåg · båt · modellbygge · mllltarle
ANTIKVARISKA BOCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · boklistor · postorder

STOCKHOLM STOCKHOLM

BMIIY Hoftes moúellflyg
FiOTQO U p p la n d sg a ta n  66, 113 44 S to ckh o lm  

Te l 08/33 30 44

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

BY KON V x
X X j r x X -  o p ig in a ls

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

M odellflyg —  bát —  bil 
R adioanlággningar 

C B -spinner och kvartskala-
tillbehor Macs Product

TROLLHÅTTAN

Tuhixi ^ UMEÅeØQØQCSBQ A llt ino m  ra d io s ty rd  hobby.

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR B y g g m a te ria l, tillb e h o r,

T R E S T A D S  L E D A N D E m o torer, g ld d s tift, ackar.

H O B B Y A F F Å R Nu åven  m o d e lle r från  F la ir

*  B IL  *  F L Y G V r  \J D
*  B Å T  *  T Å G H O B B Y

Drottnlnggatan 41 (Box 88)
/fCi OO T rn llk f it to n  Ta I ACOrt iO c x r Grubbevågen 63, 902 50 UMEÅ4b i i ro iina iian i6 i uózu- ijó  

I Arkaden vid torget Tel 090-14 44 02.

VARBFRG VASTERAS

N a t a n s * ^ ^ P ”
H o b b y

Byggsats Nårskala FLAIR &
David Boddington 

Oldtimer Ben Buckle & Ptokit 
Motorer GI6d Irvine, Laser & MWS

Diesel Kunmar, Mills,
Silver Swallow & MWS v

Brånsle Diesel och glůd 

Box 47 430 24 V áróbacka
10

Telefon 0340-600 66 eft 1700

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

FCrbundsordf brande
Olof Pennborn 
Furutorpsgatan 28 V 
252 27 Helsingborg 
Telefon 042-24 17 04 bost 
(Kvållstid 1800-2000)

Vice fůrbundsordfůrande
Bengt-Erik SůderstrOm 
Rulistensvågen 17 
616 00 Aby
Telefon 011-665 58 bost 
Telefax 011-23 83 08

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

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

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

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

063-217 00 bost

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

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

T f Grenchef Friflyg
Bror Eimar

Grenchef L inflyg
Bengt Lindgren 
Sågstuvågen 24 
141 49 Huddinge 
Telefon 08-779 311 18 bost 

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

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

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

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS

©
M0DELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar. byggsatser 
tillbehor. motorer. b ila r. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Črebro 
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 

•  Byggsystem ·  T illbeho r

Dessutom person lig  service och 
låga priser

Så hår kommer Modellflygnytt ut 199i

Nr 1 vecka 8
Nr 2 vecka 16
Nr 3 vecka 24
Nr 4 vecka 32
Nr 5 vecka 40
Nr 6 vecka 48

K L I P P  U R  &  S P A R A !

Manusstopp liksom också 
annonsbokning lampligast 
cirka 4 veckor fóre angiven 
utgivningsvecka. 
Annonsmaterial typ manus 
fór saltning & bilder också 4 
veckor fóre utgivningsdag. 
Fårdigt annonsmaterial typ 
heloriginal 2 veckor fóre.
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Eraupner 1797/25

POWER GEAR

POWER GEAR 
SPEED 600 BB 7,2

Fór PINK och Hknande modeh
med 6 -8  celler.

Best-Nr. 1166 c:a-pris 618:—

POWER GEAR 
SPEED 600 9,6 V W m*i··

Fór AS W 22 BE eller Hknande mode/fefc  ̂^ | j
med 10-12 celler. tžfoffls

Best.-Nr. 287 c:a-pris 510:—

DIRECT DRIVE
SPEED 500 BB RACE VS 7,2 V

Hógeffektsdrivset fór snabba 
tá vhngs-model/er som RACE RAT med 

6 celler och Hygvikt
upp till 1200g i

Best.-Nr. 1164 c;a-pris 760:—

DIRECT DRIVE 
SPEED 600 8,4 V

Í ór CHIP, EPS 2000. PINK och Hknande 
, / modeller med 7-8 celler och

i  Hygvikt t ill2000g.
f  Best.-nr. 1162 c:a-pris 260:

Elektro-UHU- 
drivset 7,2 V

, Fór E/ektro-UHU 
I  eller Hknande 
% modeller med 
m  6 -7  celler 

\  Best.-Nr. 297 
c:a-pris 260:

DIRECT DRIVE SPEED 700TURBO 9,6
FórASW22B 270E och Hknande modeller hed 7&10 celler od
t ill2500g. ·>·ν "

Best.-Nr 1165 c:a:pris325 :—_ .


