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CONCEPT 30
Concept 30 ar helikoptern som lyckas med det svåra konststycket a tt vara tillråckligt enkel fór 
nybórjaren och åndå tillråclkigt rolig fór att tillfredstålla åven en krásen erfaren pilot. Det gór den 
naturligtvis åven perfekt a tt utvecklas med. Tekniskt ar Concept en mycket avancerad maskin 
som i stuntutfórande aven klarar avancerad flygning. Den levereras i två 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 saljs 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.

Konstruktøren Mr Shigetada Taya
Det har år en 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 HOGANÅS (042) Hobby & Elektronik 30230 
JÓNKÓPING (036) JutaholmsHobby 128777 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LIDKÓPING (0510) Flyghobby 26234 
LULEÅ (0920) ThylinService 12929 MALMO (040) MelabHobby 910108 NORRKÓPING (011) Lekhuset188891 STOCKHOLM 
(08) Hobbyexperten 406364, KungsHobby 547077, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STRÓMSTAD (0526) Kjells 
Lek&Hobby SODERTÅUE (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
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Bo Bring
Stora Nygatan 15 
411 08 Góteborg 
Telefon 031-80 58 05 arb

Fackredaktór Friflyg
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214 65 Malmo
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OMSLAGSBILDEN
Årets forstå nummer med sedvanlig vinterbild med modell- 
flygare, som har haft en bra modellflygvinter, sedvanligt 
suverånt "knåppt" av Hans-Olov Lundqvist, Umeå.

Allra forst en tillónskan om en God fortsåttning på 1990! Ett nytt år, ett nytt decen
nium ligger framfor oss. Ett forhoppningens decennium. I  femman av Modellflyg- 
nytt talar Sture om nodvåndigheten att se framåt, att tånka efter vad vi forvåntar oss 
av SMFF och kanske framforallt av dess styrelse och det arbete den utfór.
Fór en enskild medlem verkar det ofta som om forbundsstyrelsen befinner sig långt 
från verkligheten. Det som sags och górs inom styrelsen når inte heller ut till 
medlemmarna. Vi har Månadsmedde lande na, men de stannar oftast hos den som får 
posten i klubben. Måhånda skulle forbundsstyrelsens folk oftare gå ut i Modellflyg- 
nytt i stållet. Men vi har ju distrikten. Ett nårmare samarbete mellan klubbar och 
distrikt skulle kanske kunna góra underverk. Det verkar nårmast som om distrikten 
år lite vid sidan om verksamheten. Med uppgift att hålla kontakt med landsting fór  
att den vågen få  from bidrag till den verksamheten. Om eventuella kontaktproblem 
ligger hos distrikten eller hos klubbarna vet jag inte. En foråndring måste komma 
till stånd. Distrikten ska bistå klubbarna med utbildning av instruktorer, med 
tåvlingar mm. De ska också vara bryggan vid kontakter med forbundsstyrelsen. 
Detfinns mycket att diskutéra om dessa och andra saker. Jag hoppas att de kommer 
upp till på forbundsmotet i Kristianstad. Jag tar fór givet, att alla klubbar sånder 
delegater till 90-talets forstå Fórbundsmóte och att de noga forbereder eventuella 
inlågg. Framtid år det enda vi kan satsa på!
Bygg nu fó r  sommaren - den biir modellflygisk! Varm. Lugn. Modellflygfin!

Fórbundsmóte
31 mars- 1 april 1990 

f f in e jl Kristian IV i  Kristianstad
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J8 Gloster Gladiator
Sveriges sista dubbeldåckade jaktflygplan
Modellval
Jag har tavlat i skalaflyg i åtta år. 
Klubben jag ar med i ar RFK 
Gripen i Klippan, Skåne. Min 
senaste tåvlingsmaskin var en 
Zlin 50L. Jag insåg snart att den 
hade for lite bonuspoang - 5%. 
Nasta bygge måste "bjuda på " 
mer. Minst 10%. Efter ett besok 
på Flygvapenmuseum i Malm- 
slatt hade jag hittat den maskin 
som skulle bli den nya model
len: GlosterGladiator-Flygvap- 
netsJ8. Detårenstor"fulsnygg" 
karra. Brian Taylor har en rit- 
ning i skala 1:6,86 på den. Och 
Brian har tavlat i England med 
den med bra resultat. Jag har 
tidigare byggt efter Brians rit- 
ningar och vet att de år bra.

Dokumentation
Treplanskissen koptes från MAP 
i England. Jag hade tagit en hel 
rulle film på museets J8, men 
den ar målad i F19:s mårkning, 
så det var inte bra. Jag ville ha 
4

det i svensk flygvapenmålning - 
helst F 10:s (han ar val skåning, 
Reds anm!).Nyttletande. Många 
telefonsamtal. Napp! Fina foton 
på en J8 mårkt F8-39. Nasta 
problem var fårgdokumentatio- 
nen. AoH hade en fårg- och måik- 
ningsritning på J8:an.

Bygget
Nu borjade det roliga, men mfl- 
dosamma jobbet att bygga efter 
ritning. Och kolla mot foto och 
treplanskiss. Brians ritning år 
bra!
Kroppen byggs runt en fack- 
verkslåda med spanten ytterst. 
Allt i balsa utom motorspantet. 
På originalet år fråmre delen av 
kroppen plåt, bakre delen duk- 
kladd. Modellens framre del plan- 
kas med 3 mm balsaflak som 
klås med papper i två lager och 
polerlack, bakre delen med po- 
lytek. Fena, stabbe, sido- och 
hojdroder klas med papper for 
att spara vikt. Dessa y tor ar myc- 
ket stora och sitter långt från

tyngdpunkten. Kabin och mo- 
torkåpa medfoljde ritningen. 
Landningsstallet ar sort och kraf
tigt. Fjådringen sitter i hjulen. 
Efter många misslyckade for- 
sok att losa sjalva fjådringen 
fick jag ge upp. Det ger stora 
påfrestningarpå infåstningama. 
Betråffande motorvalet, så hade 
jag en Saito 80 fyrtaktare. Prov- 
flygning med motom i en annan 
modeli visade att Saiton var for 
svag. Valet blev i stållet en vål 
inkord och beprovad Webra 61 
Long Stroke.

Vingar
Då jag aldrig byggt en dubbel- 
dåckare tidigare, blev det extra 
jobbigt att helt plotsligt behova 
bygga två stckcen vingar. Ving
en år uppbyggd på konventio- 
nellt sått med spryglar, två bal- 
sabalkar och en torsionsnåsa. Lite 
annorlunda år det med bromsk- 
laff på såvål under- som over
vingen. Båda vingama har ock- 
så skevroder. Servo for skeven

sitter i mitten på undervingen. 
Roreisen till overvingens skev
roder år som på originalet med 
två parallellstag mellan skevar- 
na. Vingamaårklåddamedpoly- 
tex. Så till riggningen av vingar- 
na. J8 har profilerade stag och ej 
rund wire. For att slippa vant- 
skruvar och wire har Brian Taylor 
gjort en smart losning (figur 1). 
Krok i en ånde och 2 mm gånga 
i den andra. Stagen gjorde jag av 
två 1 mm rostfri tråd, som lod
des ihop. I en ånda bockades 
trådama till enn "T". I den andra 
loddes en 2 mm skruv. Vid rigg
ningen gangas stagen på plats i 
vingama. Man trycker ihop ving- 
spetsama något, så att man kan 
kroka i stagens T-åndar och 
spånner upp allt med vingstot- 
toma. Ett snyggt montage. Man 
ser inga skruvar/vantskruvar.

Detaljer
Innan modellen målas monteras 
skaladetaljema. Luckor, beslag 
och nitar tillverkas av offset-
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Vi har fått mójlighet att 
"krydda" Góstas artikel med 
några fina bilder avfullskala- 
Gladiatorer, som vi få tt via 
Lennart Berns, SFF. Se vidare 
artikel om SFF på sidan 15! 
På sid 6 visas f  o en av de J8- 
maskiner, som bl a anvånts av 
den svenska F 19-flottiljen i 
Finland.
Treplansskisserna, som Gosta 
anvånt, har han få tt från 
MAP/England, som i vanlig 
ordning ger oss goda mojlig- 
heter till bra dokumentation. 
Dessa MAP-ritningarna 
rekommenderas varmt.
Góstas teckningar nedan vsiar 
hur han gått tillvåga fór att 
fåsla stagen i vingarna samt 
hur de små nitskallarna 
tillverkades av offestplåt i en 
liten "nitstans".

plåt. Nitama tillverkas i en liten 
stans (figur 2). Stansen består 
av tvåjåmbitar, som svetsas ihop 
med 1 mm spel emellan. Dåref- 
ter borras ett hål med den stor- 
lek på nitama Du vill ha rått 
igenom bitama. Sått in en bit 
offsetplåt i slitsen, vånd borret 
och anvånd dess baksida som 
stans. Slå till! Ut kommer en 
kulirig liten nitskalle. Plocka upp 
den med en nål och limma den 
på plats med cyanoacrylat. 
Bakre delen av kroppen år ock-

så tillverkad av offsetplåt. Mo- 
toms avgasror, år måssingsror.

Målning
Nu kommer det stora problemet 
att få fram rått fårg - rått kulor! 
Den ljusgrå hittades hos Hobby- 
Center i Helsingborg. De har en 
leverantor från England som gor 
modellfårger från flygvapnets 
och SJ:s fårgkartor. Den oliv- 
grona ordnades genom en flyg- 
tekniker på flyget. Målningen 
gjordes med en nyinkopt kom

pressor och spruta. Kronmårkena 
klipptes ut i papper - cirkeln på 
ett och kronoma på ett annat. Jag 
fick hjålp av frun att hålla ner 
mallama medan jag sprutmåla- 
de. Siffroma målades for hand 
med svart fårg. Over alltihop spru- 
tades halvmatt skyddslack.

P rovflygning
Efter nåstan tre års byggande år 
det tid fór provflygning. Radio- 
kontroll OK. Tankning OK. Mo
torstart OK. Taxning OK.

Utrullning utan lyftning, Mo
dellen drar åt vånster. Ny ut
rullning med mindre gaspådrag. 
Full gas, långsamt hojdroder 
mot magen och J8:an flyger. 
Några varv runt fåltet visar att 
allt år OK - så når som på min 
puls. Okad puls, då det nårmar 
sig landning. Snyggt och fint- 
landningsvarv och så final, trot- 
tel ner till tomgång. Fin plané. 
J8:an sjunker igenom fint och 
såtter hjulen mjukt på den gro- 

Fortsåttning nåsta sida!
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Gloster Gladiator
Fortsåttning från foreg, sida!

na landningsbanan på Havgård. 
Provflygningen blev till belå- 
tenhet!

Slutomdome
Att flyga dubbeldåckare var lite 
annorlunda, men kul. J8:an var 
en positiv overraskning.
Med en sjatte plats i popular- 
klassen i tavlingar i Goteborg, 
en andra vid UT i Halmstad till 
F4C-VM samtslutligenenfem- 
teplats i F4C vid SM i Linkoping 
- med bra statiska poang och lite 
samre flygpoång - ser jag fram 
emot sasongen 1990.

Vi ses på tåvlingarna då!
Gosta Lofgren, 

Korngatan 120,267 00 Bjuv 
042-818 06

Forbundsmåte
31 mars- 1 april 1990

Hotell Kristian IV i  Kristianstad |
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AKMG arrangerade Skala Våst 
89, dår flera nya maskiner sågs 
på Torslanda. Stromqvists Thu- 
lin NA (2), Helmbros Mosquito 
(3), Lennås Zlin 50, Carlssons 
SE 5a samt Lovgrens Gladiator 
(se artikeln ovan), som hade tåv- 
lingspremiår - alla fick se årra- 
de,outslitligaElofssons Zlin 526 
AS som vann (flygpoång!) F4C. 
Dår intråffade det, att Lars Helm
bros Mosquito fickbuklanda med 
små skador som foljd.
6

For publikens skull drog man 
igång pop-flygningar for att ha 
lite liv i luckan under den stati
ska bedomning av F4C-maski- 
nema, dår Helmbro-Mosquiton 
toppade fore Carlssons SE5a och 
Stromqvists Thulinare.
I popskalaklassen markerade Rolf 
Gustavsson direkt revir medtvå

fina flygningar. Han vann. Den 
statiska delen i popklassen tog 
Gosta Lovgrens J8, 380 p, med 
Christer Persson, 361 p, och 
Tommy Kristansson, 360,5 p.

Thomas Karlevid, AKMG, 
tåvlade (fyra i popskala) med 
den hår fina Ryan STA.

Resultat F4C
1. Kjell-Åke Elofsson 2826,4
2. Esbjom Stromqvist 2743,7
3. Lars Helmbro 2674,4
4. Bengt Kållstrom 2668,8
5. Stefan Olsson 2656,1
6. Bertil Carlsson 2317,7
7. Kurt Lennå 227,1

Resultat Popskala
1. Rolf Gustavsson 1103,5
2. T Kristiansson 1075,5
3. Morgan Berg 1009,5
4. Thomas Karle vid 992,5
5. Åke Mårtensson 944,0
6. Gosta Lovgren 907,5
7. Joran Robertsson 900,0
8. Ulf Jomheim 889,5
9. Christer Persson 857,0

10. Håkan Karlsson 775,5
Åke Johansson 775,5



Tomten landar efter påskl
det var dårfor det var så dåligt fóre!
Om Du loste korsordet i jul
numret kom Du formodligen 
fram till att de grå rutoma skulle 
bli DÅLIGT FORE EFTER 
PÅSK. Dårfor blev dettvårstopp, 
kryckor och bandage fór den 
stackars tomten och hans ren, 
som alltid råkar ut fór elånde. 
Detta riktiga svar fick jag bl a 
från Lars Eriksson i Malmo och 
Lars Enoksson i Stockholm. En 
liten belóningen kommer.
Per Arvidsson (som dock inte 
hade turen att bli dragen) påpe- 
kar, att Ovre Volta* * numera 
heter Burkina. Tack fór upplys- 
ningen, Per! Tur att man har

upplysta lasare! Men synd att 
dom inte bytte namn till Lagre 
Ampera i stållet. Det hade vařit 
låttare att komma ihåg.

Ankan JAS
JAS Gripen har Du såkert sett. 
Det nya planet, som landar pre
cis lika naturligt som vilket mo- 
dellplan som helst. Men visste 
Du, att JAS ar en anka? Jo, den 
typen av plan, som har stabilisa- 
tom fram kallas fór en "flygan- 
deanka". Både Viggen och JAS 
år alltså ankor.**
I olika hómor under åren har jag 
haftswinglinemodeller. Har har

vi en till - ankan JAS 39 Gripen. 
Konstruktionen år lika enkel som 
fórut. En 5 mm profilkropp av 
balsa. Skårutspringor som passar 
lagom fór vinge och stabbe. De 
klipper Du utavpapp. Baksidan 
av ett skrivblock t ex. Fenan 
limmas i en skåra i kroppen. Gór 
ett hål i vingen dår jag ritat och 
låt modellen hångafritt. Skår en 
skåra i nosen och limma fast en 
spik, lagom tung fór att kroppen 
skali hånga plant. Annars biir 
den omójlig att flyga.
Måla gåma planet grått med blå/ 
gula kronmårken.
Så år det bara att flyga. Båst år

att låta linan gå genom ett hål i 
spetsen av en pinne. Då kan man 
reglera langden med ena hån
den och hålla pinnen med den 
andra.
Vill Du ha en ritning i byggstor- 
lek. Skriv, så skickar jag.

ΓΓ06 Vi hors! 
Bagge

Reds små undringar:
* Dom, som bor i Ovre Volta, 

kallas "ovre voltaner", va?
** Vet ankan om, att han år en 

anka, fastån han inte har nån 
stabbe framtill?
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Nu i Sverige!
• Speciellt framtagen for modellplan!
• Den perfekta losningen for Dig som 

vill ha ett plan med proffsigt 
utseende utan problem!
Har behovs inga maskeringstejper 
eller dyrbar spru tu trustning!

Vånd Dig till Din 
lokale hobbyhandlare 
eller kontakta oss direkt!

Deko-Film år sjålvhåftande, 
foljsam och brånslesåker, lått 

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

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

i anpassade och varierande fårger.
f --- --- \

ÅTERFORSÅLJARE
SOKES!

hobby och 
elektronik

u n t r o m c f *  *
Runtronic år ett unikt tåndsystem fór forbrånningsmotorer från 
3,5 -250 cc, 1-cyl eller 2-cyl, 2-takts -eller 4-taktsmotorer. 
Runtronic har automatisk varvtalsberoende tåndforstållning. 
Runtronic gór Din motor låttstartad med fin tomgång.
Runtronic kraver ingen svårinstallerad magnet fór att fungera. 
Runtronic kor normala tåndstift trots låg stromforbrukning. 
Runtronic år vibrationståligt och oornt - komponenterna år 
ytmonterade på kretskort, som gjutits in i kompakt block. 
Runtronic tåndsystem ger Dig mojlighet att kora på oljeblandad 
bensin - låttare, billigare.
Runtronic våger endast 150 gram med en 270 mAh ackumulator. 
Runtronic kostar endast 995:- (exkl tåndstift och T-kontakt). 
Skårmad tåndstiftskontakt med avstorningsmotstånd 95:-

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

#
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PREK, dvs Sveriges Modellflyg- 
forbunds speciella PR- och rek- 
ryteringsteam inbjuder nu alla 
medlemmar att delta i 1990 års 
NYA stora varvningslotteri. 
1989 års vårvningkampanj gav 
oss en fin vink, att runt om i 
landet finns många månniskor, 
som gama vili få upp ogonen for 
denna hårliga sport.Vi som re
dan utovar den, har skyldighet 
att locka in och hjalpa andra att 
komma igång med modellflyg- 
sporten. Hjalp nu PREK och 
SMFF att få flera glada manni
skor in i modellflyget.
Fyll i varvningsblanketten som 
Du finner i Modellflygnytts 
mittuppslag. (kopiera vid behov!) 
Skriv dit namnen på dem, som 
vill bli medlem i en klubb och 
SMFF. Skriv också dit Ditt eget 
namn samtDinklubb. Posta sedan 
blanketten.
Om Din klubb vill vara med i 
utlottningen med personer, som 
t ex spontant kommit och sokt 
medlemskap i klubben går det 
också bra. Samma villkor galler

Vårva och vinn i vårt 
nya varvningslotteri!

då som om en enskild medlem 
vårvat - skriv bara klubbens 
namn som varvare på varvnings
blanketten!
Vi har avsiktligt lagt upp varv- 
ningskampanjen så, att vårva
ren iklåder sig ett "fadder-an
svar fór den nye medlemmen, 
vilket innebår, att det år inga 
"losa" medlemmar, som vi på 
det hår såttet får in i landets 
klubbar och SMFF. Alla nya 
medlemmar biir då snabbt akti
va medlemmar!
Alla nya medlemmar, som del- 
tar i SMFF:s vårvningskampanj 
får Modellflygnytt direkt. Han/ 
hon tas upp på den datalista som 
sands till Er i klubben fór god- 
kånnande. Registrering och av- 
giftsbetalning foljer den vanli
ga registreringsrutinen.

Vårva en ny medlem under 26 år 
så får Du en lott!

Fóljande galler:
Du får 1 lott fór varje ny junior (under 26 år) 

Anvånd varvningsblanketten som finns i 
Modellflygnytts mittuppslag

OBSERVERA Endast vårvaren deltar i lotteriet

Lottning verkstålls så snart den nye medlemmen 
anmålts till en klubb. Vinsterna utsånds per post.

Vårvningsperioder
Januari - mars 
April - maj 
Juni -augusti 
September - oktober 
November - december

dragning i april 
dragning i juni 
dragning i september 
dragning i november 
dragning i januari 1991

I och med att sista dragningen i 
1989 års vårvningskampanj nu 
genomforts, finns det mojlighet 
att gora en summering av kam- 
panjen. Vi kan konstatera, att 
SMFF den hår vågen fått 1.039 
nya medlemmar.
Kampanjen har också resulterat 
i att totalt hela 34 st OS 24 Sur
pass 4-taktare delats ut till nya 
medlemmar, enskilda varvare 
eller vårvande klubbar.
PREK framfor ett varmt tack till 
alla som medverkat i kampan
jen. Model-Craft i Malmo skali 
dessutom ha blommor fór sin 
fina insats med vinstmotorema, 
som "gjort" hela kampanjen.

Gunnar PREK Eriksson

Å vsl utande dragning 
i vårvningslotteriet

Magnus Hesselgren Åkersberga FK Mfs Rolf Åhsberg Våxjo RC Klubb
Stockholms RFK c/o E Johnsson, Ekero Patrik Andersson MFK Apolio Vetlanda
Ungdomens MFK Bjuv Limhamns MFK Malmd
Jan Cederlund MFK Red Baron Arne Dahlberg Norbergs FK Mfs
Solná MSK Solna Trollhåttans MFK Trollhåttan
Bertil Nilsson Skanor/Faosterbo RC Bengt Florén RFK Viggen Borlånge
MFK Apolio Vetlanda Kungshamns MFK c/o Åqvist, Goteborg
MFK Skvadem Sundsvall Lennart Andersson Askersunds MFK
Johan Hagedal Solna MSK Sigtuna MFK Kjell Mattsson
Enkopings MFK Enkoping Bengt-Olof Norlin Njurunda MFK
MFK Jupiter Luleå Alf Eriksson Linde MK RC-Lindesb.

542 RC-certifikat blev 1989 års 
resultat! Gór Din 

insats fór 
ett såkrare 

RC-flyg NU!

Gunnar Eriksson - PREK-Gunnar - Ostra Park- 
gatan 26,95136 Luleå, telefon 0920-239 26 (som 
regel åven på dagtid) sånder gåma erforderliga 
certifikatvimplar, certifikatkort och anvisningar i RC-cert 
fór provtagning helt utan kostnad. Når som helst!
For varje avlagt certifikat insåndes dårefter 15 
(femton) kronor i enlighet med anvisningama.

Når biir Din 
klubb med

kampanjen?
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Vi tittar på Pilots 
Supra Star 25

En orsak till att jag alltid har 
gillat F3A, eller multi, som det 
tidigare kallades, ar det vackra 
modellema. Att planen dessutom 
har kunnat rita vackra figurer i 
skyn har for mig kants som en 
logisk foljd av dessa modellp- 
lans skonhet. En man som haft - 
och fortfarande har - en rent 
sagolik kanlsa for såval flyg- 
ning som konstruerandet av plan 
av den har typen år Hanno Prett- 
ner. Hans Supra Star 25 utgor 
dårvidlag inget undantag. Såval 
utseendemåssigt som vad flyg- 
ningen anbelangar ar det har 
planet en riktig godbit. Store
bror till detta plan - Supra Star 
60 - har två gånger i rad vunnit 
VM (1987 och 1989) med Prett- 
ner vid spakama. Dock har det 
då vařit frågan om ett så kaliat 
EZ-plan, dvs ett halvfabrikat dår 
endast ihopmontering återstår. 
Det hår testade Supra Star 25 år 
dock en konventionen tråbygg- 
sats och for nårvarande finns 
Supra Star 60 endast i EZ-utfo- 
randet - något som nog många 
konstflygare beklagar. En orsak 
till att man kan beklaga detta år 
naturligtvis priset. Foratttanågra 
jåmfOrelser: En Supra Star 60 
EZ kostar cirka 6.000 kronor, 
medan en jåmforbar tråbygg- 
sats kostar cirka 2.300 kronor. 
Ser vi på Supra Star 25 EZ, så 
10

kostar den omkring 1.700 kro
nor, medan tråbyggsatsen till 
samma modeil går på cirka 800 
kronor. Om ovanstående priser 
vore vål inte så mycket att orda, 
om det inte vore for den negati
va reallOneutvecklingen vi haft 
hår i Sverige de senaste 10-15 
åren, som har gjort modellfly- 
get till en dyr sport.

Byggsats
Reklamen lovar SNABBYGG- 
S ATS, med min forstå tanke når 
jag lyfte på kartonglocket var 
"det hår år definitivt INGEN 
snabbsats"! Men dår hade jag 
mycket fel. For om det år något 
som det hår planet år, så år det 
just snabb-byggL For trots att 
lådan år fylld till brådden med 
balsa, plywood mm, så byggde 
jag planet tråfårdigt på 10 tim- 
mar, och jag tar gott om tid på 
mej. Jag år helt overtygad om att 
en pigg och rask limgubbe får 
ihop det hela på 6 timmar. Krop
pen och stabben fixar man på 
nåstan nolltid. Det år vingen som 
tar det mesta arbetet och tiden i 
anspråk.
Japanska Pilot (OK) byggsatser 
brukar innehålla en hel skog med 
virke (specieilt60-kårroma). Det 
år plywood hår, det år forstårk- 
ning dår osv i en åndlos (men 
tyvårr inte tyngdlos) evighet.

Planen biir i regel alldelssfor 
tunga, specieilt for den oerfame 
byggaren. Men denna byggsats 
år annorlunda for trots att den 
innehåller på tok for mycket virke, 
bitar, plywood mm så biir det 
hela lått! Naturligtvis hade pla
net blivit ånnu låttare med en 
enklare uppbyggnad, men re
sultatet både vad betråffar snabb- 
bygghet och vikt år mer ån till- 
fredsstållande. Kanske kan 
Hanno Prettner få ordning på de 
japanska byggsatsema. Det hår 
år definitivt något som år på rått 
våg!

Kropp
Hemligheten med byggsatsens 
snabb ihopsåttande år foljande:
1. Cyanolim
2. Perfekt stansning
3. Suverån passform
Det år alltså enligt min mening 
de viktigast faktorema. Krop
pen kan om man vill byggas 
direkt på ritningen, men det år 
absolut inte nodvåndigt, efter
som de olika delama passar så 
perfekt att allt biir rakt och bra, 
bara genom att man såtter ihop 
delama och limmar. Kroppsi- 
doma år av balsa, som forstårkts 
på insidan med 3 mm plywood. 
I forstårkningama år stora lått- 
hål utstansade, så det biir en 
både lått och styv konstruktion.

Servoplattan ger kroppen dess 
avsmalnande form (sedd uppi- 
från) och år en bårande del av 
kroppen, vilket år klart smart 
Span ten faller på exakt rått plats 
i kroppssidoma, så jag byggde 
ihop kroppen genom att forst 
montéra ihop kroppssidor, spant, 
servoplatta mm med hjalp av 
gummiband och nålar. Sedan 
Oste jag på med cyanolim - ZAP 
- så var kroppen fardig! Spanten 
år rundade upptill och det ger 
kroppen en rund och fin form 
trots att det i grund och botten år 
en helt vanlig lådkropp.
For ovrigtkan nåmnas, att span
ten som år i 3 mm plywood har 
mycket stora låtthål - allt for att 
spara vikt
Motorbockens konstruktion gil- 
lade jag inte. Den består av åtta 
olika bitar, som kan limmas ihop 
på en mångd olika sått - MEN 
endast ett år rått! Så hår måste 
man vara forsiktig och pillra ihop 
det hela med varsamhet. Ord- 
språket "Tånka snabbt år stort, 
men tanka rått år storre" galler 
hår i hog grad.
En motorbock i plast eller me
tali hade varit båttre ån detta 
plywoodpuzzel!

Fena och stabilisator
De hår delama år så snabb-bygg- 
da så att det tar faktisk långre tid 
att leta rått på virket och bitama 
i byggsatslådan ån vad sjålva 
montering tar! Fena och sidoro- 
der består av flak och hela bitar, 
som lått och snabbt sammanfo- 
gas. Stabben byggde jag direkt 
på ritningen med lite GladPack 
emellan. Bitama år fårdigsåga- 
de så bygget år inget problem. 
Vad som emellertid kan vara ett 
problem år att stabben åren klen 
och "oppen" konstruktion, vil
ket kraver stor noggrannhet då 
klådseln applicereras. Det biir 
skevt annars. Når stabben vål år 
klådd år dess vridstyvhet tillfyl- 
lest. Hojdrodret år vårt ett eget 
omnåmnande. Det år nåmligen 
delat å la 60-kårra, dvs hår kråvs 
en delad stotstång med anslut- 
ning till varje hojdroderhalva. 
Detta år en vål komplicerad 
konstmktion på en sådan liten 
kårra. Smartare år, om man for
binder hojdrodcrhalvoma med t
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ex en bockad 2 mm pianotråd. 
Då behovs bara en utgående stot- 
stång till hojdrodret. Kropp, stab- 
be och fena kraver ett minimum 
av putsning, innan man kan borja 
och kla de olika delama.

Vinge
Vingen ar en konventionen D- 
tubs konstruktion med torsions- 
nåsor vid såval fram- som bak
kant. Over spryglama sitter cap- 
strips for att forhindra att klad- 
seln sjunker ner. Ritningen vi
sar hur man bygger såval en 
noshjulsvariantsom en "tail-drag- 
ger"- version. Om man vill bygga 
en karra med infållbara stall går 
det också bra. Material finns 
med till samtliga tre varianter. 
Eftersom vingprofden ar sym
metrisk ar den del spryglar for
sedda med små utskott på un
dersidan, så att man får en enkel 
jigganordning vid ihopsattandet. 
Dessasmåbalsabitar kapas senare 
bort vid vingens fårdigstallan- 
de. Vingen byggs i två separata 
halvor, som sedan samman fo
gas med hjalp av en kraftig bal-

sakloss samt en kolfiberbunt, 
som fasts med epoxy lim. (Se f o 
separat ruta har intill).

Fardigstallande av 
modellen samt kladsel
For att slippa ifrån alltfor myc- 
ket blyilastande bor man redan 
från borjan bestamma sig for 
vilken motor man tankt anvån- 
da. Det forhåller sig namligen 
på det viset, att om man har en 
liten latt motor bor man vålja att 
bygga en noshjulskarra. Om man 
i stallet har en stor, tung motor, 
t ex en fyrtaktare, bor man helst 
kora med sporrhjulsvarianten. 
Rekommenderad motorstorlek 
ar 24-35 tvåtaktsmotorer eller 
40-45 fyrtaktare. Formodeligen 
racker t o m en 20-motor. Vill 
man verkligen ha roligt ar nog 
en vass 25:a med pipa det opti
mala. Sjalv valde jag en mycket 
lått 40:a som får gå på fyrtakt 
med 10x6 propeller å la linstunt 
eftersom det har varit en gam- 
mal drom hos mej att få flyga ett 
radioplan med samma behagli
ga motorgång som anvands av

många stunt-flygare.
I stallet for att boka med att in- 
stallera infallbara stall anvande 
jag de medfoljande "stela" 3 mm 
pianotrådsstallen samt "smooth 
contour"-hjul från William Bros 
for lågt luftmotstånd.
Nar man vager av karran for att 
få ty ngdpunkten på ratt stalle, så 
ar det en klar fordel om man har 
en platt mottagarackpaket. Då 
ryms det långst fram under tank
en. Naturligtvis får man darvid- 
lag slå in paketet i en tat plastpå
se, utifall tanken bdrjar låcka. 
Normala standardservon passar 
in i planet, trots att kroppen år 
ganska smal. På langden år dår- 
emot radioutrymmet något mer 
tilltaget. Då bakkroppen ar 
mycket smal anvande jag mej 
av s totstanger av glasfiber 
(modeli pilskaft) som ar latta 
och tarminimal plats. Stotstang- 
er, tank, hjul, gångjam o dylikt 
medfoljer inte byggsatsen, vil- 
ket Sr något snålt på en så pass 
dyr byggsats. Daremot får man 
en nylonkarta med roderok och 

Fortsåttning sidan 16!

------------------------------------------------------------------------------------------N

Kort om 
kolfiber

Om Du undrar vad kolfiber 
3r, så kan jag kortfattat beråt- 
ta att tillverkningen sker på 
foljande satt (grovt forenk- 
lat) Kolfibem borjar sitt "liv" 
som nylontråd. Tråden hålls 
under en konstant och exakt 
spanning och fors genom en 
rad ugnar, som upphettar 
tråden till precis den tempe
ratur, då tråden forkolnar. Just 
som tråden bdrjar forkolna 
dras tråden åt till en hogre 
spanning. Detta drar kolmo- 
lekylema på plats och ger 
kolfibem sin otroliga styrka. 
Sedan kan man t ex v3va kol- 
fibema till en vavd struktur 
for att få ett anvandbart och 
hanterbart material. Kolfibem 
i sig år skOr och omtålig, men 
nar den får tjanstgora som 
armering i t ex en plast, 
kommer dess valordnade mo
lekylstruktur till sin fulla rått. 
Korrekt behandlad och an- 
vdnd biir kolfibem stark som 
stål, lattarean aluminium och 
sty vare an titan. Men inte bara 
det, kolfiber brinner inte, 
smalter inte, påverkas in av 
losningsmedel, åldras inte och 
dessutom kan den bemålas 
med de allra fiesta farger. De 
Ni! Inom modellflyget har 
kolfiber kommit till anvånd- 
ning i bland annatpropellrar, 
som biir mycket vridstyva.

s_____________________________________________________ 4
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Blériot -  han flóg 
over Kanalen!

Blériot (bleriå), Louis, 1972- 
1936, franska flygpionjåroch 
flygkonstruktór, som blev 
várldsberómd, når han 1909 
som den fórste flog Over 
Engelska kanalen B.

Så står det i Bra Bockers lexi
kon, del 3 Bil-Brot. Ratt kna- 
pertomenman "som blev vårlds- 
beromd". Men glansen falnar.

Vem var Louis Blériot?
Men vem var nu denne Louis

Blériot? Tand av alla positiva 
brev och kort om "mini-teman" 
i Modellflygnytt har nu den gam
ble redaktoren studerat lite om 
den forste over kanalen.

Det borjade år 1900
Fransmannen Louis B lériot blev 
flygintresserad då han under en 
utstallning i Paris år 1900 såg ett 
flygplan tillverkat av Clément 
Ader. Aders flygmaskin hade 
fasta vingar, dvs var utformad 
som de fiesta prototypema var

på den tiden. Blériot hade emel- 
lertid någotavvikandc idéer. Hans 
konstruktion skulle ha rorliga 
vingar. Snart hade han sin flyg
maskin fårdig. Med rorliga ving
ar, som dock slog så kraftigt, att 
maskinen på en kort stund ska- 
kade sig sjalv i småbitar. Inte så 
varst lyckad borjan for kanal
krossaren.
Han tog det nu lite lugnare. Inte 
bara med vingamas roreiser, utan 
också med konstruerandet. Han 
insåg, att det kravdes ordentliga 
forsok med modeller och annat, 
innan det var dags for sjalva de- 
taljema. Han borjadebyggaglid- 
plan, som gav honom mojlighet 
att studera luftens upptradande 
kring en vinge, vilket ju kan 
sagas vara ratt vasentligt for en 
flygplankonstruktor. Den långa 
vågen kom han så fram till sina 
idéer. Han slog sig i ihop med 
brodema Gabriel och Charles 
Voisin - två pionjorer, som också 
borjat med glidforsok med drak- 
liknande flygfarkoster, som bland 
annat bogserades efter motor- 
båtar. Brodemas flygplan på
minde ratt mycket om Wrights -

i varje fall betraffande hojdrod- 
rets och vingamas placering. Det 
handlade alltså om s k "ankor". 
Voisins fabrik blev nastan från 
starten vålkand, då målaren 
Henry Farman och bildhugga- 
ren Delagrange (nog var Byg
ning konst på den tiden, alltid!) 
kopte sig var sin Voisin-maskin. 
Henry Farman var for ovrigt den 
forste europé, som lyckades ge- 
nomfora en regelratt svång med 
flygplanet. Den svangen fick han 
50.000 francs for, for det var 
just vad några djarva mecenater 
hade satt upp som pris. Svånga 
var s vårt på den tiden. Det var i 
stort sett bara brodema Wright, 
som lårt sig - och patenterat - en 
form av varpning av vingama. 
Med den kunde man kontrolle
rat hålla sig kvar i svangen. Utan 
den blev det mest en slags "ka- 
ning" - eller som en motsatt yt- 
terlighet - en allt brantare svång 
med alltmer okande bankning 
tilis stortspiralen var ett faktum.

Med brodema Voisin 
Det var alltså i den perioden, 
som Blériot bCijade ett samar-
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Stora bilden t v: Blériot 
tillverkade flera versioner av 
den lyckade model XI. Hår XI- 
2 (tvåsitsig) på flottorer. 
"Elvan" kom se nare oven som 
2-sitsig side-by-side.
Nertill sid 12 låmnar Latham 
Frankrike i sin Antoinette for 
den korta flygningen, som 
snart slutade i havet.
Nertill sid 13: Messr Blériot 
med fru framfor XI-maskinen 
och talrik publik.

bete med les ireres Voisin. Men 
det varade inte lange. Blériot 
tyckte, att det gick alldeles for 
långsamtattbyggaVoisinskom- 
plicerade biplan och han drog 
sig ifrån kompanjonskapet. Han 
oppnade eget och konstruerade 
och byggde snart sitt forstamono- 
plan, som hade en motor på 20 
håstkrafter. Med detta plan gjor
de han sin fórsta motorflygning 
på hela 80 meter.
Efter ytterligare ettpar flygning- 
ar, så kraschade han den maski
nen. Det blev med tiden fler 
haverier. Bléroit och haverier 
kom att bli nara nog synonymt. 
Trots mer eller mindre våldsam- 
ma haverier med det ena planet 
efter det andra i bitar, fortsatte 
han ofortrutet. Han gav inte upp. 
Tvartom larde han sig, att då ett 
haveri var oundvikligt, så lade 
han bara sitt plan på sidan och 
lat ena vingen ta forstå stolen. 
På det sattet klarade Blériot liv 
och lem. Men flygplan slog han 
sonder lika snabbt som han hann 
bygga nya. Till mitten av 1909 
hade han byggt elva flygplan. 
Tio av dem fanns inte langre 
kvar då. Ej heller de mer an en 
halv miljon franc, som han lagt 
på experiment och flygplanstill- 
verkning. Allt han hade tjånat 
på sin uppfinning hade han plojt 
ner i an mer utveckling och 
byggnation. Hans ekonomi bor
jade svikta. Men plotsligt dok 
det upp en bra chans for honom 
att få lite Over till en jordig 
bourgognare igen!

ICOXQ

Spånnvidd vinge

O
8700 mm

Långd 7500 mm
Korda 2050 mm
Anfallsvinkel 5°
Spånnvidd stabbe 1800 mm
Hojdroder, 2 st å 900 mm
Korda 900 m m
Sidoroder, hójd 700 mm
Sidoroder, långd 660 mm

En engelsk tidning - The Daily 
Mail - hade satt upp ett pris på 
hela 18.000:-, som skulle tillfal- 
la den djerfve aviateur, som lyc- 
kades flyga over Engelska ka
nalen.
Blériots chanser var egentligen 
inte så dåliga. Han kunde flyga. 
Han hade ett bra plan, som han 
konstruerat sjålv. Det enda krux- 
et var, om han kunde hålla det i 
luften tillråckligt lange.

Det uppsatta priset lockade fler 
an Blériot. Blanda andra en annan 
fransman - Hubert Latham. 
Denne Latham forfogade over 
ett Antoinette-plan - också ett 
monoplan. Han installerede sig 
forst av de två flygama vid den 
franska kanalkusten for att in- 
vantaratt tidpunkt for "skuttet". 
Latham blev också den, som 
kom ivag forst. En kvart i sju på 
morgonen den 19 juli 1909 lat- 
tade hans Antoinette från byn 
Sangatte i nårheten av Calais. 
Det var har kanalen var som 
smalast! Bien, n'est pas? 
Latham puttrade på med kurs 
mot England. Blériot kunde så

sakteligakonstatera,atthanseko- 
nomi åven i fremtiden skulle va
ra rått bråcklig. Latham skulle 
sno priset. Men så plotsligt bor
jade den lilla radmotom att strej
ka och Latham tvingades landa 
på vattnet. Det blev en hård land- 
ning. Flygplanet blev svårt ska- 
dat - helt obrukbart. Den fran
ska foljebåten fiskade upp Mon
sieur Latham, som slokoradoch 
våtkom tillbaks till fransk mark. 
Men han hade inte givit upp! 
På tre dagar fick han tag i ett nytt

flygplan och gjorde sig klar for 
nasta forsok. Blériot hade emel- 
lertid nu flugit med sin XI-maskin 
till en liten by i nårheten av 
Calais. Den flygningen var på 
nara 40 km och alltså langre an 
vad skuttet Over Kanalen skulle 
bli. Nog borde han kunna flyga 
lika långt over vatten! Bra for- 
traning!
Han hade sin fru med sig och 
lugnt invantade han lampligt 
våder. Det kom.

Fortsåttning nåsta sida!
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Baron Carl Cederstrom lårde sig flyga 
hos Blériot i Pau. I ett brev hem skriver 

den svenske Flygbaronen om sin 
forstå flygning: 

"Jaq glommer aldrig sensationen, då 
jag efter att ha rullat och hoppat på 

marken ett stycke plotsligt kånner 
apparaten gå helt lugnt som på en 

asfalt-chausée. Ogonblickligen slog 
det mig, att något af vikt måste ha 

håndt. Jag lutade mig ofver kanten och 
tittade. Under mig såg jag hustak och 

trådtoppar. Då koncentrerade sig hela 
mitt jag en en enda stor och till synes 

o 16 slig fråga: 
Hur fan skali jag komma ned på ett 

anstå ndigt sått? Gud vet hvart det bår!
Hur skulle jag komma ner??

Kanalflygaren mm Louis Blériot
Fortsdttning från foregående sida!

Den 25 juli 1909 kysste han fru 
Blériot. Han åntrade sitt plan. 
Hon torpedbåten Escopette, som 
skulle vara lite av foljebåt. En 
provflygning på 5-10 minuter 
visade att allt var OK. Tankning 
och sedan en vantan till solupp- 
gången. Det stipulerades nåmli- 
gen att en eventuell rekordflyg- 
ning måste ske mellan solupp- 
gång och solnedgång. Vadret 
var lugnt och fint.
Den godkanda kontrollanten gav 
såklartecken kl 0441 och starta- 
de sin klocka. Ingen sol syntes, 
men dagen hade dock bckjat enligt 
kalendem. Messieur Louis Blé
riot startade.

Mot horisonten...
De forstå tio minutema styrde 
han efter roken från Escopette. 
Hon hade startat en stund innan 
han sjålv lattade. Så snart han

passerat torpedbåten hade han 
bara en horisont framfor sig - 
dår himmel och hav mottes. 
(QDM fanns inte på den tiden 
och var fór honom kanske inte 
mer an något motsvarande quel 
diable mortifier, skrivarens anm). 
Då tjugo minuter hade gått blev 
det dock lite mer positivt. Han 
såg den engelskakustlinjen fram
for sig, aven om Dovers klippor 
(som han avsåg flyga till) inte 
alls syntes. Han hade omarkligt 
drivit osterut mot St. Margaret- 
viken. Han narmade sig och gjor
de en svang fór att vålja land- 
ningsplats. Har fanns ingen fransk 
journalist med flagga, som var 
bestamt. Vinden hade okat och 
Bléroit fick vålja en liten ång 
bakom Dover Castle. 
Landningen blev hårdare an be- 
råknat och vissa delar av land
stalletblev skadat. Då han krång-

lat sig ur sin Blériot XI-maskin 
damp han ner på engelsk mark. 
Han hade gjort bedriften! Efter 
40 minuter och 4 8 kilometer hade 
han gjort något, som ingen gjort 
tidigare. Flight - den beromda 
flygtidningen ( startades 1909!) 
- var måkta imponerad av snitt- 
hastigheten 72 km/tim!
Det var en ensam man, som till 
en borjan njot av sin bedrift, 
mitt ute på en engelsk ång. Plots
ligt kom en engelsk polis. Så 
den franske journalisten, som 
stått och våntat på rått/fel stalle. 
Sedan en mångd nyfikna.

... och sen frukost!
Klockan var inte mycket mer ån 
6 på morgonen, då han fordes 
till Lord Warden Hotel, dår han 
kunde få sig en frukost (han hann 
inte intaga någon fore starten i 
Frankrike, nåmligen!).
Hans otroliga bedrift - att flyga 
Over Engelska Kanalen - spreds 
snabbt Over vårlden.
Messieur Latham, som skaffat 
sig en ny flygmaskin fór att gora 
ett nytt forsok - och komma fore 
Blériot - var dock inte speciellt 
glad. Han hade tankt starta samma 
morgon som Blériot. Han for
sov sig dock och vaknade inte 
forrån vid femdraget, då Blériot 
redan hade landat på engelsk 
mark. Lått knåckt avsåg Latham 
att åndå gora ett fórsčk, men nu 
blåste det fór mycket. Han av- 
stod.
Tre dagar senare fórsokte han 
igen. Åven denna gång blev det 
problem. Med bara någon kilo
meter kvar till den engelska stran
den stannade motom. I vattnet

igen och uppfiskad av ledsagan- 
de torpedbåt. Latham - Blériots 
fråmste konkurrent- var nu helt 
nedbruten och ågnade sig åt flyg 
endast en kort tid dårefter. Han 
slog sig i stållet på jakt och slu- 
tade (foljdriktigt?) sina dagar 
under en storviltsjakt i Afrika.
Flygskola och fabrik
For Louis Blériot blev det i stål
let en stor forandring. Han vann 
Daily Mails pris på 18.000:-.Ett 
motsvarande pris på 36.000:- i 
Frankrike Tick han också. Med 
ovriga beloningar fór kanalflyg- 
ningen fick han ihop hela72.000:, 
som han direkt satsade i en flyg
skola. Den forlades till Pau.Dår 
drog Blériot igång med en flyg- 
plantillverkning också. Mer ån 
800 st Blériot-maskinerhann till- 
verkas mellan 1909 och 1914, 
då kriget brot ut.

Redaktorn

Lås mera sjalv!
Tom D Crouch: Blériot XI, 
1982, ISBN 0-87474-345-1

Tri service Press Ltd.

W Vogelsang: Monoplanet 
och dess tillverkning, 1916, 

oversatt till svenska. 21 sid + 
4 helsidesplanscher. 25:- haft. 

L Arjevall · 0175-921 64.

Bilden ovan: Den något mark
liga konstruktionen Blériot III, 
som han togfram tillsammans 
med Voisin-broderna. Den 
vågrade lyfta. Bedrovligt! 
Bilden nedan visar XI:an i en 
nyzealåndsk RC-version.
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21R -  SAABs forstå 
jetflygplan Derma artike l ar baserad på en sam tida sk ild 

ring av Ragnar Hårdmark i V ingpennor.

Så snart det blev kant att man i utlandet borjade få 
fram anvåndbara jetmotorer igångsattes från svensk sida 
underhandlingar -  i detta fall med de Havilland i England 
-  angående inkóp av dylika motorer. De Havilland hade 
vid denna tidpunkt Goblin-motorer under tillverkning och 
då det visade sig att denna motor på ett rela'ivt enkelt satt 
kunde gå att bygga in i Saab 21, ledde underhandlingarna 
till kop.

De nya reaktionsmotorerna kunde naturligtvis ha byggts 
in i en helt ny flygplantyp men genom att utveckla Saab 
21A fick man på snabbaste och billigaste satt fram ett jet
flygplan, genom vilket man kunde få erfarenheter dels av 
den nya motortypen, dels av flygning med hoga hastighe- 
ter. Den ombyggda flygplantypen. Saab 21R, kom också 
fram på relativt kort tid. Ungefår ett år efter det konst- 
ruktionsarbetet påborjades var det forstå planet fardigt for 
flygning.

Vid projektets borjan gålide forutsåttningarna att Saab 
21A skulle ombyggas till jetflygplan med så små åndringar 
som mojligt. Endast sådana åndringar skulle goras som var 
nodvåndiga med hånsyn till den nya motorinstallationen 
och de hóga flyghastigheterna.

Ett utkast till 21R daterat den 3 februari 1945. 
A preliminary drawing o f the 21R version.

M otorinstalla tion

Motorn, med typbeteckning Goblin II, var en reaktions 
motor med 16 brannkammare. radialkompressor och axial- 
turbin. Dess statiska dragkraft var 1360 kp. Den placerades 
i Saab 21R på gamla radmotorns plats i flygkroppens balu* 
del. Då emellertid Goblin-motorn hade avsevar· stone dia
meter an sin foregångare blev det nodvåndigt att utfotma 
flygkroppens bakdel betydligt tjockare án tidigare. I ovtt 
gången mellan flygkroppens smala framdel och den brede
re bakdelen placerades luftmtagen. varfór den bredare tak 
kroppen verkade som en naturlig fortsattning pj de utskju- 
tande luftmtagen.

Motorn hangdes upp med fyra bultar i ett stålrorsfun
dament utan några som helst fjådrande anordningar. Till 
skillnad från forhållandet i kolvmotorer var nam I igen alla 
rorliga delar i Goblin-motorn vál utbalanserade. varfor njj 
ra skakmngar inte uppstod under gång.

På grund av den hoga branslefórbrukningen måste alla 
tankbara utrymmen i flygplanet t i I Ivaratas fór infórandet 
av bransletankar. Eftersom motorn inte fordrade 
kylning utgick olje- och vatskekylare med respektive tank« 
vilket mójiiggjorde utókning av kroppstanken och placering 
av bransletankar i mittvingen. Fór att minská brandriskeni 
dessa fanns mojhghet att efterfylla dem med kvåvgas, om 
t.ex. risk fór beskjutning skulle uppstå. Under yttervingar- 
na kunde vidare kastbara bransletankar anbringas, från tíl
ka brånslet trycktes upp med tryckluft från motorns komp

En vindtunnelmodell i tra for 21R dår motorpartiet dragits 
ut for att motsvara jetu floppet.
A wooden wind tunnel model o f the 21R. Note the shape 
of the rear fuselage.

ressorhus. Den lilla oljemangd som erfordrades fór smorj- 
ning av motorns roterande delar, inrymdes helt i sjálvamo-

Branslesystemet var utformat så att brånslet från ving· 
tankarna pumpades upp i huvudtanken, varifrår det via 
en tankpump, en brandkran očh ett branslefd’ei 9'ck " 
hogtrycksbranslepumpen på motorn. Huvudtankens PurnP 
avság att óka trycket på brånslet vid motorbranslepump»0
sugsida, så att kavitation inte uppstod i denna pump*' 
flygning på hóg hójd.

Pumpen i huvudtanken inbyggdes i en mindre beh 
fór ryggflygning. Efter motorbrånslepumpen som gav 
tryck av 60-70 ató, passerade brånslet en regiering** 
som manóvrerades med gasreglaget i fórarrummet. Se 
gick brånslet till brannkamrarna via en barostat, dvs.

Goblin ll-motorn i genomsKarnmg. 
Section o f the Goblin II engine.

Den forstå J 21 R-prototypen meden 
av provflygarna framfor.
One o f the test pilots in front o f the 
first 21R prototype.

År historia tråkigt?
Fråga skolungdomar vad de tyc- 
ker om historia. Svaret bli ofta 
en grimas. Nåmn "kulturhistoria" 
och Du får en uppgiven suck till 
svar. Men sager Du "flyghisto- 
ria" så vaknar blicken. Åtmin- 
stone hos grabbar. Flyghistoria 
ar ju en gren av kulturhistorian. 
Och teknik ar ju intressant, så 
kanske den dår kombinationen

av flyg och historia inte år så 
tokig i alia fall?
I vårt land finns personer, som 
finner detta så intressant att de 
har sluti t sig samman i en Svensk 
flyghistorisk Forening (SFF). 
Foreningen startades for cirka 
30 år sedan och medlemsantalet 
år nu cirka 3.200, många ungdo
mar.

Foreningens målsåttning var re
dan från borjan att fråmja forsk
ning inom svenskt flygvåsende, 
att verka for omhåndertagandet 
av flyghistoriskt intressant ma
teriel, flygplan, bilder, trycksa- 
ker etc. Det var SFF som på sin 
tid tog initiativet till en flygva- 
penorder, som går ut på att ing
en sådan materiel får forstoras,

utan att dess historiska vårde 
har analyserats och något exem
plar har sparats for framtiden! 
Resultatet syns bland annat idag 
på Flygvapenmuseum på Mal
men!

Sveriges forstå biplan
For att forsoka ersåtta det som 

Fortsåttning ndsta sida!
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Svensk Flyghistorisk Forening
Fortsåttning från foregående sida!
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saknas har SFF bland annat stott 
t ex uppbyggandet av Sveriges 
forstå biplan Breguet B l. Det 
var den s k Arlandagruppen, en 
handfull entusiaster med skilda 
specialiteter (SFF-medlemmar, 
forstås), som svaradc fór det mera 
handgripliga arbetet med attbyg- 
ga upp detta unika flygplan kring 
några få men viktiga komponen
ter. Resultatet kan sedan ett år 
tillbaka skådas på Flygvapen- 
museum. Just nu bygger grup
pen upp annu ett av de "fórsvun- 
na" flygplanen, namligen skol- 
flygplanet Sk 14. Och ytterliga- 
re projekt står på tur. De år några 
exempel på praktisk flyghisto- 
ria i den form som Svensk Flyg
historisk Fčrening gåma sfódjer 
också ekonomiskt, i den mån re
sursema meger. Men flyghistoria 
kan utovas på många satt. 
Skalaflygama har mycket att 
ham ta hos Svensk Flyghistorisk 
Fdrening. Foreningen ger nam
ligen ut en mycket uppskattad 
tidskrift med massar av bilder 
och intressant låsning. Tidigare 
hette tidskriften Flyghistoriskt 
Månadsblad (utkom med tolv 
nummer per år). I  år har man 
gått over till att ge ut en tjockare 
tidning med två månaders inter- 
vall, och dOpt om den till Svensk 
Flyghistorisk Tidskrift 
Men inte nog med det! SFF ger 
också ut bOcker i en serie kallad

FlyghistoriskRevy. Dessabock- 
er behandlar ett specieilt tema 
varje gång och omfattar cirka 
100 sidor i A4-format. Bland 
amnen kan vi namna hela histo
rien om SAAB 18, från projekt 
till den vrakletning, som ledde 
fram till den återuppståndna fågel 
Fenix, som man nu kan njuta av 
på Flygvapenmuseum. Vidare 
boken om Breguet B 1 (hela for
historien och B1 :ans flygningar 
och haverier under de få år den 
var i tjanst) samt den mycket 
uppskattadeboken om det sven
ska frivilligforbandet F 19 i Fin
land 1940. Den boken har både 
svensk och finsk text och har 
ront ett mycket stort intresse i 
vida kretsar. De aister som ut- 
kommer i år behandlar J 22 res
pektive KAB Amundsson, vår 
fOrste flygvapenchef och en man 
med stort inflytande på det sven
ska flygets utveckling.
De har bockema ar påkostade 
och ambitionen har varit att beta 
av ettamneperår. Standigtokan- 
de kostnader for tryckning och 
distribution gor dock att denna 
ambitionsnivå inte kan hållas, 
utan Flyghistorisk Revy får ges 
ut i den mån resursema så med
ger. Det ar dessutom så att såvål 
tidskriften som revyema produ
ceras som oavlonat hobbyarbe- 
te av medlemmama sjalva, var- 
for det ar omojligt att kråva att

Regionsavdelningar med resp kontaktpersoner

Blekinge
Håkan Karisson 
Studentgatan 3 
371 41 Kariskrona 
0455-107 57

Gávleborg
Jan-Olov Molin 
Krogasvågen 15 
818 00 Valbo 
026-13 27 26

Goteborg
Bengt Edbåck 
Albert Engstrčmsg 11 
412 73 Góteborg 
031-40 43 81

Jámtland-
Hårjedalen
Bo Thorhuus 
Óstersemsvág 161 
831 52 Óstersund 
063-12 43 89

Halland Skåne
Richard Odhammer Sven Stridsberg 
Furuvågen 96 Alvågen 4
302 44 Halmstad 240 35 Harlosa
035-10 48 97 046-615 05

Småland
Bo Carlsson 
Långdhoppsvåg. 13 
564 00 Bankeryd 
036-777 50

Stockholm
Sven Scheiderbauer 
Vallavågen 7 
582 46 Linkoping 
013-11 38 22

bestamdatidsramar hålls. Svensk 
Flyghistorisk Forening har ock
så regional verksamhet med 
schemalagdatraffarpå olika håll 
i landet.
Denharverksamheten uppskat- 
tas av medlemmama och år upp- 
delad i regioner. Kontaktperso
ner framgår av mtan hår intill. 
Vid tråffama forekommer flyg- 
filmer, modellbcdomningar, bild- 
visningar, intressanta foredrag 
och kåserier etc. Hår har med
lemmama mojlighet att person- 
ligen komma i kontakt med lika- 
sinnade och utbytaerfarenheter, 
byta bilder, bocker etc.
På tal om bocker, såhållerSFFts 
Medlemsservice ogonen oppna 
efter nyutkommande flyglitte- 
ratur som tillhandahålles med
lemmama till rabatterat pris - en 
uppskattad medlemsformån.
På SFF:s program står också

researrangemang till flyghisto- 
riska evenemang mntom i vårl- 
den, t ex Famborough, Le Bour- 
get, USA, ja  aven till Australien 
har varit på tal. Och Overallt har 
dorrama till intressanta samling
ar och flygflottiljeroppnats; SFF 
har gott anseende som en serios 
flyghistorisk organisation.
Hur kan man nu bli delaktig av 
allt detta? Ja, antingen kan man 
kontakta någon av regionrepre- 
sentantema (mtan) eller också 
ta kontkat med huvudforening- 
en direkt. Enklast år ju att betala 
in mcdlemsavgiften kr 160: - (80:- 
fOr den, som vid betalningstill- 
fållet inte fyllt 20 år) till fore
ningens postgirokonto 53 3214- 
3. Och sedan år det bara att sitta 
ned och vanta på forstå numret 
avSvenskFlyghistoriskTidskrift 
och ta del av allt det Ovriga.

Lennart Arjevall

Supra Star 25
Fortsåttning från sidan 11! 
diverse detaljer, som jag inte 
kunde lista ut vad de skulle an- 
våndas till - bygginstruktionen 
sa inget dårom. Nåvål, jag klad
de planet enligt konventionell 
F3A-praxis med plastfilm på 
vinge och stabbe samt Solartex 
på kroppen. Jag misstånkte att 
det skule bli svårt att få en fårg 
att fastna på den mjuka plastmo- 
torkåpan. DårfOr valde jag en 
Solartex-kulOr for kroppen som 
matchade kåpans roda fårg. 
Kroppen lackade jag sedan med 
Gusco tvåkomponent golvlack, 
som år en lått och bra lack. Den 
16

gulnar dessutom inte. Vingen 
och stabben samt hbjdroder 
kladdes i Oracover som år en 
ganska tjock plastfilm och snar- 
lik Monocote i kvalitet. Deko- 
rationema gjordes sist av allt i 
sjalvhåftandeplastfrån Oracover, 
som doppas i vatten med en li
ten tillsats av diskmedel. Det 
hela får torka några dagar och så 
år det fårdigt. På konvexa ytor, 
som t ex vingtippar går man på 
dekoren med strykjåm efter det 
att vattnet har avdunstat. Då foljer 
trimfilmen kurvaturen som vore 
den målad dit. Den klena motor- 
bocken glasfiberarmerade jag fast 
eftersom jag hade valt en gan
ska stor och kraftig motor.

Provflygning
Som så många andrabyggsatser 
saknade åven denna informa
tion om roderutslagens storlek. 
Men med turens hjalp kom jag 
relativt rått från borjan. Foljan- 
de varden funkade bra fór mej: 
skevroder 7 mm åt båda hållen, 
hojdrodret fór sig 10 mm uppåt 
och nedåt, sidoroder tar man så 
mycket det går, vilket år cirka 
35 mm hitåt och nåstan lika 
mycket ditåt (eller var det tvart
om - jag minns inte så noga!). 
Naturligtvis så satte jag båda 
skevrodrena 1 -2 mm uppåt i neu- 
trallåget - ettgammalt håsthand- 
larknep, som får det sturigaste 
plan att flyga som på råls.

Ty vårr, fungerar dock inte detta 
trix på besvårliga och bångsty- 
riga fruntimmer - ity då hade jag 
testat det fór lange sedan! 
SupraStar25 flygermycketmjukt 
och fint men ar naturligtvis mer 
vindkanslig an en 60-karra. 
Eftersom jag 3r bosatt i en stad 
d3r det blåser 365-366 dagar per 
år, har chansema till flygning 
blivit få, men trevliga i sållskap 
med Supra Star 25.
Denna byggsats levererades av 
Modeil Craft i Malmo. Priset år 
cirka 800:-.

Test, text & foto 
Conny Åqvist-Renman
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Såker radio 
från Hitec ?

Det mest slående med Hitecs 
anlaggningar ar det relativt låga 
priset. Challenger 550 kostar 
1875 kronor, då med tre servon 
och utan laddare. Accar ingår. 
Lagg till en laddare och ytterli- 
gare ett servo så hamnar du på 
c:a 2200 kronor. For en liknan- 
de apparat med samma utrust- 
ning av typ Futaba får du utan 
vidare punga ut med ytterligare 
en tusenlapp!
Forst borjar vi med en anmark- 
ning mot Hitec och Slotcar, 
återforsaljaren. I kartongen Finns 
ingen frekvensflagga till radion. 
Det borde kunna råttas till med 
lite god vilja. Det ar bara att 
komma sig fdr. Kostnaden lig
ger på en knapp tia!
I denna "test" har vi tagit hjalp 
av modellflygaren och elektro- 
nikingenjoren Lars Wendel, Nor- 
bergs flygklubb.

- Konstruktionen ar robust och 
stadig. Man har anvant IC-tek- 
nik i stor utstrackning och det 
borde borga for bra sakerhet, 
menar Lars.
Han påpekar att lodningama ser 
bra ut och att bry tama ar av god 
japansk kvalitet. Just brytare har 
en formåga att kunna stalla till 
problem.
- Från min affarsverksamhet har 
jag erfarenhet av koreansk radio 
och TV-material. I borjan hade 
vi en del problem med appara
ter som krånglade. Men ratt snart 
kom dekoreanska fabrikema med 
fullgoda produkter. Idag har vi 
inte mer problem med dessa 
billigare apparater ån med an- 
dra produkter, sager Lars Wen
del. Challenger 550 ar en PCM- 
radio. PCM betyder "pulse code 
modulation". I praktiken skali 
en sådan radio vara mer okans-

Fórbundsmóte )

31 mars- 1 april 1990 |

Hotell Kristian IV i  Kristianstad |

Hitecs Challenger 
720-anlåggningar har 
utsatts fór kritik pga 
ojåmn kvalitet. 
Modellflygnytt har 
tittat på en nyare 
variant från Hitec: 
Challenger 550, en 
PCM radio med flera 
såkerhetsfinesser. 
Den ger ett fint 
intryck, enligt en 
radioexpert.

nytt
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slut så intrader ytterligare en 
sakerhetsfunktion. Trottelservot 
går helt enkelt till sitt installda 
fail-safe lage. Då kan du ge gas 
igen och darefter snabbt landa 
for att ladda!
Mottagaren fungerar ner mot 2,5 
V och då ror sig knappt servona. 
Radion har f d servoreversering 
på alla fem kanalema samt "dual- 
rate" på hojd och skev.
Vi kontrollerade de uppgivna 
rackviddema, på marken, och 
de stamde bra. Med inskjuten 
antenn fungerade radion upp till 
30 meter. Instruktionsboken upp- 
ger minst 15 meter for att man 
skali acceptera provet. Annars 
skali man kontrollera utrustning- 
en. Och vidtaga åtgarder.

lig for stomingar an vanliga 
apparater.

Frekvensbyte
Vill du byta frekvens på denna 
radio så måste du kopa en san- 
darmodul for 198 och en mot- 
tagarkristall for 99 kronor, allt- 
så narmare 300 totalt.

Sakerhet
550-radion haren såkallad "fail
safe" funktion. Får man en stor- 
ning så går alla servona till en 
forutbestamtlåge. Trotteln exem- 
pelvis till tomgång. Man pro
grammerar sitt onskemål genom 
att stålla spakama i ett visst lage 
och trycker på en rod knapp på 
radions ovansida Sedan slår man 
av sandaren och kontrollerar om 
mottagaren gor som man avsåg. 
Detta sker inte direkt. En spe- 
ciall "hold"-funktion låser ut- 
slagen i 0,8 sekunder om en 
stoming intraffar. Detta for att 
man skali slippa en ryckig flyg- 
ning om problem uppstår. De 
fiesta stOmingama ar ju ofta 
mycket korta.
Skulle mottagarackama borja ta

Lågt pris, billiga 
tillbehor
Annars år Hitec-radion relativt 
billig. Servon, skarvkablar, ladd- 
kablar, elektroniska fartreglage 
och annat har hyfsade priser. 

Bo Holmblad & Lars Wendel

Challenger 550 har många 
funktioner inbyggda fo r  okad 
sakerhet. Den år också betyd- 
ligt billigare av många andra 
fabrikat. Servon, kablar och 
andra tillbehor har bra priser. 
' ' >

AB Slotcar
Box 30191

104 25 STOCKHOLM 
08-535730
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Friflygkronikan skali denna gång 
handia om FriflygmOtet i E skils- 
tuna 25-26 november 1989, om 
landslagsligan 1989, några 
kommentarer till årets sista tåv- 
lingarsamttåvlingskalender 1990 
(aven en del nårliggande inter- 
nationella tåvlingar 1990).
Friflygmotet 1989 
16 aktiva friflygare hade sam- 
lats i Eskilstuna 25-26 novem
ber fór att lufta åsikter och kans- 
lor infór det som sker i friflyg- 
varlden. Många arenden togs upp 
och har kommer några av dem. 
Landslagsuttagning ligger många 
varmt om hjartat, det ar bekant. 
Det system som antogs på grenk
onferensen 1989 i Umeå har icke 
vařit acceptabelt fór en del av de 
friflygare, som intresserar sig 
for VM/EM/NM. Nackdelen tor- 
de bl a vara att nomineringen av 
laget stracker sig Over en period 
som kan bli upp till 18 månader 
lång. Det kanske icke ar så bra 
fór "dagsformen" och dessutom 
hindrar nytillkommande (i vis- 
sa fall tillbakakommande)) från 
landslagsdeltagande nar intres- 
se och form år på topp. Man blev 
Overens om att foreslå en åter-
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Friflyg1990 med mera!
gång till tidigare system, vilket 
kan ske med fórslag till grenk
onferensen 1990 från grensty
relse eller klubb/distrikt. 
Friflygfalt har vi icke så vårst 
många av. En snabb inventering 
visade de bekan ta fålten i Rinka- 
by och Revinge, flottiljema i 
Norrkoping och Uppsala, Klags- 
torps ovningsfalt, Sundbro(?), 
Midlanda fór den traditionella 
Nattåvlingen, Alvaret på Oland, 
augusti, Kråks skjutfalt och 
kanske några till. En nyhet var 
initiativet från Slåndan att kon
takta några lantbrukare fór tav
lingar på vilande åkermark, 
Grenstyrelsen avser att via an- 
nons i Tidningen Land forsoka 
få fram fler platser som upplåts 
av vålvilliga lantbrukare/mark- 
ågare.
Byggsatser bil friflygplan har vi 
icke heller så mycket av. Her
bert Hartmann kommer att gora 
en inventering av vad som finns.

Onskemål om olika halvfabri
kat som t ex fallningsanordning- 
ar fór W akefiled/B 1 -propellrar, 
snurrekrokar, tillbehor fór va
riabel instållning av stabilisator 
och fena och liknande nu svåråt-

komligaartiklarframfórdesaven. 
Initiativ från alla som år intres- 
serade år givetvis mycket vål- 
komna.
Tavlingsregler, tavlingskalend- 
rar, landslagsligan, Modellflyg- 
nytt var åmnen som behandla- 
des. Regelhåfte skali samman
stallas av grenstyrelsen och dis- 
tribueras till klubbama.

Landslagsligan
De fiesta tåvlama på listan kån- 
ner vi igen från flera tidigare. 
Några nya namn finns bland dem 
som kvalificerat sig till kom- 
mande uttagningståvling. T ex 
Per Qvamstrdm, Jon Wiese, Curt 
Hogberg, Roger Eriksson, Tore 
Hcdqvist, år namn som anting- 
en år helt nya eller så att saga 
"nygamla". Valkomna, i vilket 
fall! Ligan i sin helhet t o m 30:e 
man i F l A, 15:e i F1B och 10:e 
i F1C återfinns har infill.

T avlingsre sultat
En av de avslutande tavlingama 
1989 var Fladdermusens Host- 
tåvling 12 november, som Per 
Qvamstrom skriver några rader 
om, och Skånska Masterskapen

fór F1A, F1B och B l. Båda 
tavlingama gynnadesavbra vader 
med svaga vindar och filltalan- 
de temperatur. Resultaten blev 
också overlag goda, som listor
na har infill ger information om.

Tåvlingskalender 1990
Denna återfinns också på annan 
plats i Modellflygnytt. Det ar 
gladjande att så många klubbar 
ståller upp som arrangører. Sto
ra tavlingama som Friflyg-UT, 
SM, Majtavlingen, Hjelmeras, 
Scandinavia Open, Natttåvling- 
e n , , har såliskap av Wake-tav- 
ling på Glan i febraari, Våstgo- 
tatåvlingen på Kråks i juni, 10- 
starters på Oland i augusti samt 
den vcrkligt storanyhctcn, nam- 
ligen Autumn Max W/C, som ar 
en tavling med rang av World 
Cup Competition. AKMG och 
Slandan haransvaretforarrang- 
cmangct. Tavlingsplats år åker
mark i narheten av Vara. 
Traninglager for alla in tressera
de planeras i kombination med 
Scania Cup och Scandinavia 
Open i juli. Plats Revinge.
Den intemationella kalendem ar 
som vanligt mycket omfattan-

Fladdermusens Hosttåvling 12 nov 1989
Vader: disigt, till en borjan 
dimma, 8-12°C. Vind 2-4 m/ 
sek, stundtals stilla. Efter några 
timmars vantan lattade en seg 
dimmaoch en liten men entusia
stisk skara friflygare borjade tav
la. Det pressande tavlingspro
grammet (5 starter på 3 timmar) 
gjorde tavlingen kompakt trots 
det låga antalet tavlande.
I F1A vann Lasse Larsson lått 
med 5 sakra starter och fint glid. 
Långt efter kom ovriga 3 i klas
sen: Per Qvamstrom, John Pet- 
terson och Martin Hagerdahl.
IF1B kom Per Qvamstrom sist 
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med måttligt resultat. Segrade 
gjorde Bror Eimar med maxi
mal tid. Hårligt stig, fint glid 
och stiliga modeller. Allt verkar 
kontrollerat. En verklig modell- 
flygare som formedlar den val- 
awågda kombinationen av 
mångårigt, kultiverat utveck- 
lingsarbete och bamslig fasci
nation, som man annars bara 
upplever hos koreaner, kineser 
och andra, nar dessa visar upp 
sig intemationellt.
Anders Håkansson och Lennart 
Hansson vevade på flitigt och 
lade sig i namnd ordning som

2:a och 3:a. Dessa våra Wake- 
ficld-farbroder ger aldrig upp 
friflyget, och tur år det!
For den, som inte minns eller 
aldrig fått veta, så kan har redo- 
visas några av Anders Håkans- 
sonsframstmeritergenom åren: 
VM: 2:a 1955 och 1963 + 2:a 
som proxy 1956; NM: 5 gånger; 
SM 8 gånger. Det ar smått fan
tastiskt!
I Al vann Per Qvamstrom med 
Baltzar, John Pettersson 2:a. 
Fladdermusens nås ta tåvling går 
den 24 febraari.

Per Qvamstrom

Klass F1A
1) Lasse Larsson 879
2) Per Qvamstfóm 762
3) Martin Hågerdahl 703
4) John Pettersson 656

Klass F1B
1) Bror Eimar 900
2) Anders Håkansson 835
3) Lennart hansson 828
4) Per Qvamstrom 726

Klass Al
1) Per Qvamstrom 529
2) John Pettersson 471
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de. Nåmnas kan de narmast lig- 
gande: texHolidayonlce,Norge, 
Pampa WorldFF,Belgien; Mid
summer Trophy, Holland. Lis
tan ar mycket langre och har 
distribuerats till klubbama i 
månadsmeddelandet for januari 
1990. Intresseradekan dessutom 
erhålla den intemationella tav- 
lingskalendem från Modellflyg- 
nytts friflygredaktor. 
Intemationella masterskap biir 
det i form av Friflyg-EM 8-14 
september i Ungem och Junior- 
VM 20-26 augusti i Jugosla
vien.

Per Findahls F1A - 
en ritning
I detta nummer av Modellflyg- 
nytt har vi också med en av Per 
Findahls FlA-modeller i form 
av ritning. Per har bekant domi- 
nerat det svenska FlA-flygan- 
det under de senaste åren; svensk 
måstare 1986 (då junior, men 
med basta resultat totalt), 1988 
och 1989 (tvåa 1987), nastan 
standig segrare vid Scandinavia 
Open, segrare i World Cup-tåv- 
lingen 1989 osv. Snart kommer 
fulltraffen i en intemationell 
masterskapstavling, det tror 
åtminstone friflygredaktoren! 
Såavslutas friflygkronikan denna 
gång med uppmaningar till fli- 
tigt tranande och tavlande (Kom 
ihåg vad Chop sager: Try, try 
and try again!) och till konstruk
tivt byggande och konstrueran- 
de.

Forbundsmotet 1990!
Dessutom: 1990 års forbunds- 
årsmote, som skali hållas må- 
nadsskiftet mars/april i Kristian- 
stad innehåller flera frågor, som 
kommer att påverka framtiden, 
inte minst fór friflyget i S verige. 
Darfor bor Du ser till, att Din 
klubb biir representerad på fór- 
bundsårsmOtet och på friflygets 
grenkonferens. Tag darigenom 
chansen att medverka till att 
årsmtjtet och grenkonferensen 
tar beslut, som ar utvecklade 
och positiva - foren ljus framtid 
fór modellflyget i Sverige!

Lennart Hansson

LANDLAGSLIG AN FRIFLYG 1989

p-f fa  1. Ulf Edlund Eskilstuna FK mfs 2707
2. Per Findahl NorbergsFK 2703
3. Herbert Hartmann MFK Slåndan 2699
4. Lars Larsson MFK Sian dan 2671
5. Per Qvamstrom Fladdermusen 2663
6. Mikael Holmbom Matfors MFK 2655
7. Thomas Ekendahl Eskilstuna FK mfs 2634
8. Bror Eimar Solná MSK 2603
9. Lars-Olov Danielsson AKMG 2588
10. Anders Persson AKM 2586
11. Holger Sundberg Uppsala FK 2536
12. Michael Dahlin Matfors MFK 2528
13. Gunnar Holm SolnaMSK 2512
14. John Pettersson AKM 2503
15. Lars-G Olofsson AKMG 2492
16. Jon Wiese (J) Uppsala FK 2491
17. Ole Blomqvist Bagarmossens MFK 2487
18. Lennart Findahl NorbergsFK 2477
19. Poppe Blomqvist Bagarmossens MFK 2464
20. Nils Wallertin MFK Slåndan 2456
21. Tomas Aim Eskilstuna FK mfs 2346
22. Mats Rosling Uppsala FK 2293
23. Bjorn Wiese Uppsala FK 2288
24. Martin Larsson MFK Slåndan 2253
25. Svein Antonsen Uppsala FK 2081
26. Jerry Axelsson (J) Gråbo 1973
27. Leif Ericsson ObackaMK 1951
28. Claes H Nordin (J) Gråbo 1892
29. Lars Strannegård Gråbo 1841
30. Åke Femstedt Uppsala FK 1837

F1 B 1· Bror Eimar SolnaMSK 2700
2. Håkan Broberg Borlånge MSK 2700
3. Leif Ericsson ObackaMK 2654
4. Bengt-Olov Tomkvist Norbergs FK 2632
5. Jan Forsman Borlånge MSK 2631
6. Anders Håkansson AKM 2593
7. Lennart Hansson AKM 2589
8. Per Findahl Norbergs FK 2566
9. Curt Hogberg MFK Linkoping 2522
10. Mikael Eriksson (J) Matfors MFK 2507
11. Knut Andersson AKM 2436
12. Valdemar FAlk (J) Uppsala FK 2409
13. Per Johansson MFK Linkoping 2258
14. David Thorsén (J) Uppsala FK 2060
15. Peter Sundstedt Uppsala FK 1911

F1C 1. Gunnar Ågren Uppsala FK 2700
2. Eddy Astfeldt Eskilstuna FK mfs 2663
3. Lars Karlsson Norrkopings RFK 1695
4. Gerald Boman Solna MFK 1537
5. Hans Lindholm Våsterås FK 1508
6. L-G Lindblad Eskilstuna FK mfs 1293
7. Roger Eriksson Eskilstuna FK mfs 959
8. Ulf Carlsson AKMG 871
9. Alve Hansson Limhamns MFK 460
10. Tore Hedqvist Eskilstuna FK mfs 320

Flight
World
Cup

Sedan 1987 har friflygamakunnat 
tåvla om intemationellt måstar- 
status utover de traditionella 
måsterskapen. Det har skett i 
World Cup-tåvlingar, som ar- 
rangeras i olika delar av vårlden 
och administreras av friflygets 
FAI-kommittc genom desssekre- 
terare Ian Kaynes, England. 
Flertalet World Cup-tåvlingar 
arrangeras i Europa, dock också 
med tåvlingar i USA och Nya 
Zeeland.
Redan från borjan blev intresset 
stort i Sverige, inte minst ge
nom Scandinavia Open, som 
arrangeras på Revinge sedan 
1986 och alltså som vårldscup- 
tavling från dess start 1987. Norge 
kom med i leken 1988 med sin 
Holiday on Ice långst upp i norr 
på Mjosa-sjons is. Genom dessa 
båda nordiska tåvlingar har 
skandinaviska friflygare goda 
chanserattgora siggållande utan 
att behova ge sig ut på långa och 
kostsamma kontinent- eller in- 
terkontinentresor. Det har ock
så visat sig i slutresultaten. Bror 
Eimar, Per Findahl och Gunnar 
Ågren har genom åren gett 
Sverige stórst framgångar men 
aven andra svenskar har place- 
rat sig hOgt upp i listoma. For 
1989 noteras att Per Findahl har 
tagit en mycket meriterande an- 
draplats i klass F1A. Detta ge
nom andraplats i Holiday on Ice, 
Norge i mars, seger i Scandina
via Open i september (med 110 
deltagare i F l A!). Resultatlistor 
med de 10 båsta samt svenska 
placeringar fóljer hår på nåsta 
sida. Kompletta listor (fór ka- 
lenderbitare) kan erhållas från 
friflygredaktoren. |gg=·
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Free Wold Cup 1989 
slutresultat + svenska placeringar

Skånska
Måsterskapen 1989
Klass F1A
1) Per Qvamstrom 900
2) John Pettersson 831
3) Lars Andersson 775
4) Goran Norlén 723
5) Sven Landervik 499
6) Arne Friberg 486
7) Rolf Trulsson 464
8) Håkan Trulsson 426
Klass F1B
1) Lennart Hansson 895
2) Per Qvamstrom 876
3) Anders Håkansson 750
4) Martti Bogdanoff 472
Klass Bl
1) Lennart Hansson 600
2) Lars Andersson 264
3) Arne Friberg 105
20

Klass F1A · 150 távlare
1. Stefan Rumpp BRD 75
2. Per Findahl S 70
3. Michael Fantham GB 55
4. Bob Isaacson USA 53
5. Matt Gewain USA 45
6. Chris Edge GB 39
7. Manfreds Preuss DDR 36
8. Jan Somers NL 29
9. Allard v Wallene NL 29

10. Roger Ziegler BRD 26
20. Ulf Edlund S 20
22. L-G Olofsson S 20
46. Mikael Holmbom S 12
67. Lars Larsson S 9

Klass F1B · 140 távlare
1. Norm Furutani USA 55
2. Bernhard Silz BRD 52
3. Roger Ruppert CH 47
4. Stef. Stefanchuk USSR 45
5. Giancarlo Polla CH 40
6. Frank Seja BRD 39
7. Pim Ruyter NL 37
8. Bob Piserchio USA 35
9. Joe Foster USA 35

10. Amo Hacken NL 32
11. BrorEimar S 30
30. Jan Forsman S 20
42. Leif Ericsson S 12
43. Håkan Broberg S 12
54. Knut Andersson S 10
73. Mikal Eriksson S 8
73.PerFindahl S 2

Resultat F1C · 97 távlare
1. JanOchman PL 54
2. Uwe Glissman DDR 52
3. Randy Archer USA 45
4. Reinhard TRuppe A 44
5. Claus Wachtler DDR 42
6. Gunnar Ågren S 38
7. Manfred Thomas DDR 37
8. Gabor Zsellenger H 37
9. Tor Bortne N 32

10. 7 olika personer 
50. Lars Karlsson S 10
56. Eddy Astfeldt S 9
72. Alve Hansson
r

S 6
---- '

Ritningen ovan år Per 
Findahls FlA-modell
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Fórbundsmóte
31 mars- 1 april 1990

istian IV i Kristianstad |

Motorn består till 90% av 
plast, så åven vevstaken, som 
inte år fåst i kolven. Endast 
motoraxeln år metali. T v ses 
anslutningshålet for pump
slangen, då tanken laddas. 
Dår finns såkerhetsventilen, 
som oppnar vid 8 bars tryck.

Jonathan -  italiensk
modeil fór frisk
Luftdrivna motorer ar inget ny tt. 
Enligt Tekniska Museet i Miin- 
chen har motorer av den typen 
funnits i mer an 100 år. Någon 
framgång har de inte skordat. 
Problemet ar val framst att luf
ten inte bara skali medforas un
der flygning (dock latt). Den 
skali också vara komprimerad, 
vilket kraver en stabil tank, som 
står pall fór trycket. Tidigare 
fick man hålla tillgodo med me- 
talltankar (tunga, tunga!). Nu 
finns det plast. Darmed okar 
mojlighetema till att få fram en 
flygande apparat med luftdriv- 
ning.
Ett kul exempel på detta traffa- 
de redaktoren på vid VM i F4C

nere i Italien. En glad italienare 
visade upp sin "Jonathan" - en 
modeil, som drevs fram just av 
en luftdriven motor. Det hela 
verkade intressant, så det be- 
stalldes ett antal modeller. En 
del av dem har nu byggts och 
flugits. Hur verkar det hela vara? 
Kan det vara något fór modell- 
flygeri? Om sanningen skali 
fram, så verkar det inte så dumt, 
aven om man annu måste lågga 
en hel del på vidareutveckling. 
Systemet år uppbyggt kring en 
liten 0,65 cc encylindrig motor - 
helt i plast. Plasten gor, att man 
kan se in i motom - fordel? Den 
vager 7 g. Luften driver inte 
direkt på motoms kolv, utan

luft
"via" ett gummimembran. I 
nedre låget slåpps luften ut igen 
och ny cykel påborjas.
Den italienska motom såljs åven 
separati en bubbelpack, dårman 
finner allt vad som behovs. 
Tanken med 760 cc volym tål 
max 8 bars tryck och enligt in
struktionen skali en såkerhets- 
ventil stå fór skyddet. En cykel
pump medfóljer och enligt sam- 
ma instruktion skali man kunna 
ge den bortåt 60-70 rejåla pump
slag utan att man nårmar sig fór 
hogt tryck.
Modellen Jonathan år helt i 
balsa: flakvingar och flakstjårt, 
som enkelt byggs upp kring 
kroppsstaven, som har hela dri-

venheten (dvs motor + tank) 
monterad från fabriken.
Att "bygga" modellen tar inte 
lång tid. Men cyano år man får- 
dig efter en halvtimme. Model
len trimmas "som vanligt". Mo
tom år inte kraftig (Klaus Jorg 
Hammerschmidt har fått fram 
ca 0,16-1,3 W i en test med en 
motsvarande motor i Flug)så hår 
gåiler det att vålja rått propeller. 
Jag skulle tro, att någon av våra 
inomhusstjåmor skulle kunna 
råkna fram låmplig vingprofil, 
spånnvidd/korda-forhållande 
samt snurrafdr den hår model
len. Det år intressant att prova 
på något ny tt. Åven om det mås te 
få några år på sig fór att bli bra.
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En miljovånlig Telemaster
Buller; luktav brand ricinolja, kladdiga fingrar; startproblem och annat får 
många att soka sig mot eldrivet modellflyg. Och det bórjar nu faktiskt rora på sig
Det kom ett brev till 
Redaktionen
Jag heter Anders Engberg, bor 
och studerar i Umeå. Jag till hor 
en modellflygklubb som heter 
MFKBunten, som ligger 12 mil 
inåt landet från Skellefteå sett. 
Suman Chopra* har till redak
tionen skickat dig kort på min 
eldrivna Telemaster och skrivit 
några rader om det jag har be- 
råttat fór honom.
Han tyckte att jag skulle få  ivåg 
korten så snabbt som mojligtfor 
publicering i Modellflygnytt. 
Nu har studierna lugnat ned sig 
lite så jag tånkte skriva och 
beråtta om Telemastern.

Jag har all tid varit intresserad av 
elflyg, och aven hållit på en hel 
del med det. Då i motorstorle- 
kama 380,550 i mindre elsegla- 
re, pylon och handkastarkårror. 
Nar den japanska elhelikoptem 
SKYLARK EH1 kom på den 
svenska marknaden blev jag in
tresserad och kopte den. Tyvarr 
ej så lyckad som man hade hop
pats. Helikoptem forsvann gan- 
ska snabbt också från annons- 
sidoma.
Den har hosten kopte jag en 
ASTRO Cobolt 40, fartreglage 
och ackar, som jag tankte satta i 
enSopwith 11/2 Strutter och ha
de då forhoppningen att den skulle 
lyfta från marken. Den skulle 
bli relativt lått. Med en vikt på 
cirka 2 kg så var oddsen goda. 
Denna vikt beraknad på 14 cel- 
22

ler och inte som Suman Chopra 
hade nåmnt, att den skulle vaga 
så med 21 celler.
Men nar man nu hade skaffat sig 
nya elgrejor så var suget for 
stort. Jag beslutade mig for att 
prova grejoma i min Telemas
ter, som hade legat i forrådet 
ganska lange.
På Telemastem plockade jag bort 
forbranningsmotom (en OS MAx 
40 FSR), tank på 500 cl, bly i 
nosen for av vagningen, stotstång 
for trottel + viss motorinfast- 
ning. Jag ersatte detta med en 
ASTRO Cobolt 40, ett fartreg
lage ASTR035/100+ 14celler. 
Vad jag forlorade i vikt framgår 
av tabellen harintill.
Elversionen av min Telemaster 
blev all tså 380 g tyngre, men då 
var brånsletanken tom. Så om 
man raknar med en 3/4-1/1 tank 
bransle, så kan man forenklat 
saga, att startvikten blev den- 
samma. *

I
Lattade efter 20 meter \
Telemastem var så aven som el- |  
version utrustad med standard i 
Futabaradioanlåggning.Tillmin ■ 
forvåninglyfteTelemastemefter J 
cirka 15-20 meter från gras och * 
kunde loopa utan någon direkt I 
fartokning. Flygtiden blev vid I 
normal flygning cirka 5-7 mi- |  
nuter. Jag har tankt prova Tele- I 
mastemmed21cellerocksåoch i 
då skali ASTRO Cobolt 40 mot- ■ 
svara en 6,5 cc-motor.Med 14 J 
celler rackte det åndå gott och ■ 
val till att få upp den i luften. En I

forbattring vore naturligtvis att 
ta av den tunga, målade solar- 
texkladseln och ersåtta den med 
solarfilm samt installera en lat- 
tare radioutrustning. Samtidigt 
kunde man oka antalet celler till 
21 stycken.

Dubbeldackaren nasta!
Dubbeldackaren, Sopwith 11/2 
Strutter, som i skrivande stund 
ar halvfardig, biir intressant. 
Den biir betydligt låttare ån Te
lemastem - jag tippar mellan 
2,0-2,5 kg, vilket ger en vingbe- 
lastning på 50-56 g/dm2(beråk-

S ting-Pylon blev inte någon storre 
succé från borjan. De forstå åren 
var inte deltagarantalet sarskilt 
stort. Endast 7-8 personer kom 
till varje tavling. Flera flog bara 
några lavlingar och kom sedan 
inte igen. Men en liten kåm- 
trupp utkristalliserades och ef
ter fyra år, så tycks tavlingsin- 
tresset kommit igång på allvar.

nad på 75% av totala vingytan, 
då det ar en dubbeldackare!). 
Vikten ar sjalvfallet beroende 
på vilken radioutrastning jag 
valjer samt också antalet celler 
(14-21 st). Men oddsen ar for
visso goda!

* Suman Chopra presenterades 
i Modellflygnytts julnummer 6/ 
89 av Bo Holmblad. Sumans 
insatser på elflyget har redan 
vackt stort intresse och vi fort
sa tter bevakningen!

deltagare har kommit från inte 
bara Vasby och V allentuna, utan 
också från andra klubbar i stock- 
holmsregionen. De två senaste 
åren har tåvlingen kOrts som en 
cup-tavling bestående av 7 del- 
tavlingar, dår tåvlingsplatsema 
våxlat mellan Våsby och Vallen- 
tuna. Vinnareblirden.som samlat 
flest poang under en såsong. Den

Viktjåmforelse
OS Max 40 FSR 430 g 
Bly, tank (tom) 340 g 
stotstång for trottel, 
motorinfastning

ASTRO 40 370 g 
Celler 14x120 mAh 730 g 
Fartreglage 50 g

Totalt 770 g
--  . . . .

Totalt 1.150 g

Apropos MITTEN-ritningen

Sting-Cup 89
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El i kopter -  går det?
"Suman har ju redan avslójat lite detaljer om min elhelikopter och planerna på 
att bygga om den. Såvi våntar lite med den!" Så tyckte Anders Enberg.
"Suman har ju redan avslojat 
detaljer om min elhelikopter och 
planerna på att bygga om den. 
Eftersom jag annu inte provát 
med min ASTRO 40 i helikop- 
tem, och inte heller vet hur re
sultatet biir, vill jag inte att Du 
namner alltfor mycket om den 
nu i Modellflygnytt". Så skrev 
Anders. Men vem kan stoppa 
har? (Efter telefonkontakt med 
Anders fick Red tillåtelse att 
skriva vidare)
Skylark ΕΚ I, som år tillverkad 
i Japan, blev som sagt ingen 
stoire succé. Helikoptem år ur- 
sprungligen utrus tad med två Ma- 
buchi-motorer och tånkt att fly
gas med en fast, markbunden 
stromkållatyp bilbatteri - via en 
cirka 7 meter lång kabel - eller 
normal friflygning med ett 8 
cellspaket.
Att flyga den med kabel går fint. 
Den vågen erbjuds man bra trå-

ningsmojligheter att flyga inom- 
hus specieilt under kalia vinter
dagar. Den år enkel och okom- 
plicerad for nyborjare (startar all- 
tid). Det man kan anmårkapå, år 
den i mitt tycke lite bristfålliga 
kraftoverforingen till stjårtrotom. 
Till detta kan också fogas, att 
skali man flyga med "installera- 
de" ackar, så biir det betydligt 
svårare.
En sak år nåmligen helt såker. 
Till verkaren har inte lyckats med 
att få den att bli en bra friflygan- 
de helikopter. I stållet har man 
overreklamerat dess egenskaper 
och desperat forsokt få sålja den. 
Det år alltså rent ekonomiska 
marknadsforingsbakgrunder, som 
gjort att den kommit ut på mark- 
naden. Tragiskt, men sant. 
Helikoptem år utrustad med två 
Mabuchi-motorer (RS 540S), som 
kan kopas från Clas Olsson for 
39:- styck. Dessa motorer har

dålig kraft och verkningsgrad. 
Hur kan konstruktoren/till ver
karen tro, att detta skali lyckas? 
Enligt medfoljande broschyr 
skali helikoptem flyga fritt i 2 
minuter med 8 celler. Jag vet 
inte vad jag har gjort for fel, 
men min helikopter formådde 
bara lyfta några få centimeter 
med 8 celler. Med 10 st fick jag 
dåremot upp den ett par meter 
och kunde hovra i cirka 15 
sekunder.
Intressant var i och for sig, att 
helikoptem kunde flyga med 
denna undermotorisering. Det 
ger mig goda odds for kom- 
mande projekt. Då avser jag 
nåmligen att såtta i min ASTRO 
40 i helikoptem och allra forst 
testa med 14 cellers drivpaket. 
Om detta lyckas någorlunda 
tånker jag ta bort den bristfålli
ga stjårtrotoroverforingen och 
ersåtta den med en omlindad

380-motor, som driver direkt på 
stjårtrotom.
Suman Chopra ska eventuellt 
hjålpa mig med utformning av 
en elektronisk styming av stjårt- 
rotormotom, så att den automa
tisk kompenserar vid "gaspå
drag" av huvudrotom.
Det skali bli intressant att se vad 
detta kan leda till!

Anders Enberg 
MfkBunten

Vi hoppas, att Du i kommande 
nummer av Modellflygnytt ska 
få  fortlopande rapportering om 
den typ av elfly g, som Suman 
och Anders nu utvecklar. Det 
år dags, att åven vi i Sverige får 
mojlighet att "oppna" el-skala- 
flyg och el-helikopterflyg. 
Bildraden ovan Anders 
Telemaster och Skylark med 
elmotorer. Red

som vunnit tre år i rad har vunnit 
cupen for alltid. 1988 vann 
Andreas Husman, Våsby. 1989 
Jan Karlsson, Våsby. Vem vin
ner nu 1990?
Har Du lust att vara med? Eller 
kanske start upp något liknande 
i Din egen klubb? Hor av Dig. 
For finns det finns det något 
roligare ån just pylon-racing?

Jan Karlsson 
0760-332 74

Bilden t h visar Kalle 
Bostrom, 13 år, Vallentuna, 
med sin Sting-Pylonmaskin

Resultat Sting-Cup 1989
l.Jan Karlsson Våsby

OS FRS10 Yosioka
2.Karl Viberg VMFK

E n y aX ll Graupner
3. Kjell Mattsson Sigtuna

OSFP10 MK
4. Luciano MazzantiOriminge

OS FSR10 Taipan
5.Pier Ravetti OSFK

OS/Enya X I1 Graupner
6. Micke Viberg VMFK

E nyaX ll Yoshioka
7.Karl Bostrom VMFK

OS PRS10 Yoshioka

23
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Mitten-ritningen:

Stockholms Radioflyg-klubb anordnar

• Quarter Midget pylon 5/5 på Barkarby
• Quarter Midget pylon SM 8/9 på Barkarby 

Kontakt: Jan Karlsson 0760-332 74

Bygg nu och tåvla mer 
i STING-PYLON!
I Modellflygnytt nr 2 forrå året 
slog Jan Karlsson - se ovan till 
hoger! - ett slag for STING-Py- 
lon - en tavlingsform, som borde 
passa flertalet s k sondagsflyga- 
re. Tavlingen baseras på en" stan- 
dard"-modell, som skali upp- 
fylla vissa krav. Motom skali 
vara en standard 1,8 cc motor

med RC-trottel och ljuddam pa
re, som får borras upp till 6 mm 
utblåsoppning.

Stockholms-tåvling
STING-Pylon har en tid vant 
en mycket uppskattad tåvlings- 
form med lokal forankring i 

medtonvikt

<
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på Vasby MF och Vallentuna 
MF. Det finns alla skål att gora 
propaganda for den har enkla 
och trivsamma tavlingsformen. 
Och det gor vi nu med en mo
deli från Norrkoping. Det år 
Haine Dannwall, som ligger ba
kom konstruktionen, som till 
skillnad mot Lars Karlssons 
modeli så gott som uteslutande 
byggs med balsa.
Haines ritning, som återfinns som 
MITTEN-ritning i det har num
ret av Modellflygnytt har ritats 
av Ragnar Åhman (en annan 
kånd modellflygare från Norr- 
koping!) och kråver inte några 
speciella kommentarer. Haine 
påpekar, att mini-servon ar ett 
måste. Sjalv har han tre Futaba 
FP-S133, som håmtar kraft från 
en 250 mAh-ackumulator. To
tala flygvikten ligger på 570 g. 
Haine Dannvall byggde sin 
STING-Pylon-modell for hogst 
cirka 100:-, så den ekonomiska 
sidan av bygget bor inbjuda till 
ingångsåttning!

"Sting Pylon" år definitivt in- 
get, som bara stockholmare 
skali få  hålla på med. Starta 
gårna i Din klubb for det hår 
verkar mycket kul!
Se åven sidorna 22-23 ner till!

1 Så hår skrev I
1 Jan Karlsson I
I i Maj-numret 1989

i Utmaning i 
j Sting -  !
i PYLON! i
.  Varfor så lite om pylonflyg i J
■ Modellflygnytt? Det kan man J
• fråga sig. Grenen lever i alla ■ 
I fall. Vfisby MF och Vallentu- I 
I na MF utmanar Stockholms I 
I alla radioflygare på "Sting- |  
I Pylon".
■ Vad kan nu detta vara?!
■ Två tåvlingargår i Vasby 15/4 ■
• och Vallentuna 13/5. Den for- . 
.  sta deltavlingen hade man på ! 
J Årstafåltet. Jan Karlsson J 
I (0760-332 74) leder "ligan" I
■ och svara gårna på frågor om I 
I den hår "folkrace"-pylonet. I 
I Reglema år enkla och vi drar |  
I dem hår nedan. Några super- |  
I duper-doningarkråvsintealls! I

! TÅVLINGSREGLER [ 
[ STING-PYLON
I Tåvlingen: 3-4 flygplan star- |  
I tar i vage heat Planen ska |  
I runda två pyloner, som står I 
i med 150 m avstånd. 10 varv i
■ skali flygas och"cuttar" man, ■
■ så kor man ett extravarv.
J Flygplan: Bygg i trå eller J 
J tråliknande material. Glasfi- J
• ber får ej anvåndas i kropp * 
I ochintehellercellplastiving- I 
I ar. Max spånnvidd 800 mm, I 
I max korda 200 mm, min |  
I vingtjocklek 20 mm, flyg- |  
I planskroppens bredd min 50 I
■ mm på bredaste stållet, min i
■ hojd - vingen inraknad - på ■
■ hOgsta stållet 80 mm. Krop- . 
J pen måste vara fyrkantig/rek- J 
J tangulår.Homen får ha en ■
• rundning med en radie av 6-7 ■ 
I mm.
I Motor: Max 1,8 cc med ori- I 
I ginal RC-trottel och ljuddam- |  
I pare - utblåset får okas till |  
I max 6 mm (OS & Super |
■ Tigre). Topplockspackning i
■ får plockas bort.
■ Brånsle: Arrangerende klubb . 
! håller brånsle: 75% metanol, J 
J 5% nitro och 20% ricinolja.
■ Propeller: Plastpropar Over ■ 
I diameter 7', stign 4' tillåma, I 
I dockejtrådito-ochdefårbe- I 
I arbetas och balanseras. |
•  ·Η  mm mm a n  _  mmm mm mmm _  #



Det ringde 
fóre jul!

En kvåll fóre jul ringde post- 
måstam till mej. Vanudå? Hade 
jag glomt lacka mina jul- 
klappspaket? Nejdå!
Det visade sig, att postmåsta- 
ren ar "distriktspresident" i 
Lions. Han bad mej komma 
till Herrgården i Nykvam och 
ta emot ett stipendium. Horde 
jag rdtt?
Jodå. Lions stipendiekommit- 
té hade valt just mej att få 
deras fina stipendium på inte 
mindre an 2.000 kronor.
Min fru Vanja och jag knalla- 
de så en mork tisdagkvall i de
cember till Herrgården fór att 
hamta stipendiet.
Val framme mots vi av slips- 
och propellerforsedda herrar i 
eleganta kostymer.
"År det har Lions", frågade vi. 
En herre med fet cigarr svara- 
de "Jodå, och Rotary finns på 
andra våningen". Viblevemot- 
tagna av Lions, fick kaffe, lus- 
sekatter och tårta. Turingesko- 
lans Lucia kom med tamor 
och stamningsfull sång.
Så dags fór utdelning av sti
pendier. Två delades ut till ung
domar, som gjort fina idrotts- 
liga insatser. Två gick till 
ungdomsledare som gjort en 
insats fór bygdens ungdomar. 
En av dem var jag!

Fint tal "fostrande”
Stig Widing - en av våra med- 
lemmars fader - holl ett fint tal 
fór oss stipendiater - han be- 
rattade varfor vi blivit utval- 
da.
Så har efteråt måste jag erkan- 
na, att det kandes lite pirrigt 
att hora, att man "fostrar nå- 
gra av traktens ungdomar med 
stor inspiration och kreativi
tet fór framtiden".
Blommor till oss stipendiater, 
check från distriktspresiden- 
ten. Dagen avslutades med all- 
man information om Lions i 
Sverige och i ovriga varlden. 
Lions gor oerhort stora insat
ser fór att hjålpa i varlden. 
Med ett stort tack till Lions 
fór det fina tecknet på upp- 
skattningfor vårt jobb!

Lennart

%  F° rbundsm°te
l ·  ' \ 31 mars' 1 aph! 1990 |
I L  Ho,e"  Kristian IV i  Kristianstad J

En del mårkliga 
modellflygare 

behover inte 
maffig mekbox 
eller batterier. 
Men den råtta 

• "snårten" år desto 
I viktigare fór dem! 

Det handlar om 
dieselfreakarna - 

de som får det att 
gå utan strom!

nytt
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Diesel år inte bara 
lastbil och buss!

En dieselmotors funktion base
ras på det faktum, att luft, som 
pressas samman biir varm. Jamfor 
med en cykelpump, som biir 
varm efter en stunds pumpande! 
Den uppkomna varmen anvån- 
des fór att an tanda branslet. Ge
nom att variera kompressionen 
(hop-pressningen) av bransle- 
blandningen kan man variera fo- 
tandningen. En hogre kompres
sion ger en tidigare fortandning 
och Du får ett hogre varvtal på 
Din dieselmotor. 
Kompressionen reglerar Du med 
den så kallade kompressions
skruven, som sitter hogst upp på 
motoms cylindertopp. Då Du 
skruvar (medurs) ner skruven i 
toppen hojs kompressionen. Och 
motoms varvtal okar. Skruvar 
Du upp skru ven minskar Du alltså 
kompressionen och varvtalet 
sjunker.
Nar Du ståilt in kompressions
skruven rått, så galler det att for- 
siktigtj ustera motoms gång med 
hjalp av branslenålen. Med den 
staller Du in ratt branslebland- 
ning, dvs den råtta blandningen 
av brånsle och luft.

Lite om dieselbrdnslet 
Brånsle till en dieselmotor - av 
de sorter vi talar om fór modell- 
flygplan - består av tre kompo

nenter. Ett av dessa åmnen år 
låttantånt vid hojd temperatur. 
Det år eter. Nåsta amne skali 
brinna och ge energi - fotogen. 
Och det tredje åmnetskall smorja 
motom och hår handlar det - 
som vanligt - om ricinoljan.
I många fall en tredjedel eter, 
en tredjedel fotogen och en tre
djedel ricinolja. Men det kan 
vara bra, att se efter vad som re- 
kommenderas fór varje enskild 
motor. Det kan variera.
En dieselmotor av standardtyp 
burkar ge mest kraft vid ett rela
tivt lågt varvtal - omkring 8.000 
varv/minut. Det galler dåatt vålja 
en propeller, som ger ungefår 
det varvtalet. Hår får man prova 
sig fram - om nu inte instruk- 
tionsboken fór just Din diesel 
ger några bra och låmpliga re- 
kommendationer.

lem med andra hånden två till 
tre gånger. Då har motom sugit 
in brånsle.

Starta med dieselsnarten 
Tag bort fingret från forgasaren 
och fortsatt att slå runt propel
lem med "snart". Basta snårten 
får Du, om Du slår med fmgrar- 
na så nåra propellemavet som 
mojligt. Då startar Du lått med 
den så kallade "dieselsnårten". 
Når motom gått igång låter Du 
den gå en kort stund fór att var
ma upp. Den varmkomingen bor 
goras innan Du borja justera in 
båsta varvtalet med brånslenå- 
len.

Det har år inte svårt alls!
Lycka till!

Natan

Tio overåtta!
Montéra Din dieselmotor ordent
ligt i motorbocken. Sått på pro
pellem och dra fast den, så att 
den står i ett låge "10 minuter 
over åtta" - då Du ser motom 
framifrån - just fóre kompres
sionslåget. Har Du fyllt tanken 
med rekommenderat brånsle, år 
det bara att starta. Placera ett 
finger over forgasarens insug- 
ningsoppning. Slå runt propel-
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Det var 
dyrt!

Modellflygnytts redaktion har 
tagit del av en mycket intressant

Televerkets prislista for
TYPPROVNING av 

RC-utrustning
vid normala forhållanden.

Av den framgår, att importorer 
av radiostymingsutrustning (dvs 
sådana, som vi framfor och styr 
modellplan med) måste låta typ- 
provadessa utrustningar hos Te- 
leverket innan de får gå ut och 
salja dem på marknaden. Men 
det ar inget nytt.
Det kan måhanda vara intres
sant for en svensk modellflyga- 
re att veta, att importoren/agen- 
ten får betala hela 23.625:- for 
att få en sådan typprovning gjord 
av vårt kara Televerk.
Dyrt, overmåttan dyrt!
Måste Televerket ta ut så myck
et? Med en rimlig timkostnad av 
200:- måste man tydligen lagga 
ner nara tre vectors jobb for att 
fasts talla att anlaggningen ar OK! 
Det borde kunna gå att sy stema- 
tisera och forenkla - och kanske 
gå ihop med andra televerk, som 
gor motsvarande provningar.

Jag hoppas jag har f  el!
Jag hoppas, att jag last prislistan 
fel, for annars betyder det ha,r 
att den Televerkska prøvningen 
belastar varje RC-anlåggning 
med bortåt 300-400:-/st med 
moms och hela baletten! 
Blodigt, Overmåttan blodigt!

Redaktórn

Vad kostar kalasen?

Grundkurs · 5 dagar
Den kostar $845.00 och det pri
set inkluderar mat och logi. 
Fortsåttningskurs · 5 dagar 
For $995.00 lår man sig mer och 
valjer X-Cell, GMP, Schliiter, 
Kalt eller Kyosho-maskiner. 
1990 har 34 olika kurser med 
borjan 8-12 jan till 12-16 nov. 
Detta skulle kanske kunna kom- 
bineras med en vanlig semester- 
resa till USA?

Radio Control Helicopter School 
år en avdelning av RC Flight 
Training Center, P O Box 727, 
Crescent City, Florida, 32112- 
0727, USA. Dår kan man låra 
sig flyga RC-helikopter under

trivsamma intematformer. Vad 
sags om det hår, som ett dver- 
sånt program "gottar" med: 
Fem trevliga dagar & kvållar att 
leva, andas och tånka helikop
ter. Helikopterteori. Trimning,

instållning, justering. Helikoptrar 
och RC-utrustning utlånas. 
"Oga-mot-oga"-undervisning, 
små elevgrupper, dubbelkom- 
mando, pratstunder på kvållen 
vid brasan eller vid poolen.
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v e t  dom  vad  
som  galler vid  
flygutbildning!

SMFF-anslutna klubbar 
sysslar med nedanstående: 
Friflyg 97 stycken 
Linflyg 103 stycken 
RC-flyg 196 stycken 
Tåvlingsverksamhet pågår 
i 121 klubbar fordelat på 
30 st med 148 aktiva (fri) 
18 st med 45 aktiva (lina) 
50 st med 186 aktiva (RC) 
Ungdomsverksamhetpågår 
i 144 st klubbar.

■ ■ Brevduvor har gamla 
anor som postala medar- 
betare. Egypt em a anvån- 
de dem redan 2000 år f Kr. 
Hos grekema fórkunnade 
brevduvoma vilka som 
vunnit det olympiska spe- 
len530f Kr. Svenska armén 
hade brevduvor i sin tj ånst 
ånda till 1949. 
Utvecklingen på det sven
ska postala portoområdet 
gor nog att det snart fore
ligger ett intresse att sjålv 
"odla" brevduvor for sin 
privata brevdistribution. 
"Vad kostar fågelfro idag" 
och "Hur långt orkar en 
duva flyga på 1 hg solros- 
fró?" år primårfrågor att 
få svar på, innan man drar 
igång kuttringen! Allt fór 
ekonomien & miljon!

Kallelse till 
1990 års

Hotell Kristian IV  i Kristanstad 31 mars -1  april 1990 kl 1300
SMFF:s medlemmar, klubbar och distriktsfórbund kallas hårmed till ordinarie 
Fórbundsmóte. Anmålningsformulår har sånts ut.

USA-tips om 
propellrar
1. Vålj rått propellerstorlek - 

folj noga motortillverkarens 
rekommendationer!

2. Rensa propellem från Idst 
gjutskågg och annat lost!

3. Montéra propellem med 
rått mutter och rått bricka 
och drag åt muttem. Kolla 
efter varje flygning!

4. Anvånd en "chicken stick" 
eller en starter - och gor alla 
instållningar bakifrån.

5. Håll åskådama minst 5 m 
ifrån motom, då den går.

6. Anvånd skyddsglasogon & 
skyddshandskar och låt inga 
foremål komma i kontakt 
med propellem!

7. Stoppa motom genom att 
strypa brånslctillforseln! 
Aldrig med Din hand!

8. Kontrollera propellem efter 
varje flygning. Byt, om den 
visar skador. LAGA aldrig!

9. Måla propellerspetsama, så 
syns en snurrande propeller 
mycket båttre!
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Quarter Midget 
SM 1989

1. Bo Magnusson
2. H.O. CarJsson
3. Lars Fastenius
4. Borje Ragnarsson
5. Ingvar Larsson
6. Jan Karlsson
7. Håkan Florén
8. P.O. Carlsson
9. Claes Meijer

10. Anders Mårdén 
v

Blåsigt QM-SM 1989
ders Mårdén och Håkan Florén.

Helikopter Popular -89
Ett soligt, men blåsigt SM 1989 
i Quarter Midget arrangerede 
Motala MFK med 12 deltagare. 
Heat I tog Lars Fastenius efter 
omstart. Bo Magnusson och 
Borje Ragnarsson tog de två fol- 
jande heatovertygande. Andreas 
Husman - Sting-Cup-mastare - 
88, tog efter en stund taten i sitt 
heat mot P.O. Carlsson och Claes 
Meijer, men skar ner i tionde 
varvet och kraschar. P.O. vin
ner. Vid lunchpausen efter sex
ton heat leder Bo Magnusson 
efter riktigt pylonheat: lågt, fort, 
sakert. I 22:a heatet mots An-

Har skulle Andreas varit med, 
men kraschen tidigare omojlig- 
gjorde detta. Trots gott om plats 
i luften i ett tv-mansheat kolli
derer de båda och avslutar hea
tet med krasch.
Efter åtta flugna heat visade det 
sig att hemmasonen Bo Mag
nusson medPicco-driven Shoe
string tagitflestpoång och blivit 
Svensk Mastare 1989. Falken- 
bergsflygaren H O Carlsson 
Rossi/Little Toni kom tvåa tatt 
efter. Lars Fastenius, Stock
holm, Rossi/PoleCatkom trea.

Riksmåsterskapet i Heli Popu
lar har fått status, men fortfaran- 
de kan vem som helst deltaga. 
Sponsorema bjod på ett valfyllt 
prisbord vid tavlingen på Hoka- 
fålteL Ingvar Johansson, AKMG, 
fjolårets segrareskulle forsoka 
forsvara sin titel mot nio andra; 
premiar for malmosonen Lars 
OlssonochFagerstas Patrik Åker
blom; Bjom Pemed - ofta doma
re - hade laddat liksom Sven- 
Erik Borg, Tidaholm, som inte 
kunda hålla ifrån tavlingen. Jan- 
ToreLygren borjade lite medio- 
kert, men två bra avslutade flyg-

ningar gav titeln. Karl-ErikEriks- 
son, Ale MFK, kunde vunnit 
med tre jamna flygningar, men 
fick ge sig.
Resultat Riksmåsterskap
Helikopter Popular 1989

1. Jan Tore Lygren 1561
2. K-E Eriksson 1521
3. P-E Andersen 1501
4. Bjom Pemed 1459
5. Lars Olsson 1444
6. Ingvar Johansson 1434
7. Sven-Erik Borg 1413
8. Christer Persson 1231
9. Patrik Åkerblom 983

10. Bjom Friberg 32

Några 1989 års tåvlingar i korthet!

Lyckad Elserie avgjord!
Helkul elserietavling avgjord, 
skriver Stefan Engberg. Han av- 
serden nya tavlingsklassen F3E 
Popular, som fram gån grikt korts 
under 1989. Håll Dig i luften 15 
el 20 minuter, landa i cirkemed 
radien 1 7,5 el 15 m. Man mots 
alia mot alla i omgångar vilket 
gerrattvistpoangsystem, dåman 
flyger under samma betingel
ser. Under 1989 års serietåvling 
har man kunnat gladjas åt fina 
priser från Hobbyborgen/Graup- 
ner, KungsHobby, LRN Teknik 
SaftNiCad-ackumulator. Djurs- 
holms Modellflygare och Star- 
flyers har arrangeret. Resulta-

ten från serietåvling -89 ser ut 
så har (de tre basta raknas):

1. Bo Samuelsson 27 p
2. Rikard Levenstam 23 p
3. Per-Axel Eliasson 22 p
4. Conny Toilet 19 p
5. Jan Levenstam 18 p
6. Bo Sjoberg 16 p
7. Stefan Engberg 12 p
8. Per Erik Larsson 8 p
9. Curt Lundvik 6 p

10. Per-Olof Sondén 5 P

Yngste resp åldste deltagare i 
serietdvlingen: Valdemar 
Nordberg och Curt Lundvik 
flyger med samma typ: PB-23

Blåsigt Helikopter-SM
1989 års SM i F3C (aven UT3)var 
forlagt till Hokaklubbens fait ut- 
anfdr Halmstad. Det kunde va
rit battre forutsattningar. Solen 
varmde ibland, men stundtals 
mycket starka vindbyar. 
Titelforsvarande Thomas Ceder
gren, Nykoping, genomforde tre 
bra flygningar. Tog ledningen 
direkt. Missade autorotationen i 
andra och avslutade med tav
lingens hogstapoång 197,5. Ulf 
Johansson har tagit ett sabbats
år, men kunde inte låta bli att 
stota på SM-titeln igen och 
samtidigt halsa på svarfar Sture 
Tingwall, Mfns red i Halmstad.

Ulf borjade osakert, men med 
två jamna, avslutade flygningar 
tog han andraplatsen 10 p efter 
Thomas. Christer Palmdahl, blev 
trea, medan Per Nordstrom med 
motorproblem blev 4:a efter en 
snyggt genomfort slutflygning. 
(Han hade då hittat gummip- 
roppsrester i tanken, som orsa- 
kat motorstomingama tidigare). 
Resultat
1. Thomas Cedergren 379,5 p
2. Ulf Johansson 369,5 p
3. Christer Palmdahl 362,5 p
4. Per Nordstrom 336,5 p
5. Anders Helmer 332,0 p
6. Ola Forsberg 230,0 p
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Meddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" insåndes a Ilt id direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 ·  600 10 Norrkóping

Det kom  
ett brev!
Nu kommer jag med varldens 
grej! Vad sags om en studiecir
kel inom modellflyg!?
Mig veterligt har det aldrig lyc- 
kats tidigare, men nu går det! 
Efter att ha kontaktat studiefor
bundet SISU* och rcsoncrat med 
dem om en cirkel inom amnet 
"linkontroll och tavlingsklassen 
Lindansen". Jag skrev en arbets- 
plan enligt de regler, som SISU 
har. Och den godkandes! 
Målsattningen fór cirkeln ar att 
deltagaren som ar helt "novis" 
skali kunna stalla upp i en uttag- 
ningstavling till riksmasterska- 
pet i Lindansen. SISU betalar 
per studietimme 50:- upp till 30 
timmar. For att få genomfora en 
cirkel måste det vara minst 5 
deltagare med en lagsta ålder av 
14 år - dock fínns det ingen 
grans uppåt!

Någontingfor 
klubbama kanske?
Det har kanske Du skali ta upp i 
Modellflygnytt fór att tipsa klub
bar och distrikt. Och kurspla
nen, som jag har gjort kan dis- 
tribueras av SMFF:s expedition.

Hålsningar!
Lars Pekkala, Tjårnmyrv 42,
892 00 Domsjo, 0660-529 11

*) SISU = Svenska 
Idrottsrorelsens Studieforbund

Kallelse till 
1990 års 

forbundsmote
Hotell Kristian IV i Kristanstad 
31 mars - 1 april 1990 kl 1300

SMFF:s medlemmar, 
klubbar och 

distriktsforbund kallas 
harmed till ordinarie 

Forbundsmote. 
Anmalningsformulår har 

sånts ut.

Tåvlingskalender Inomhusflyg 1990
Nr Datum Távlingens namn Plats Arranger Kontaktman telefon bosťarb

01 april Inomhus-SM MFK Nimbus/RFK Ikaros S-0 Lindén 019-18 2179

Tåvlingskalender Friflyg 1990 - alla klasser
Nr Datum Távlingens namn Plats Arranger Kontaktman telefon bosťarb

01 fob 17 (18) Hjelmerus "88“ & Wakefield Glan MFK Linkůping Per Johansson 013-520 86
02 feb24 Vinterslabb Revinge Mfk Fladdermusen Per Qvamstrům 046-11 1354
03 mar 3 Vårtåvling, F1A, F1B, F1C, Stódesjón VLM Mikael Holmbom 060-212 80
04 mar 10 Norbergstråffen Åmånningen Norbergs FK Mis Bengt Wendel 0223-226 24
05 apr 21 Våretten Uppsala Solná MSK Gun nar Holm 08-760 95 46
06 apr 21-22 AKMG:s fits Vårtråff Klagstorp Skóvde AKMG fft L-G Olofsson 031-49 30 55
07 apr 28 Majtåvlingen Uppsala Uppsala FK Gunnar Ågren 018-10 6710
08 maj 24-27 Friflyg-UT Řinka by AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
09 jun 9 Våstgotatåvlingen Kråks skjutfált Brånnebrona FK Mfs Lennart Skůld c/o 011-13 21 10
10 jun 16-17 Natt-tåvlingen Midlanda VLM Anders Ericsson 060-55 44 59
11 jun 16 Sunshine Thermal Hunting Revinge Mfk Fladdermusen Per Qvamstrům 046-11 13 54
12 jul 7-8 Stora SM Óland Mfk Linkůping + grenst Bror Eimar 0499-116 67
13 jul 14-15 Scania Cup Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
14 jul 16-20 Tråningslåger Revinge Grenstyrelsen Bror Eimar 0499-116 67
15 jul 20-22 Scandinavia Open Revinge Fritflyvningsunionen (DK) Lennart Hansson 040-19 37 90
16 aug 11 10-starters Óland Solna MSK Gunnar Holm 08-760 95 46
17 aug 18 Hjelmerus Óland MFK Linkůping Per Johansson 013-520 86
18 sep 21-23 Autumn Max W/C Vara AKMG fft/MFK Slåndan L-G Olofsson 03149 30 55
19 nov10 Novembertråffen Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
20 nov 17 FAI Cup Uppsala Solna MSK Gunnar Holm 08-760 95 46

Dessutom reserveras 4 veckoslut fór lokala tåvlingar, till exempel DM, KM och juniortåvlingar:
Detta galler veckosluten 24-25 mars, 2-3 juni, 25-26 augusti och 6-7 oktober.

Internationella tåvlingar
t f  mar 17-18 Holiday on Ice, Mjósa, Norge SMFF:s exp 011-13 21 10
t f  sep 1 -2 Eiffelpokalen, Zulpich, Vást-Tyskland SMFF:s exp 011-13 21 10
t f  sep 14-16 Puszta Cup, Dómsčd, Ungern SMFF:s exp 011-13 21 10

Internationella måsterskap
t f  aug 20-26 Junior-VM, Mostar, Jugoslavien SMFF:s exp 011-13 21 10
t f  sep 8-14 Friflyg-EM, Dómsód, Ungern SMFF:s exp 011-13 21 10

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3A
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bosťarb

01 jun 16-17 Dala Aero, F3A Sport & Pop Klubbfåltet S Dalarnas RFK Ingvar Sares 0225410 12
02 jun 30-jul 1 Grumspokalen, F3A Portlanda Grums MFK Lennart Jansson 054-342 58

Sport & Pop
03 jun 30-jul 1 Grånscupen, F3A Stacklanda Tidaholms MFK Lars Eriksson 0500-886 40
04 aug 9 LEN:s F3A Sport & Pop Sjógestad RC-fált LEN Linkůping Anders Johansson 013-13 96 56

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3B
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bosťarb

01 maj 1 Vårtåvlingen 2-meters Klubbfåltet MFK Slåndan Ronald Borg 0520-705 30
02 maj 5 Vårtråffen, F3B-T Aero flyers Owe Carlsson 04048 00 90
03 maj 5 F3B Kungsångens MFK John Herdin 0758-763 1 7
04 maj 12 Ållebergståvlingen F3B-T Axvalla MFK Blue Max Jan Odén 0505-358 87
05 jun 2 Órebro Open, F3B Pilångens fålt MFK Ikaros Gert Holtbåck 019-12 72 23
06 jun 17 Olandatråffen, F3B-T Ólandafálten Herrljunga MFK Kent Johansson 0513-504 13
07 sep 30 Hóstmaxen, F3B-T Brånnebrona Brånnebrona FK Mfs Lennart Skůld 0501-167 45
08 jul 7 Hůkatermiken, F3B-T Klubbfåltet Hůkaklubben Lennart Olsson 035-12 86 49

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3C
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bosťarb

01 Maj 25-27 Helikoptermeeting Vasatorpsfåltet MFK Vikingarna Lass Olsson 040-92 15 14
02 jul 9 Hókahelikoptern, F3C UT Klubbfåltet Hůkaklubben Christer Persson 035-207 55
03 sep 4 Gripen Cup, F X  

UT & HeliPop
Radiolanda Nykůpings MK Per Nordstrom 0144-835 71
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Tåvlingskalender RC-flyg 1990- Klass F3E
Nr Datum Tåvlingens namn Plats Arranger Kontaktman telefon bosVarb

01 apr 22 Vårlyftet, F3E Pop Toppfåltet Djursholms MF Bo Samuelsson 08-727 30 00
02 maj 13 Majlyftet, F3E Pop Toppfåltet Djursholms MF Bo Samuelsson 08-727 30 00
03 aug 25 Hosttåvlingen F3E Pop Toppfåltet Djursholms MF Stefan Engberg 08-789 07 00
04 sep2 Šeptem be rlyftet, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Bo Samuelsson 08-727 30 00
05 sep 29 Final 90 års serie, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Stefan Engberg 08-789 0700

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3F
Nr Datum Tåvlingens namn Plats Arrangor Kontakt man telefon bosVarb

01 jun 16 Hangtráffen, F3F Aero flyers Kent Andersson 0416-132 71
02 aug 25 Model-Craft Cup 1990, F3F Kåseberga Malmo RFS Lennart Skold 0501-167 45

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F4C
Nr Datum Tåvlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

01 maj X ICA-lyftet, Popskala Vasatorpsfåltet Helsingborgs MFK Borje Sebring 042-714 26
02 aug 18-19 Hokaskalan, F4C SM UT, Pop Hokafåltet Hokaklubben Kurt Lennå 035-370 67

Meetings, flygdagar mm 1990
Nr Datum Tåvlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bosVarb

01 maj 25-27 Helikoptermeeting Vasatorpsfåltet MFK Vikingarna Lasse Olsson 040-92 15 14
02 jun 24 Pingstmeeting Klubbfåltet Hokaklubben Christer Persson 035-207 55
03 jun 9-10 El-e-fantastiskt: Allt om Elflyg! Klubbfåltet SkanOr/Falsterbo MSK Kalle Westerblad 04047 20 20

Varfor får jag inte  ™  
någon Modellflygnytt?
Eftersom nr 1 av vår medlems- 
tidning går ut i den storsta upp- 
lagan av samtliga nummer och 
når de fiesta lasama/medlem- 
mama, kan det vara lampligt att 
forklare hur distributionen av 
tidningen går till - och till vilka 
den distribueras. Lika viktigt ar 
det fórmodligen att fórklara till 
vilka den inte skickas!
Jag tar och lamnar prenumeran- 
tema darhan for de har ett allde- 
les eget register och påverkas 
inte av samtliga faktorer som 
skali raknas upp hår. 
Modellflygnytt ar en medlems
form ån for SMFFs mcdlcmmar. 
Som medlemsformån distribue
ras tidningen till samtliga i SMFF 
registrerade medlemmar. Det 
finns ett undantag. Till dem som 
valt att registrera sig som Fa- 
miljemedlemmar skickas tid
ningen bara till den, som ar 
noterad som "familjeoverhuvud". 
Grunden for hela den har distri

butionsapparaten ar det med
lemsregister, som fors centralt 
på SMFFs kansli.
Den etikett, som Du ser på bak
sidan av Modellflygnytt ar frem
tagen ur det har registret. Som 
Du sakert har upptackt finns det 
hdgst upp till vanster på etiket
ten en bokstavs- och sifferkom- 
bination. Det ar klubbens iden
titetsnummer. Bokslaven år den- 
samma som anvands som lans- 
bokstav for det lan dar klubben 
hor hemma. De tre siffroma år 
beteckningen fór just Din klubb. 
Under det har klubbnumret ser 
Du Ditt eget registreringsnum
mer. Det år också Ditt alldeles 
personliga tavlingslicensnum- 
mer. Som Du sakert har noterat 
behover Du inte losa separat tav
lingslicens fór att tavla inom 
modellflygsporten - observere 
att detta galler enbart inom 
Sverige!
Nu ska vi se hur just Din etikett

hamnade på Modellflygnytts 
baksida. Kanske får Du då ock
så en forklaring till varfor den 
av någon anledning inte skulle 
hamna dar.
Nar Du betal ar Din medlems- 
avgift till Din klubb, så skickar 
klubben uppgiften om Ditt med
lemskap vi dare till SMFFs kan
sli. Dar fors de data som vi be-

darmed organiserad modellfly- 
gare. Du har ganska många lika- 
sinnade i det har landet Vid 
årets slut brukar registret inne- 
hålla 10.000-11.000 poster. Nar 
utgivningsdagen fór det akutel- 
la numret av Modellflygnytt nar- 
mar sig, skriver vi på kansliet ut 
de etiketter som behovs fór just 
det numret. Hela denna mangd 
av etiketter skickas till ett spe- 
ciellt distributionsforetag, som 
per maskin etiketterar Din (och 
alla andras) tidning. Dårefter 
lamnas tidningma till posten for 
utsandning till alla adressater - 
bland annat till Dig.
Var kan nu fel uppstå, som gor 
att Du inte får någon tidning? 
Ta en titt på uppstållningen har 
nedan. Det ar en ganska lång 
lista på mojliga ubåt... fel, som 
kan uppstå.
Eftersom vi ankomststamplar all 
post, som kommer till kansliet, 
så vet vi mycket val vilket av de 
hår mojliga felen, som år vanli- 
gast. Jag tors garantere, att mer 
an 95% av de uteblivna tidning- 
ama till medlemmama orsakas 
av att klubbama "glomt" att an- 
måla sina medlemskadrer till 
SMFFs kansli.
Så råkar Du nu tillhora dem, 
som inte får sitt exemplar av 
Modellflygnytt, kontakta allra 
forst Din klubb. For det år dar, 
som det brukar haka upp sig! 
For om vi inte vet, att Du år 
medlem, så kan Du sjalvfallet 
inte heller få Din tidning!

Han som stack ut hakan!
Bo Hallgren

hover in i registret. Och Du år
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Mojliga orsaker till utebliven Modellflygnytt
1. Vi knappar in felaktiga namn & adresser i datom.
2. Vi ger fel kommandon till datom vid utskrift av etiketter.
3. Din klubb har glomt bort att anmala att Du ar medlem.
4. Din klubb har glomt att uppge Din adress.
5. Du har glomt att meddela eventuell adressandring.
6. Etiketteringsmaskinen råkar forstora Din etikett.
7. Någon tidningsbunt biir liggande på någon postterminal.
8. Postsackar biir stulna - eller kommer bort.
9. Brevbararen lagger tidningen i fel brevlåda. 

lO.Din hund ater upp tidningen.
1 l.Din livsledsagarinna, som inte har samma intresse fór 

modellflyg som Du, gommer undan Din Modellflygnytt.
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Ackvamare bor finnas 
i varje modeil!
Såkerhetsansvariga nåmner ofta 
ackvamaren som en viktíg sa- 
kerhetsdetalj, som borde vara 
obligatorisk. Minst tre typer 
produceras i Sverige, men hob- 
byhandlama har svårt att salja 
dem. Hobbyexperten har två 
varianter. Den mindre (65:-) har 
två dioder varav en lyser gront 
hela tiden. Den andra tands nar 
vardet sjunker under tillåtet 
varde. Den storre varianten 
(295:-) har nio dioder, som an
ger exakt spanning.

Hobbyexperten 
08-40 63 64

Några prylar for X-cell
Ú Med en s k kullagrad skevmi- 
xer (#0508) kan Du ersatta gum- 
mibussningama i sjalva skev- 
mixningsenheten. Det skali en
ligt uppgift ge båttre livslangd 
och precision. En sats kostar 
199:-.
Ú Med den har dubbelkullagra- 
de stjårtbladshållaren - som 
faktiskt går att modifiera till de 
fiesta andra helikopterfabrikat -

får man ett minimum av glapp. 
Svarva ner bultskallama och 
montéra en hållare med kulla
ger får man en bladhållare med 
två kullager och ett trycklager. 
Satsen (#0506) kostar 229:-.
Ú Den har konstanta stjartrotor- 
drivningen (#0550) anser många 
F3C-flygare vara ett måste. 
Enheten består av ett modifierat 
autorotationsnav med ett preci- 
sionssvarvat drev - delat i hu- 
vuddrev och stjårtdrivningsdrev. 
Detta medfor, att man alltid 
(konstant) får en rotation av 
stjartrotom ihop med huvudro- 
tom - aven i autorotation. Drev- 
kransar finns som reservdel. 
Komplett sats kostar 1.429:-.
É  Trycklager X-cell. Detta ar 
en konverteringssats for utbyte 
av det ovre lagerblocket, som 
ersåtts med en upphojd variant 
som ger plats for ett trycklager 
under. Trycklagret erbjuder 
mindre slitage genom friktions- 
friare rotation - framfor allt vid 
autorotationen. 349:-kostarhela 
satsen (#0540).
Ú Den har starterforlangaren 
från Miniture Aircraftpassar till

de fiesta startmotorema aven om 
Sullivan rekommenderas. Faste 
med klamfunktion, reservgum
mi (#4683) finns for 29:-. For- 
langaren (#4681)kostar 130:-.

IdéFakta AB 
08-792 1160

Reservdelar till G-Mark
G-Mark-motom ar en liten ja
pan, som distribuerats i Sverige 
av Behco AB. Ty vårr år så val 
G-Mark som Becho borta idag. 
Ett stort antal motorer från .03 
till .30 hann sal jas i landet. Sig- 
tuna Hobby har dock ett ganska 
omfattande lager reservdelar for 
.061 standard&RC,. 12 och .30 
Boxer Twin och .30 radial (den 
5-cylindriska skonheten!). Ty- 
vårr finns vissa luckor i sorti
mentet, så ring fór vidare infor
mation till

Sigtuna Hobby & Hantverk 
0760-50555

Mer a Argus!
Peter Smoothly har sammanstållt 
en ny parlai Argus-serien:" Q&A 
Questions & Answers in RC 
Aircraft". Boken innehåller 
mångder av frågor som kommit

in till Radio Modeller och som 
ges goda svar av Pete. Har tåc- 
ker man det mesta av vad som 
kan orsaka funderingar och frå
gor inom radioflygandet: radio, 
modellval, byggtips, motor, bran- 
slematning, linkageproblcm mm 
mm. Boken bor återfinnas i var
je RC-klubbs stug-bibliotek. Den 
år en guldgruva. Och som van
ligt forutsåtter vi att Hobbybok- 
handeln kommer att fóra den.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55

Tång for kul-linkar
En genial, fjådrande tång un- 
derlåttar såvål montering som 
demontering av kullinkar - utan 
att man behover vånda tången. 
En finess år bl a en liten upphoj- 
ning på tångens ena tunga, som 
gor att tången automatiskt cen
treras i kulbultens insexhål. 
Tången (#0545) kostar 89:-

IdéFakta AB 
08-792 11 60

Elite skalaritningar
V em minns inte Jeni Hobby? En 
som forvaltar skalaritningspun- 
det år Sigtuna Hobby, som tar
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hem valkanda Dennis Bryants 
fina skalaritningar. Vart att no
tera ar att till dessa ritningar 
finns också i många fall diverse 
passande tillbehór såsom mo- 
torkåpor i glasfiber, kabinhuvar 
och annat praktiskt, som gor att 
slutresultatet nås enklare och 
snabbare (hur många kan fór 
resten slabba ihop en snygg kåpa? 
Red anm). Skriv efter prislista 
mot svarsporto.

Sigtuna Hobby & Hantverk 
Frediksbergsvågen 14 

193 00 Sigtuna

Verktyg fór kullinkar
Du, som får 5mma fingrar av att 
skruvapåkullinkar på stotstang- 
er kommer att uppskatta den har 
lilla hjalpredan (#9529). Den an- 
vånds tillsammans med en 2,5 
mm insexnyckel (medfoljer ej) 
och passar de fiesta kullinkar.

IdéFakta AB 
08-792 11 60

F riflygar-material
Friflygama verkar vara de, som 
år mest intresserade och oppna 
for nya material. Deras krav på 
sortiment kan inte alltid tillgo-

doses av hobbyhandlama. Men 
Sigtuna Hobby forsoker hånga 
med så gott det går och importe
rar sedan en tid bl a Ron Pol
lards kroppsror i glasfiber/kol- 
fiber. Man har vidare tagit hem 
kevlar i 58 och 36 g kvaliteter, 
kolfiberark 0,1-0,4 mm, super- 
latt modellpapper etc. Man san
der prislista mot svarsporto.

Sigtuna Hobby & Hantverk 
Frediksbergsvågen 14 

193 00 Sigtuna
Ånnu en ny Argus-bok!
I serien Radio Control Hand
books kommer nu "Flying RC 
Gliders" medGeroge Stringwell 
som forfattarc. Det borjar kån- 
nas onodigt att nåmna något om 
en Argus-bok, for som vanligt 
kommer man med en utfórlig 
presentation av amnet. Man tar 
inte bara upp byggteknik: skev- 
roder, spoilers etc. Man går också 
igenom flygteknik vid hangfly g, 
termik, aerobatics o dyl. Slutka- 
pitlet tar också upp vad som gal
ler vid "motorassisterad" RC- 
segelflyg: hur man bygger mo
torpylon, skjutande resp dragan- 
de propellrar mm mm. Åven

Ó verst fr  v: Ny s kår mad Run- 
tronic tåndstifIskontakt med 
avstorningsskydd (95:-) från 
Modeller & Elektronik 0371- 
107 09; Praktisk kullinktång 
från IdéFakta (passar åven 
icke-F3C-piloterl); Tre nya 
och bra bocker från tyska 
VTH och engelska Ar gus. 
Nedre raden en knippa prylar 
for helikopter från IdéFakta 
med viss tonvikt på X-Cell. 
den har boken bor finnas i klubb- 
hyllan - och Red forutsatter att 
Hobbybokhandeln tar hem den.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55

Om inomhusflygning
Från VTH (Verlag Technik und 
Handwerk) kommer nu en ny 
delvis omarbetad och utokad upp- 
laga av deras "Alles iiber Saal- 
flug" med Alfred Klinck som 
forfattare. Med tysk grundlig- 
het går man igenom det mesta 
inom inomflygandet: i kap 4 
bygger man en enkel pappers- 
klådd inomhusmodell punkt for 
punkt; en nyborjar-FID-modell 
presenteras på samma satt lik- 
som mikrofilmtekniken. Den 
speciella inomhusaerodynami- 
ken tas upp liksom låmpliga 
hjalpmedel och verktyg. Peanut 
och Walnut har också fått ett 
kapitel med byggritning av 
Beardmore "Wee Bee". Boken 
avslutas med rekommenderade 
inkopsstallen, dår man kan An
na material, ritningar, gummi 
mm - i hela vårlden. Som van
ligt år det en belastning, att boken 
år på tyska. Många illustratio-

HOBBYHANDLARE| 
IMPORTÓRER |

AGENTER I
sånd in material till | 

"Nya Prylar"-sidorna ■

Ett foto och text råcker! |

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

* a _ a _ _ a _ a > a a a _ _ _ #

ner gor den åndock forståelig.
Hobbybokhandeln 

08-54 84 55

Lenger Corrado for el!
Corrado från Lenger Modell- 
bau i Våstty skland år en elsegla- 
re i balsakonstruktion - låg flyg- 
vikt. Genom goda flygegenska- 
per år den en utmårkt termik- 
seglare, som år låmplig for ny- 
bórjare. Dubbel V-formad vinge. 
Styrs med sida/hojd. Spånnvidd 
256 cm. 12 cells drivning och 
Astro Cobalt 15G, Astro Cobalt 
25 eller Graupner Speed 700 
Turbo ar låmpliga motorer.

LRN Teknik 
018-69 63 80

Fj'ddrande medbringare 
r'dddar elmotor-axlar!
Med Helmut Meyers fjådrande 
medbringare kan man rådda 
mången motoraxel. Propellem 
sitter fast med ett gummiband 
och kan fjådra undan vid hård 
markkontakt. Finns fór 2,3 och 
3,2 mm axeldiameter. Pris 55:-.

LRN Teknik 
018-69 63 80
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Nyborjartå vling i 
friflyg går igång igen!
For 5-10 år sedan arrangerades 
nyborjartavlingar i friflyg. Os- 
tergotlands Modellflygforbund 
återupplivar tavlingar - och hop
pas, att idén skali sprida sig till 
andra forbund. Allt friflyg skali 
kunna vara med. Resoma skali 
inte bli for långa. Starttid så att 
man slipper åka i våg i ottan. Pri
ser till alla. ÓM har ett koeffi
cientsystem for de olika klas- 
sema for att alla skali kunna tav
la mot alla. Med dennabakgrund 
inbjuder ÓM till NYBÓRJA- 
TAVLING i friflyg lord 17 mars 
kl 11-15 vid Skarsattersbadet 
Glanca 10km från Norrkoping, 
langstFinspångsvagen (se skylt). 
4 starter, startavgift 5 kr. De 
som vill kan då också prova for 
SMFF:s friflygmarken.

Ring till undertecknad kvallen 
innan och meddela preliminart 
antal deltagare.

Johan Bagge, 011-13 36 47 
PS. Motsvarande tavlingar kan 
av andra forbund fdrlåggas till 
något av de fyra veckoslut, som 
ar "fria" fordylika arrangemang: 
17-18 mars, 2-3 juni, 25-26 
augusti och 6-7 oktober. DS
Koefficienter max koeff
FAI-klass 180 sek
1-klass 120 sek x 1,5
77 cm, HKG 60 sek x 3,0
Sparven mfl
AMA-Cub 60 sek x 4,0
Sleek Streek 
Peanut mfl
Erhållen poångsumma multiplice- 
ras med en åldersfaktor = 18/delta- 
garens ålder. Fór den som inte del- 
tagit i friflygtavling (utom klubb) 
multipliceras totalsumman med 1,5.

Toppfålt & F2B-T & 
Våsby Modellflygare

Vasby Modellflygare meddelar, 
att man nu fått ett flygfalt for 
elflyg och segelflyg. Sex klub- 
bar+SLM hargått samman och 
ordnat det har "Topp-fáltet". I 
samband med att man offentlig
gør detta vill man också inbjuda 
till några F3B-T-tavlingar un
der 1990.TorstenNystedt0762- 
136 76 eller08-729 74 23 kan ge 
mer info om tavlingama.

Ú VMF:s Edssjotermik 
10 mars på Edssjon, Upplands 
Vasby kl 1000. Anm på platsen. 
Ú VMFrs Sommartermik 
9 juni på Toppfaltet, Skålhamra 
kl 1000. Anm på platsen.
Ú VMF:s Hosttermik.
8 sept på Toppfaltet, Skålhamra 
kl 1000. Anm på platsen.
Alla segelflygare halsas vålkom- 
na - åven nyborjare!

DF-træf 
i Danmark
26-27 maj 1990 afholder vi et 
Ducted Fan Træff nær Kol
ding (Jylland) på en flyve
plads med asflat. Man kan fly

ve med sin model så tit man 
vil, og der er ingen konkur
rence! Målet er bl andet at 
hjælpe nye DF-piloter og der 
er tid til fagsnak. Hvis I har 
lyst til at deltage kontakt ven
ligst Arvid Jensen, Sdr Ved- 
byskovvej 29,4800 Nykøbing 
Falster, Danmark.

Westerly
Den perfekta nybbrjarmodellen. 
Spånnvidd 151 cm · nosståll, hójd- och 
sidoroder- och motorkontroll.
Fór motor 4-6,5 cc. Låttbyggd. Låttflugen. 
Byggsats bara 695:- Nåstan fårdig 1.295:-

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

J'Tec motorbockar och 
vibrationsdåmpande motormontage. 
Litespan. Japanpapper.

V.
220-volts specialstrykjårn for aHa slag av beklådnadsfilm fór 
mode Ilplan. Specialformad "sko". Du kommer lått åt overallt! J

TILLBEHÓR · BALSA · BEKLÅDNADSFILM · KATALOG MOT 50:-i FRIMARKEN, 
SEDEL ELLER VIA POSTGIRO 432 18 23 - 9 · Nåstan ny COX .08 (utan tank) 90:-!

Når Du sóker tillbehór fór modellflyg och helikopter fråga alltid forst hos KungsHobby!

KuhgsHobsk
Kungsbroplan 1 · 112 27 Stockholm · Tel 08-54 70 77 · nåstan mitt i stan - nåra Centralen & flygbussarna!
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Lu nda fly g  
går igång! på 35 MHz

Sommar-
Marks!

Stórst i 
sydost?

Lunds Radiofly gklubb bildades 
i november 1989. Vi skali under 
våren fårdigstalla ett flygfålt ca 
5 km från Lunds centrum. Vi 
fly ger bara på 35 MHz-bandet, 
då en bilbana finns i narheten. 
Flygning fårendastskemedval 
ljuddampande motorer. Så skri
ver sekreterare Rolf Braun till 
Modellflygnytt, som gama tar 
in denna Skåne-nyhet. Vi kon-

trar med ett "tack&lyckatill"! 
For vidare information om ny- 
startade Lunds RFK ring: Bo 
Larsson 046-589 76 eller Rolf 
Braun 046-13 34 41.

I  samband med mottagandet av 
ovanståendeperMac-diskettfick 
Modellflygnytt också ett vekto- 
riserat SMFF-marke att anvån- 
da vid redaktionsjobbet. Tack!

Marks Modellflygklubb arrang
erer for fjarde året i rad sitt 
nodellflygmeeting. Den har 
gångenden 16-17junipåTosta- 
reds Sommarland, som ligger 3 
mil sydost om Goteborg. 1989 
års traff besoktes av ett 50-tal 
husvagnsåkande/boende modell- 
flygande piloter med familjer. 
Hela hårligheten besoktes av nara 
700 personer. Vårt flygfålt ar 
valklippt langst hela den 600 m 
långa strippen. Husvagnsupp- 
stallningsplats finns invid fål- 
tet. Det biir korvgrillning som 
vanligt på lordagskvallen. 
Allaarvalkomna! Fdr eventuel
la frågar står vi till tjanst: Lars 
Nylén 0320-156 59 och Åke 
Johansson 0320-119 02.

MFK OskarshamnsEskadem lå- 
ter meddela, att man anordnar 
modellflygdag på Oskarshamns 
Flygplats sondagen den 19 au- 
gusti kl 0800-1800.
Det har meetinget - som brukar 
kunna rakna i en rejalt stor publik 
- anses vare den storsta modell- 
flygtilldragelsen i hela sydostra 
Sverige under året.
Forutom flygning biir det också 
BYTESHANDEL, så besdkare 
uppmanas ta med allt garder- 
robsoverflod. Har finns chanser 
attbyta servon mot motorer, bal
sa mot siden mm mm! 
Klubbens kontaktman kan ge 
mer info om evenemanget: Per 
Isaksson 0491-104 92; Matti 
Steman 0491-183 70

11. Heldiv inbjuder!
Elfte helikopterdivisionen inbjuder alla modellflygare på RC- 
helikoptertraff lordagen den 12 maj kl 1000. Kor vag 73 mot 
Nynashamn. Efter Vasterhaninge svang vanster mot Berga 
Órlogsskolor. Fdrhandsanmalan kravs. Kontakta darfor i god 
tid innan Lennart Jorstrand 0750-634 53 arb, 0752-38140 bost.

—  
krásna modellbyggare 
våljer hobbytrå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
Fór finsmakaren finns åven sprucelist!

■  Framkantlist 6 x 8 - M 6 x 2 2  mm
Clark Y -> symmetriska

■  Pianotråd 0,75 -> 5 mm diameter

■  Profillister fór båttre luftstrømning 
kring roderytorna.

■  Vingstóttor - profilhyvlade
■  Rotorblad till RC autogiro och 

RC helikoptrar

Balsa · plywood · furu · ródbok · mm

Prislistor mot dubblt brevporto 
ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES!

PeAs Rotorblad

Flyg AMA-Cub! 
Kop AMA-Cub!

Ge bort AMA-Cub!
AMA-Cuben år en fin flygare! 
AMA-Cuben år en fin present! 
AMA-Cuben år en fin julklapp!

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

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

visa vad Ni kan góra med den!

Ring 011-13 21 10

fórlag

Hallgren servar glatt!

øKållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32
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Dags for Blue Max och 
Å llebergstå vi ingen!
MK Blue Max inbjuder Sveri
ges och Danmarks modellfly- 
gare till den nittonde upplagan 
av Ållebergstavlingen!
Årets tSvling kOrs 12 maj 1990 
med 13 maj som reservdag. Sam
ling for upprop kl 0830. Tav-

lingsplats ar som vanligt Axe- 
valla Hed mellan Skara och Skov- 
de i det naturskona Vastergot- 
land. Reglema dr enkla: Segel- 
modellerenligtF3B-T med egna 
regler: start med loplina, som vi 
tillhandahålleroch landning inom

en markerad cirkel. Tavlingen, 
som ar Sveriges storsta segel- 
modelltavling har arrangerats av 
Modellflygklubben Blue Max i 
FalkOping, inledningsvis med 
viss hjalp av andra klubbar. Axe- 
valla Hed ar ett militart ovnings- 
falt med god plats och fria ytor. 
Termikflygning med6 min max- 
tid medfor att alla slags segel- 
modeller kan vara med - darfor 
har tavlingen blivit popular. 
Anmal Dig genom att satta in 
SEK 75:- på klubbens postgiro
konto 11 22 37-3 med angivan- 
de av namn, adress, telefonnr, 
klubb samt så många frekvenser 
som mojligt.

Anmal i rattan tid!
Forstå anmålningsdag ar 90-04- 
12 och sista 90-04-27.
Har Du frågor står Jan Odén till 
tjanst på 0515-335 87.

Vålkommen till AxevalhHed!
MFK Blue Max

Porto tillkommer. 
Prislista m ot 5:- i  
frimårken. 
Klubbrabatt kan  
erhållas.
Arne Andersson  
Box 3028
S -6 1 1 03 Nykóping  
0155-868 52

M u ltip le x

Multinaut plus 
kan monterasAntingen allround ...eller helimodul ingår

Φ  Φ w

Kan det mesta -  fór de fiesta!
Forbåttrat tekniskt utforande, 1200 mAh- 
ack i såndaren, lagre pris 
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 + Multinaut

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 på återforsåljare.

Nu inmonterad (K5-6)
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Válj vilken Great Planes-sats 
som helst - Du får kvalitet!
Det ar delam a och materialen som gor skillnaden
V åra  u tv a ld a  m ateria l be tyder a t t  D u får d en  b å s t s tan sad e  och  p u tsad e  b a lsa  och 
plywood, som  såk e rs tå lle r god passform . G reat P lan es -sa tsem a  å r  fulla m ed fivriga 
detaljer, tlllbehor och "extra" for bekym m ersfn tt byggande. G reat P lanes-kvaliten  syns 
också  p å  v å ra  ritn ingar och bygg-Instruktioner, som  å r  kom pletta  och lå tta  a t t  folja. I våra  
byggsa tse r for nyborjare och for lite m er forsigkom na å r  bygganvisn ingam a utform ade 
fór byggaren m ed ingen tidigare byggerfarenhet. O ch n å r  D u vet, a t t  D in byggsats å r  
perfekt, s å  vet D u också, a t t  m odellen kom m er a t t  flyga perfektl

Kvalitetsbyggsatser, som alla kan gladjas åt!
V årt b red a  u tb u d  av byggsatser gor de t enkelt for a lla  flygare - från  nyborjare till den  
å rra d e  v e te ran en  - a t t  Anna den  rå t ta  G reat P lanes-kånslan . Om Du sk a  gå igång k an  Du 
in te  go ra  b å ttre  forsta-val å n  PT-20 eller PT-40, de  perfekta trån in g sm o d e llem a  
Sportflygare och  skalabyggare in tre sse rad e  av  el-flygning k an  n ju ta  av  vår nyhet - den  
p o p u låra  Electri-CUB. Super-K aos 40 och 6 0  å r  idealm odellem a fór d en  avancerade  
konstflygaren. S u p e r A erom aster eller C ap 21 (.40, .60 eller 1 /4-skala) e rb juder 
fo rstk lassiga  aerobatic-m ojligheter. F rån  tråningsm odeller, k la ssisk a  Big S tik s till 
sleekS ports te r-se rien  flnns d e t alltid  en  G reat P lanes-m odell, som  p a ssa r  va ije  flygare. 
De b å s ta  byggsatser - a t t  bygga och flyga - m ed en  trad ition  av kvalitet och m ed en  "ny" 
flygkånsla - de kom m er från  G reat Planes.

Cherokee <10

Cap 21 Series

ElectriCUB

Skicka med ett exemplar av Great Planes MINI-katalog!Tag kontakt med oss for besked 
om nårmaste återforsåljare av Great Planes!

Postadress

MODELLFLYGNYTT 1 /1 9 9 0a9a efter va 
lna9atan 18Ber9sbrun‘ Produktei

753 23 Ui
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Det kom ett brev till redaktionen:

Modellflygplan & forsåkringar
Nar man modellflyger tanker man 
nog i de fiesta fall inte så mycket 
på forsakringsfrågoma. Det ar 
karran man agnar en ångslig 
tanke, då den fórsvinner i en 
stfirtspiral bakom skogsdungen. 
Sjalv tankte jag nog just ingen
ting fór att vara uppriktig. Men 
nar jag i somras i blygsam skala 
borjade med fotoflyg och rorde 
mig nara bebyggelsen, så gav 
detanledning tillbegrundan. Som 
medlem i SMFF har vi ju auto
matiskt en ansvarsforsakring i 
Skandia via forbundet. Den tacker 
två smallar å 5.000.000:-, vilket 
låter betryggande.
MEN - och detta ar viktigt - den

galler bara vid klubbfålten eller 
andra godkanda områden.
En olycka vid exempelvis som- 
marstugeområdetklaras inte med 
SMFF-fórsakringen.
Hår galler i stållet i flertalet fall 
hemforsåkringens ansvarsdel. I 
denna gors undantag fór "luft- 
fartyg" och det ar dårfor våsent- 
ligt att vara klar over hur det 
egna bloaget tolkar begreppet 
"luftfartyg" kontra modellflyg- 
plan. Så lange det fór sig om en 
bucklig skarm på en parkerings- 
plats, uppstår nog inga bekym- 
mer. Men tank Er, Ni alla, som 
flyger nara trafikerade landsvå- 
gar att ett okontrollerat plan

smackar in i vindrutan på en bil 
i 90-100 km/tim. Har kan det 
latt bli fråga om både dodsfall 
och livslånga invaliditeter och 
då kan Ni vara sakra på att bola
gensjurister tar ff am fórstorings- 
glasen fór att låsa det" finstilta". 
Jag har kontaktat två bolag - 
Skandia och Trygg-Hansa - och 
från dem fått skriftliga svar, att 
man i ansvarsdelen INTE rak
nar modellflygplan som "luft
fartyg", utan att forsåkringen 
gåiler. Det galler om ersåttnings- 
belopp kring 10 mil joner.
I fråga om i varje fall något 
bolag, har det sagts mig, att man 
inte tolkar undantagen på detta

sått. Modellflygare med hem- 
forsåkringar i andra bolag bor 
kontakta dessa fór besked på 
denna punkt. Modellflygare utan 
hemfórsákring lever farligt!
Jag har fOrgåves forsokt få be
greppet "luftfartyg" definierat 
av Luftfartsverket - hittilis utan 
framgång. Mojligen hade det 
varitklokare, att få en definition 
av begreppet "modellflygplan". 
Flygvikter Over 5 kg ges dispens 
inom SMFF-forsåkringen forst 
efter anmålan till forbundet! 
Men hur kommer ett 1/2-skala- 
monster på exempelvis 500 kg 
att betraktas? Om det gåder och 
smaller! □ □ □ □ □ □ □ □

< fe  λ  i 1 '  æess mummmmi

A STR O  CHA LLENG ER
■  Elseglare fór 7 celler, spannv 183 cm mycket låttbyggd 475:-
och vålflygande - se test i Allt om Hobby nr 7/89 
CHALLENGER med Graupner Speed 600 8,4V motor 645:- 
och Graupner 8x4,5 fållbar propeller
Dessutom med Sommerauer 30A till/från motorreglage 875:-
■  Elflygmotorer:
Astro Cobalt 05 FAI, fór 7 celler 720:-
Astro Cobalt 15, fór 10-12 celler 720:-
Astro Cobalt 15G, med våxel 930:-
Graupner Speed 600 8,4V, fór 7 celler 92:-
■ Elflygset
Graupner Speed 600 8,4V, avstórningskondensator och 
Graupner 8 x 4,5 fallbar propeller 210:-
■ Sommerauer motorreglage:
30A till/från 232:-
20/25A proportionellt 472:-
30/35A proportionellt 712:-
50/55A proportionellt 1.072:-
75/85A proportionellt 1.272:-
■  Fållbara propellrar från Graupner, K8tW, Meyer, 89-225:-
Multiplex och Sonic-Tronlcs i fóljande dimensioner:
6x6,7x3-4, 8x4-4,5-6, 9x6, 9,5x5,10x6,11x6-7,
12x6-7-8,13x7-7,5,14x6-7-8-8,5,15x7,16x6-7

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

SÅL JES
G lodstiftsmotorer vassa, nya, 
ABC dubbelt kullagrade,+ pipa, 
6,5 cc bakutblås, RC vridtrot- 
telforgasare med metringsfunk- 
tion. 6,5 cc/850:-, 3,5 cc/750:-. 
C ATALIN A, nåstan ARF i foam 
& composit, skala, spv 2478 mm, 
langd 1522 mm, vikt 3,4 kg, 
flygvikt ca 5,6 kg med 2 st 6 cc 
motorer 2.000:- kan fardigbyg- 
gas. Mer info via 0762-125 77

SIGTUNA HOBBY
Fredriksbergsvågen 14,193 00 Sigtuna 

Telefon 0760-505 55

Vinterbyggare!
Elite skalaritningar 
"Allt" i material 
"Allt" i tillbehór 
Byggsatser 
Motorer

... och mycket mera!

Styr
modellen 
såkert med 
RC-vanten!

Biro-Vante
Vanten finns i fårgerna rod, blå och grå. 
Materialet år fiberpels med den flossi- 
ga sidan inåt Vanten år forsedd med 
en ficka på ovansidan av vindtåt poplin. 
Som standard ingår ett par ilåggsvår- 
mare, som placeras i den vindtåta fick- 
an, dår håndens kroppsvårme reflek- 
teras. Om det år riktigt kalit kan man 
lågga en engångsvårmare i fickan som 
ger skon varme. Insidan av handsken 
år klådd med svart låderimitation, som 
ej biir stel i kyla.
Storlekar: small, medium & large.

Pris 120:-
i
SÁLJS HOS
Birgitta & Ronny Lundberg, 
Tidlbsavagen 26
194 60 Upplands-Våsby · 0760-330 61
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Flygradio W6C-3SF Computer 2.050
Helikopterradio W6C-4SFH Computer 2.495 
Gyro N 120 BB 1.095
Servo NES 4031 510
Servo NES 517 180

RCM Hobby & Fritid AB
Brånnehylte · 330 33 Hillerstorp · Tel 0371-11150 (1630-2030)· Fax 0370-263 47

Helikopter
Miniature Aircraft X-cell 30 B 4.200:-
Miniature Aircraft X-cell 60 inkl pipa vård 1.100:-! 6.450:-
Vid kop av komplett anlåggning lamnas paketrabatt!
Ring fór når mare information!

Saito
45 special 
65
80 special 
120 special 
Glódstift 
Brånslefilter

1.195
1.395 
1.795
2.395 

35 
39:-

Inom kortåH B ft introducerar vi 
Å. JAM ARAS sortiment

som bl a omfattar ARF segel- 
flyg · elseglare · motorflyg, 
flera modeller · vattentåta 
servon · microservon · bilar · 
båtar mm till mycket 
konkurrenskraftiga priser!

Lion ARF
TOM Cat 
Focke Wulf 
Mustang

495:-
1.395
1.395

V CHAMPION y
i .  p r o p o  y  ·

Introduktions
LEO

2-taktsmotorer: 
25 ABC 470:- 

28 ABC 495:-
46 ABC 640:- priser
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Vill Du prenumerera 
eller bli medlem ska Du 
kontakta SMFF kansli 

011-13 21 10 
Enklast så fór Dig!

Bli medlem eller prenumerant! |
Om Du år intresserad av modellflyg, så såtter Du snart igång med ett eget j 
bygge och flyger snart sjålv. Du kontaktar en klubb fór att få meningsfull 
samvaro med andra modellflygare. Då bl ir Du medlem i SMFF. Sjålv klart!
Om du år modellflygintresserad, så måste Du studera allt det nya, som 
dyker upp inom modellflyget - en sport i ståndigt utveckling. Då vill Du 
låsa om modellflyg - och prenumererar naturligtvis på Modellflygnytt!

NORWEGIAN

MODELLERS

HOBBY
KATALOGEN

1990
med massor av nyheter 
kommer i slutet av mars

Beståil den redan nu!

NORWEGIAN MODELLERS AB
Box 37 · 778 01 Norberg 

Telefon 0223-225 00 'Ni
38

GLÓDSTIFTSDRIVARE325:-

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

ÍPG elektronik]
V__________________ _____________________ J

Vargvågen 84, 902 38 Umeå · 090-19 38 58 eft kl 1700
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Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

D G -6 0 0
Årets seglare 1988

Rekvirera Multiplexkatalogen. 156 sidor i fårg, tysk text. 
45:-, beloppet insåttes på pg 37 54 51-2.

Ett mindre parti stora tråpropellrar från Multiplex finns i 
lager, 14x6 upp till 22x8, priser från 44:- till 131:-.

A g e n t  o c h  d is tr ib u to r  fo r  M u lt ip le x  
f ly g p la n  o c h  tillb e h o r
Återforsåljare sokes

HOGANÅS
Affår och kontor: Storgatan 48 i Hoganås 
Postadress: Box 133, 263 22 Hoganås Tel 042-302 30

hobby och 
elektronik

spv217cm fr 1.680:

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 
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 spv 130 cm 1.020
Flottórsatser fr 360

Fór information om byggsatserna kontakta 
oss gårna!

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

Personlig
kontakt

m ed dina 
framtida kunder!

N å  d i n a  f r a m t i d a  k u n d e r  p å  H o b b y  &  
F r i t i d  9 0  —  f a m i l j e m å s s a n  f o 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 .—  Vinn på att vara m ed-------------------

★  Salj d irekt på m assan !
★  Oka dina kunders ku nskaper om dina produkter och ditt foretags 

profil!
★  Hittu nya sam arbetspartners.
★  Dem onstrera dina produkter infor en stor och intresserad publik!
★  Provsalj en ny produkt!

—  Branschavdelningarna på Hobby & Fritid ’90
★  Hobby, m odellhobby, RC-m odeller, spel, datorer, verktyg m m .
★  Slojd & Hantverk, verktyg, m aterial och fardiga produkter.
★  Tradgård.
★  Sport, fritidsklader, utrustning.
★  Foto & Video.
★  Zoo & Husdjur.

Sand in din amåian nu!

c J 4 o b b y

O L pRJTID
Måssa fór Hobby- och Fritidsprodukter

Svenska M assan G oteborg

PÅSKEN 13-16 APRIL 1990
Intresseanmålan:

□  Ja, □  Vi vill ha personlig kontakt fór
vi ar intresserade av Hobby & mer information om massan. 
Fritid 1990! Sånd foldern. □  Vi vill garna låna videofilmen
□  Vi vili boka plats som utstal- om Hobby & Fritid 1989 i
lare. veck a ................. !
Foretag:....................................................................................................
Adress:......................................................................................................
Postadress:.................................... O rt...................................................
Telefon:...........................................Telefax:............................................
Kontaktman:.................................. Befattning:......................................
ExpoMedia, Box 5177, 402 26 GOTEBORG. Tel 031-17 02 05 
(efter 1/1-1990:031 -10 64 00) modellflygnytt nr i

ø
39



STICK - nybčrjarm odellen! w
En bra forstamodell for .25-.40- 
motorer. Låttbyggd, låttflugen, 
spånnvidd 153 cm. 3 kanaler.
Pris endast 395:-

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

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

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

1000-1300 lord

H e lm e ta llm o d e lle r
med goda flygegenskaper 
och det dar lite extra!

HORNET 
Super Cub 
Silver Bird 
Weeked Flyer 
Grasmiicke

spv 2.040 mm 
spv 2.240 mm 
spv 2 .190 mm 
spv 2.134 mm 
spv 1.415 mm

Ring/skriv efter gratis prospekt med svensk dversåttning och prislista.

. . .  „  S W E D C O N  K B
' H r a Z I S G / i .  Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD

MODELLBAU Ordertelefon 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar)

SI6TUNA HOBBY
Fredriksbergsvågen 14,193 00 Sigtuna 

Telefon 0760-505 55

Till F1A 
och annat 
tar jag hem 
bland annat
kolfiber (0,2-0,4 mm) 
kevlar (36+58 g) 
epoxy (1/4 kg) mm 
Kropprfir finns i lager 
Maxiad vinsch & lina

VI har packat en liten serie 
med vattenskurna spryglar 
suverån passform!

Pris 110:- inkl frakt
LINE _

___________ CENTER____________
GRIMSO · 770 31 RIDDARHYTTAN 

TELEFON 0581-920 01 - 920 72 
0511-730 40
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X-cell helikoptrar står fór hógsta prestanda och kvalitet.

Vi på IděFakta såtter i forstå hand tonvikten på kvalitet. Det basta inom branschen, samt en 
mycket god lagerhållning, borgar fór att Du som helikopterpilot får ut maximalt av Din hobby.

1008 X -C ell 30 byggsats
1009 X-Cell 40 byggsats  
1001 X -C ell 60 byggsats
2515 Long R anger g lasfiberkropp 60  
2500 Quick S ilver g lasfiberkropp 60
1010 Agusta g lasfiberkropp 40

Nójd Dig inte med mindre - 
valj X-cell!

Hór med Din lokale hobbyhandlare eller 
kontakta
IděFakta 
Box 2103 
183 02 Tåby
S ' 08-792 11 60 · Fax 08-768 63 24
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M odellflyg
* Hog kvalitet
* Driftsaker
* Snabb service
* Många model

ler fór alla 
åndamål!

Coyote Olimpic
- nyborjarplan från MODELHOB. Byggsatsen le
vereras helt komplett med alla tillbehór. φ  
Spånnvidden år 1450 mm och lamp- ,,ιιτ*- 
lig motor 3,5 - 4 cc.
Ca.pris:485.- Modeil Flight AccessoriesMooame

Chevron II (6,5cc) 
Ca.pris: 925.-

MFA SPORT 500
- en billig och robust helikopter mycket låmplig for nybor- 

jare. Mekaniken år helt kullagrad inklusive stjårtrotorvåxel 
och bladhållare till både huvud- och stjårtrotor. Låmplig 
motor år en vanlig flygmotor på 6.5 till 7.5 cc. ^ g
Ca.pris: 2198.- .. C*. Γ

Premier Balsa
Amethyst (2meter), Ca.pris: 360.

MA-2 Elflygreglage 
Ca.pris: 495.-Carrocar -mycket mer an bilar!!

Carrocar har genom sitt kop av Behco ett av Sveriges stór- 
sta sortiment fór modellflygaren. Vi fór ett komplett sorti
ment från marknadens ledande tillverkare. Produktema 
hittar Du i vålsorterade lek- och hobbybutiker runt om i 
landet. Ring oss gårna fór information om nårmaste åter- 
forsåljare.

Krick Modellbau
Klemm KL 35 1 /4  skala, Ca.pris: 1495,

Finns i vålsorterade lek- och hobbybutiker. D istribueras av: 
C arrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkóping, Tel 013 -112224
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Nymóvágen 110, 290 34 Fjålkinge , 
Tel: 044-560 57

RITNINGAR & M ATERIALSATSER till 
Orion, Mixen

BYGGSATSER: Lajban, Josefin (åven 
materialsatser m fårdiga spryglar 

SKALARITNINGAR,
FLA IRS byggsatser mm 

MOTORER Irvine och O S 
RADIO Graupner, Sanwa, Futaba 
STOR SORTERING PÅ BALSA  

Postorderfbrsåljning 
Katalog mot 20:- inklusive porto 

ÓPPET: Vardagar 1600-2000

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
• S to r sorte ring  i g la sv á v  och  

matta trån 2 0 -6 0 0  g
• Polyesterplast, gjutplast, Dera- 

cane, P o lyu re tan skum
• Gelcote, 200 fårger
• Ep oxyp la st
• Återforsaljare fór Jotun, Sve r ige
• Å ven  posto rde r

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

KO PES
VÅLFLYGANDE ELMODELL
Valflygande elmodell eller riming 
till en konstflygmodell eller pylon 
for 7 celler onskas kopa. 0320-156 
59 Lars Nylén

GRAUPNERS CUMULUS
eller motorseglare typ Graupners 
eller Robbes ASK14 eller annan 
motorseglare fór minst 4 kanaler. 
044-11 08 34. Jdrgen

FUTABA 3-KANALARE
FP T3L med ackumulator, 3 servon 
och 4-kanals mottagare - lamplig 
for flyg, bil, båt. Saljes billigt! 0479- 
138 71. Michael

ENYA 49XTV MOTOR
med eller utan pipa. Futaba RC- 
mott. 4-7 kanaler, 35-bandet. 0565- 
106 49, 0565-411 66 Lars.

LÅTT OCH MED STOR 
VINGYTA!
Latt lågvingad (ev hogving) RC- 
modell med stor vingyta & låg ving- 
belasming. Spv over 1.3 m. Fardig 
& billig. 0Ž40-802 46.

SA LJES
MODELLFLYGPRYLAR
Futaba/Robbe mixer for komb av 
sida/hojd for V-tail, flapperons o 
dyl 100:-; Fokker Ε-ΠΙ ARF f .35- 
.50-motor; Cirrus segelkårra spv ca 
3 m; elflygfpl Kyosho Cessna 150:- 
; OS40 f-takt Surpass, ej kord 1.100:- 
.042-29 83 39 Ulf.

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex · Hitec 
samt service och tillbehdr

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehor

FLYG · BIL - BÅT 
År Digitalmultimetrar År 

HUMANA PRISER

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

GÓTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA 
FOR RCH
O BALSA
O BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

SALJES
VINDSRÓJNINGEN
FORSÅTTER!
Byggsatser & fardigaflygplan. Segel, 
motor, el-flyg - aven fallskarms- 
hoppare, RC-utrustning, elmotorer, 
laddare mm. Ring eft kl 1800. 08- 
761 33 11. Per-Axel

STICK 40
Helt fårdig medhelt ny 40 Irvine- 
motor. Ev byte mot elflygkårror. 
1.500: el hogstbjudande.
0340^33 62 efter kl 1900.

HOBBYRUMS-RENSNING!
Pilot QB60 Monster med Fox 60 + 
propelhar & grejer; Piper J3 Cub 
skala; Cessna 152+dokumentation 
skala; QB 2500 segel; Byggsats 
Spitfire 1:6 påborjad; Cobra 0,49 & 
Cox Black Widow. Div ritningar. 
Defekt Graupner/JR T1008. 0302- 
345 44 efter kl 1400.

Rensning for plats for nytt!
Ny OS FS-20,3,5 cc, ej kord 500:- 
; Byggsats 60 multi, Tempest - 
glasfiberkropp & fårdigplankade 
vingar. Toppfabrikat 600:-; Futaba 
Contest 7-kan med ackar & ladda
re, 2 mottagare & 7 servon 1.500:- 
; 5 mån gammal & perfekt funger- 
nade 7-kan Challenger720med ack
ar & laddare, 7 servon & ej anvån- 
da 2.000:. 0240-808 96 Ronny.

GÅRDSTADARE
Sk 78B med 6,5 motor + Hitex - 
radio m. ackar & laddare1.200:. 
0760-610 60. Bjom.

nytt
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GOTEBORG

f r Ol u n d a

R/C Bil

HOBBY
FRÓLUNDA TORG

SOM SPECIALITET
Bilar: ex Tamiya, Kyosho, Marui, SG, 

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

RC-flyg o RC-båt o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

0
GOTEBORG

E
H O B B Y C E N TE R

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Góteborg

TAG n 
RC-a 

Masse

5

ytt & beg · FLYG BÅ 
nlåggn · Plastbyggs 
r av annat smått oc

VÅLKOMNA
IN!

T . BIL 
atser 
i  gott!

Τ Ϊ

\ SMFF-medlemmar rad-annonserar ^

i GRATIS i
I  och firmor av olika slag bara 25:-/rad! Bra val? I 

Sand manus till
Modellflygnytt, Skonertgatan 12,302 42 Halmstad - 

eller per telefax till 035-14 86 87

SALJES
KYOSHOSDUET
Fårdigbyggd. Fin . Komplett med 
original elmotor mm. 1.000:- eller 
hogstbjud. Ej kraschad. Har flugit 
några gånger. 0240-802 46.

HELIKOPTER mm
RC-helikopter Schliiter med el ut 
motor & dampare 4.300:-; Fór 
Superior: rotoraxel 125:-/st, stjart- 
bommar 50:-/st, stótstanger (vant- 
skruv M2) 30:-/par; Bladhållaraxel 
for huvudrotor till Champion 50:-/ 
st; Endast inkórd Profi 40 modell- 
motor 400:-; JR-mottagare 5 ser
von, 27 MhzFM 8 kanal 1.400:-. 
00-00 00 00. Du John, ge tfnnum- 
mer, så kan vi ringa oxå!)

OPS 60 Twin Maxi RCA
60cc 1.850:-; Sanwa-servon: SM731 
200:-, SM311 100:-, SM351 100:-. 
060-57 08 86

KALT BARON MX helikopter
med ny OS 32H motor, Futaba gyro, 
skala-kaross (Hughes 500). Nypris 
ca 6.500:-, saljes fór 4.800:—
OS Gemini 300 50 cc boxerfyrtak- 
tare, kord en gång i bank (test). 
Nypris 7.200:-. Saljes fór 5.500:-. 
0760-332 74. Jan Karlsson.

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

dackare?
• Kan Du noja Dig med 

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

FUTABA-SERVON
Vattentatt S4 90:-; standard S23, 
S28, S48 100:-; Mini 19 g S33 225:- 
; Strómbrytarekablage 25:-/st. 042- 
29 83 39

BYGGSATSER
Pica-byggsatser: Waco 1:6, Spitfi
re 1:5, T -28B 1:6, Skyline 62, Super 
Fly, Electra, Windfree, Ali (delv 
byggd) Ogar, Arrow 60, Zlin 50, 
Cessna Cardinal EZ (ny). Aeronca 
1:5, Kysho Concept + 30 DX, Ar
row 60, Super Tigre 60 cc/2 cylin- 
drig, Algebra 3000 meters seglare, 
Motorer OS15RC, OS30 + ånnu 
mera! 042-416 95.

bi
Byggsats GV 38.

.§ Prospekt genom Hans Kjellberg, 
jg V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partille
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1 GOTEBORG

STORT URVAL
HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser

HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

—  M ode lljå rnvågar Tillbehór och balsa Specialitet: AUTOGIROS & 
rotorblad

-----  R C  bil, båt, flyg

i  —  P lastm ode ller
Bilar: Carlsson och Challenger Vingstottor, profilhyvlade i furu 

Roderlist, skevroderlist

-----  B ilban o r

- t M r r

Buggy:TT, S igm a och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

Balsa, furu, plywood osv 
Återforsåljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

K Norra Hamngat 30 · GOTEBORG · 031-80 69 01 | Ϊ

1 J :§  ELifOTOMf K &
AR

Kungsgatan 20 035-12 40 70 
302 45 HALMSTAD

Besoksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hofors 
Postadress: Kållarvågen 13, 
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

R a d io  C o n tr o l C e n t e r  AB
G R O S S IS T  M E D  D IR E K T IM P O R T  
R ad ioan låg gn inga r, b y g g sa t se r  & 
m otorer m ed kvalitet till rått pris. 
FRÁN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelli. 

K O N T O R
Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna 
Ordertelelon 036-14 53 60 
Óppet vard 9 -12,13 -17

HÓGANAS

HÓGANÁS
Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 

ÓPPET: Måndag-Fredag 13-18 
Lordagar 9-13

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

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

sedlar el postgiro 37 54 51-2

h ob b y  och
elektronik 

_____ -/

KRISTIANSTAD

TIDLÓSA RC-PLAN

RITNINGAR · MATERI ALSATSER 
och TILLBEHÓR till 

Stabil · Albatross · Solo · Limbo · X-et 
Dacapo nytt kulflygplan fór 6,5 cc 

KATALOG
mot 20:- i sedlař el postgiro 452 80 68-2 

AERODESIGN
Lennart Olsson · Roddaregatan 1 

291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 kvållstid

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring!

Vi skickar flven mot postorder!
KB A Lek & Hobby, Sfidra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LANDSKRONA

MOLANDER HOBBY
Post: Kavaljersgården 23 · 261 62 Landskrona 
Butik: Hantverkargatan 2 · 261 51 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

M O D E L L F L Y G  · B Å T  · B IL  
T A G  · M O T O R E R  

R A D IO A N L Å G G N IN G A R  
T IL L B E H Ó R  mm

LIDKÓPING

t f  I l G (? () L j

Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, Lfiir 1000-1200

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

M ode llflyg  Mode llbåt Modellbil 
M oto re r - R ad ioan lå g gn in ga r

M ode lljå rn vågar - B ilbanor 
P la s tb y gg sa tse r  

Expe rim entlådor - T illbehór

l u l e A

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

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

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

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

LULEÅ

R C -SP EC IA L IST EN  i NORR!
Motorer OS · Enya · Irvine · Rossi
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba · Hitec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med flera

Helikopter Concept 30 · CHC-Bulik

BALSA · BEKLÅDNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

0920-129 29 · 010-58 37 19 
Óppet mándag-fredag 8-17 · RING GÅRNA!

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

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

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

Klubbar och skoior 
faktureres - 

ovriga leveran ser sker 
mot postforskott
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MÅLAT!

VALF LY G ÅNDE

K > ' '

V
Ett nytt 
koncept i 
EZ-typ

\ RYAN Special
FARDIGT!

m i i i í š

1
- i

(55 i

— 1 ^
Levereras komplett 
med O.S. MAX 40FP 
motor monterad

r ø r r
Spånnvidd: 1473 mm 
Vingyta: 35,55 dm2

Långd: 1054 mm 
Vikt: 2200 gram

En klassisk sportmaskin av klassisk O.S.-kvalitet.
Den mest flygfårdiga sats Du kan hitta. \
I stort sétt allt ingår -  från den redan ditmonterade
motorn till stbtstånger, beslag, tank, slang, hjul och t o m propeller!! M 
Ett par timmars jobb och Du har en av de attraktivaste maskinerna på fåltet.
O.S. RYAN biir Ditt mest problemfria "bygge" hittills och ger Dig dessutom utmårkta 
flygegenskaper.

yMUGEN
S P O R
Den nya vågen i 1/8 Off Road
Efter en ytterst framgångsrik tåvlingssåsong 
i Japan finns den har: MUGEN's SPORT

Designad for prispallen redan 
från borjan!!
•  Fyrhjulsdrift med kardan
•  3 differentia ler
•  Extra långa bårarmar
•  Dubbla servoråddare
•  Aerofålgar med lågprofilsdåck
•  Komplett med kaross & vinge
•  Stållbar vinge
•  M anifolder ingår
•  Kullagrad m m, m m

Generalagent

M O D E L -C R A F T
BOX 2074, RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO TEL 040-714 35

r ø r

Mycket 
servicevånlig 
och lått att 
preparera 
fór olika 
bantyper!

Levereras med utvåxlingar, kraftover
foring och bårarmar fårdigmonterade.

PERFEKT FÓR O.S. 21RF-B  
och 21 EX-B

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER
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RITNINGAR FRÅN 1940-1960 
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C E  TRUEDSSON 

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

STOCKHOLM

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

MALMÓ

Rundelsgatan 16 
200 12 Malmó 
Tel: 040-714 35

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

KVALITET TOPPRESTANDA
2 5 -3 .5 -6  5-7  5-10 0-10 7-11.1 -13.0-15 Occ

Ftyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

Svensk M O D E L L T E K N I K 1
Distributor j___________ r o l e h a c e i  /

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

MOLKOM \  \  /

ELL-MRb
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

Katalog 15:- - ej frimårken!

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

SIGTUNA

SIGTUNA H0BBV
Fredriksbergsvågen 14, 193 00 Sigtuna 
Telefon 0760-505 55 

Båtar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, HP, Super Tigre, Irvine m fl 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrór & Maxiadvinschar och massor 
med andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vard 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

HOBBYBOKHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

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

*  BÓCKER *
*  TIDNINGAR *
*  RITNINGAR *

Flyg · tåg · båt · modellbygge · mllltarla
ANTIKVARISKA BOCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE:
kataloger · boklistor · postorder

STOCKHOLM

Boffes mdellflyg
Upplandsgatan 66. 113 44 Stockholm  

Tel 08/33 30 44

M oto rspec ia lis ten: Rossi, Cox, 
K&B, O.S., Quadra, Kawasaki 

M ode llflyg  —  bát —  b il 
R ad ioan lággn ingar 

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

TROLLHÅTTAN

Tubta U M EÅb ø q ø q q h q
LEKSAKER  HOBBYARTIKLAR

TRESTADS LEDANDE

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

* BIL * FLYG
* BÅT * TAG

SLOJD
~  Έ Γ H O BBY

Drottninggatan 41 (Box 88) Grubbevågen 63, 902 50 UMEÅ

I Arkaden vid torget

VARBERG

N a ta n s  
H c b b y

Byggsats

Oldtimer
Motorer

Brånsle

Nårskala FLAIR &
David Boddington 
Ben Buckle & Ptokit 
GI6d Irvine, Laser & MVVS 
Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MVVS 
Diesel och glód

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS
MODELLFLYG-
HOBBY
Specialaffår fór 
Modellflyg

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

RIDDARHYTTAN · S KA RA

LINE m
CENTER

Vi har NYBÓRJARMODELLERNA
* "Go-Up" stavmodeller
é "Sparven"
* "Knarren"
* "Electric-Line" - linflyg 

med elmotor
* Klubbforpackningar

GRIMSO · 770 31 RIDDARHYTTAN
TELEFON 0581-920 01 - 920 72

0511-730 40

Sveriges Modellflygfórbund
Sveriges Modellflygfórbund bildades 1957 och har klubbar, klubbmedlemmar och enskilda peroner som medlemmar.
Fórbundsordfůrande
Olof Pennborn 
Furutorpsgatan 28 V 
252 27 Helsingborg 
Telefon 042-24 17 04 bost 
(Kvållstid 1800-2000)

Více fórbundsordfůrande
Bengt-Erik Sóderstróm 
Ruilstensvågen 17 
616 00 Aby
Telefon 011 -665 58 bost 
Telefax 011-23 83 08

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

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

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

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

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

063-217 00 bost

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

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

Grenchef Llnflyg
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

T f Grenchef Frlflyg
Bror Eimar

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

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

cm 245 

dmq 44 

cm 126

g r 1700 
1950

cmc 1,5
2,5l-CIAA

ASIAGO segelflygplan fór nybórjare. Kan 
kompletteras med enkel ’’Plugg in” motor
gondol. Mycket bra flygegenskaper. 
Byggsatsen år till 95%  fårdig.

RADAR. Modeli fór nyborjaren. Stabil och 
enkel att manovrera. Utmårkt vid overgång 
från motorseglare till motorflygplan. 
Byggsatsen innehåller:
Duraflexkropp, balsaklådda cellplastfyllda 
vingar, landningsståll spinner, stotstånger, 
"stabbe” fena m.fl. tillbehor.

cmc 2,5

Aviom odelli R C  flygplan

Segelflyg, motorseglare, motorflyg, S tand  Off —  Sk; 

flyg. Allt från nyborjare till avancerad  flygning, totalt 

15-tal flygplan. Åven komplett reservdels- och 

tillbehorsprogram.

Pangpriser!!!!!! Beståli katalog 20:—

cmc 6,5
A S S O  P R O D U K T E R  A B  
N:A G R Å N G E S B E R G S G .  16

Stand Off Skalamodell av 
CESSNA CARDINAL 
Utmårkta flygegenskaper. Den enkla 
strukturen gór CARDINALEN mycket 
låttbyggd.
Byggsatsen innehåller:
Duraflex kropp, spinner, antenner, 
landningsståll, fårdigplankade cell
plastfyllda vingar, "stabbe” och fena, 
skruvar dekaler, ritning m.m.

V *  Semiskalamodell av CESSN A  177. 214 50 m a l m o

Låmplig fór tråning, sport, akrobatik. Går att bygga om till t e l .: 040-866 55
sjóflygplan. Byggsatsen innehåller: Duraflexkropp med fena, FAX-: °40'81910
’’stabbe” balsaklådda cellplastfyllda vingar, landningsståll 
m.fl. tillbehor.
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I I V I f  —" i NYHETmedse
I ■ ■ f w  ■ *  *  Super-tekn*[ Lagringsmodul for 30 mode'

•  O begránsade  m ó jlig h e te r m e d  o
ko m p le tte rb a r P R O F  I- ULTRA S O  FT-M odu  I §

•  Tysk-e ller e nge lsksp råk ig  d isp lay-in fo
•  3 0  m ode llm innen  m e d  au tom a tisk  $
såke rhe tskop ie ring  $  £
•  18 få rd igp rog ram m  och ca. 400  ins ta lln in  

p ro g  ram  m  fó r F3A , F3B , F3C , F 3 D  och F3

Eraupncr \ # B
PROFt-lH-THASOFT-Modut

B e a t-N r. ΑβΟΟ/66 PROFI-ULTRA S (
Best.-Nr. 4800/66 
Best.-Nr. 4800/6 
Rek.C:a-pris 6

Programm-handbok 
for mc-16 och mc-18 
firms i fackhandeln.

HOBBYBORGEN AB 
36071 Norrhult 
Tel. 0474-40510
JOHANNES GRAUPNER 
D-7312 KIRCHHEIM-TECK

\NTEL\JGENT BEALTWE PROCi.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 999 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 9 9 9 9 9
· · · 999 · · · · · ·  · · · · · · · · · 9 99 999 · · ·  · ·
• 9 9 · · · · · · 999  · · · · · · · · · 9 99 999 9 99  · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · 999 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  9 #
· · · · · · • 9 9 · · · · · · · · · · · · · · · • • 9  99
• 9 9 · · · · · · · · · 9 9 9 9 9 9 9 999 · · · · · · 999  99
· · · · · · · · · · · · 9 9 9 9 9 9 999 · · · · · · 999  99


