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CONCEPT 30 ESSEI
Concept 30 ar helikoptern som lyckas med det svåra konststycket a tt vara tillrackligt enkel fór 
nybórjaren och åndå tillraclkigt rolig fór att tillfredstalla aven 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 nyborjarversionen och den levereras fórmonterad med en OS28H motor och till ett pris under 
4000 kr! SE heter den raciga och fullt kullagrade versionen som levereras i byggsats och utan 
motor.
Den såljs hos ConceptHelikopterCenters (CHC) som ar Din garanti fór ett lyckat resultat. En CHC- 
butik har all kunskap som kravs for att hjalpa Dig upp i luften fór den forstå flygningen. Dår finner 
Du också ett komplett reservdelssorfiment och ett komplett sortiment av tillbehór. Alltid på lager! 
Du finner en lista over CHC-butikerna langst ner på sidan.

/ K y a s H D

mm.
ConceptHetikopterCentef (CHC)

Konstruktøren Mr Shigetada Taya
Det hår år en lista Over CHC butikerna i Sverige. Fler tillkommer så ring gårna fór vidare besked: FALUN (023) KB:s RC Hobby 25866 
GOTEBORG (031) Leksakshuset 806901 HAPARANDA (0922) GewesJala 10200 HÓGANÁS (042) Hobby & Elektronik 30230 
JÓNKÓPING (036) JutaholmsHobby 128777 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LIDKÓPING (0510) Flyghobby 26234 
LULEÁ (0920) ThylinService 12929 MALMO (040) MelabHobby 910108 NORRKÓPING (011) Lekhuset 188891 STOCKHOLM 
(08) Hobbyexperten 406364, KungsHobby 547077, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STRÓMSTAD (0526) Kjelts 
Lek&Hobby SODERTÅLJE (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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OMSLAGSBILDEN
Det våras fór modellflyget! Kurt Lennås måsterverk 
Curtiss SBC-4 klar fór start på Hokaklubbcns flygfålt 
utanfor Halmstad. Modellen våckte stort uppseende 
vid F4C-VM i Kanada med sin detaljrikedom. Tyvårr 
saknades då fullgod dokumentation for hog placering. 
Men Kurt tråffade SBC-4-piloter dår. Foto S 1 ingwall

Vid Sveriges Modellflygfórbunds årsmote i månadskiftet mars-april fastslogs, att 
vi fór narvarande inte kommer att åndra organisationen. Egentligen år det ju  så, 
att alla organisationsformer år bra bara man har rått typ av månniskor i den.

Under årsmotet framkom också - me lian rader na så att såga - att vi borde ågna 
mer resurser åt vad som kalias sóndagsflygare, det vill såga åt dem, som enbart 
sysslar med modellflyg fór sitt hóga nójes skull och inte år specialister eller 
tåvlingsaktiva inom sin specifika gren.
Så rått, så rått! Vi år faktiskt fler ån 8000 sådana sóndagsflygare!

Utan bredden i verksamheten lår vi inte kunna utvecklas. Så var så såker på att 
just fór bredden inom modellflyget kommer att ågnas mycken energi. Varfor 
skulle inte Du till exempel kunna deltaga i det kommande Flugebylågret, som i år 
avhålles under vecka 27 - forstå vecka i juli?

På Flugebylågret kommer forvisso att visas vad bredd inom modellflyg år!

Bengt-Erik Soderstrom 
Ordfórande i SMFF Flugebylågret 1990

i?S;

Reservera gårna redan nu vecka 27 fór trevlig 
modellflygsamvaro i Flugebyn!

Mer info i nasta nummer av Modellflygnytt

......... .· .·.· · · · · . · · · ·  !***
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Harlem Nights med Eddie 
Murphy och SMFF:s år smote!
SAGA-biografen i Kristianstad hade under månadskiftet mars/april två matiné- 
fórestállningar till det ordinarie programmet Det var SMFF:s Forbundsmote - en 
trivsam familjeforestållning som visades. Rollistan var lång.
29 minuter forsenad slogs Olle 
Pennboms klubba i bordet och 
oppnade det 33:e Fórbundsmó- 
tcL Sedvanliga mikrofonproblcm 
mótte de bekan La ansikten, som 
anlant fór att dryfta fjolårets 
historia och årets framtid. 
Delegatema Tick låmna ett vac- 
kert modellilygvåder fór att banka 
sig i SAGA-biografen. Det var 
onumrerat. Delegatema satt val 
utspridda vilket bidrog till att 
hórbarheten inte var den basta 
óverallt i salongen.
Bengt-Erik Sóderstróm valdes 
till mótesordfórande. Den om- 
ståndiga och tydligen nOdvån- 
diga róstlángdskontrollen fick 
kóras igenom direkt, då fóre- 
dragningslistans godkånnande 
kråvde votering. Det tog mer ån 
en halvtimme. Nog vore detbra, 
om mótesdeltagama kunde få 
ågna sig åt uppbyggliga sakfrå-

gor, då de nu tråffas en gång i 
stållet fór småskoleliknande 
upprop. Alla formalia vad gal
ler motets utlysande var OK. Så 
var det dags for grenkonferen
ser. Dessa pågick från 1400 på 
lordagen fram till 1015 på son- 
dagsmorgonen, då Fórbundsmó- 
tet fortsatte. Som forstå punkt 
kom verksamhetsberåtlelsen. 
Efter fråga från Bjóm Hammar- 
skjóld fick Olof Pennbom ge 
mer kott på benen angående det 
Nordiska Samarbetet. Bjóm ville 
också veta mer om administra- 
tionskostnadema: Ioner, kontors- 
maskiner mm. Jan-Ivar "Orion" 
Lidstróm, Gislaved, betonade, 
att 14% av SMFF:s medlemmar 
INTE tillhór någon distriktsor
ganisation (något, som verkli- 
gen inte bór fórglómmas i andra 
sammanhang!). Verksamhetsbe- 
råttelsen godkåndes. Sedan blev

det full fart. Revisionbcråltel- 
sen godkåndes, ansvarsfrihet 
låmnades, forslag om oforånd- 
rade avgifter spikades, utan att 
våra meste "junior" Lars An- 
dersson behóvde kommentera. 
Dagens huvudnummer blev så 
avrapporteringen av det utred- 
ningsfórslag till eventuell omor
ganisation, som Lennarth Lars- 
son, Kent Johansson och Kaj 
Skåre nu fortjånstfullt stótt och 
blótt i flera år - på uppdrag av ti- 
digare eniga Forbundsmolen. 
Revisor Lennart Hansson gav 
oss den stadgemåssiga forutsått- 
ningen vid en ev. fórándring. 
"67% róstóvervikt vid två på 
varandra fóljande fórbundsmó- 
ten, varav minstett ordinanc" sa 
stadgama. (Sån tur, att det år 
skrivet så man forstår det!) 
Kent Johansson drog bakgrund 
och grundfOrutsåttningar, Kaj

Skåre presenterade fórslaget med 
informativt OH-material. Grup
pens forslag nr 2 var huvudfor- 
slag. Så bóijade diskussionen. 
Bjóm Hammarskjold fick oss 
att se visioner av små roddbåtar 
kring atlantångare i Stockholms 
Låns Landstings regi.
Johan Bagge gav ros till utred- 
ningsgruppen, men ris till for
slaget. Johan vidhóll fjolårets 
ståndpunkt: problemet år att f  inna 
bra månniskor att iklåda sig 
viktiga funktionårsposter - kan
ske rent av vålja folk utifrån 
med kompetens. Delta óverens- 
ståmde något med ett Bjóms sc- 
nare inlågg (det om parker och 
plåttar mm, innan han drog till 
med tånkvårda VD:n) med en 
styrelse fór målinriktning och 
målrapportering och en VD, dvs 
en verkstållande dircktór, som 
ser till att beordrade aktiviteter
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Fr v: Delegat Jan-Ivar Lid- 
stróm, Gislaved; friflyggren- 
konferensfunkliondrer Johan 
Bagge & Bror Eimar; Lennart 
Ilansson i Bl-tagen: Kaj Skare 
fórklarar organisationsfdrsla
get; Fórbundsmdtesledningen: 
Henning Andreasson sekr, 
Johan Bagge bisittare och ordf 
Bengt-Erik Sóderstróm.

blir genomforda professionellt 
och rejált.
Dá Ingemar Holmberg, Sunds- 
vall åntrat talarstolen med ma
nus i løsbladssystem, fullfjådrad 
och vålmoti verad argumentation, 
gick en ånde genom salongen. 
Hans inlågg fick många att tánka. 
Ja, jag tror t o m fórslagsstallar- 
na fick en del att fundcra Over. 
Kontentan av hans lánga, men 
forvisso icke långrandiga fram- 
stållning var, att man kunde ana 
en gruvlig topp-styming i for- 
slageL Dessutom var ansvars- 
gången oklar. Vcm eller vilka 
skulle beviljas ansvarsfrihet? Den 
ena, den andra enskilt, tillsam- 
mans eller både/och! Ohållbart! 
"Forslaget ger en frihet fór funk- 
tionårema! Men det ar medlem- 
mama, som skali ha frihet och 
funktionårema skali gdra vad 
de blir tillsagda att gftra". Ord 
och inga visor. I sin svcpande, 
men kristallklara gcnomgång fick 
också distrikten sitt betyg. De 
skali verka FÓR klubbama och 
in te vara någonting mellan klub- 
bar och forbundsstyrelse. Det 
skali vara klubbrcprcsentanter 
och inga andra på fOrbundsmo- 
tena. "Vad gOr distriktsgubbar 
till båttre representan ler ån klub- 
bamas egna gråsrotsrepresentan- 
ter?" Annu en bra fråga! 
"Distrikten skali samordnaklubb-

verksamheten inom regionen. Dc 
ska bidra till utbildning, PR etc, 
dvs verka for klubbamas båsta. 
Distrikten skali inte vara en fOr- 
drójande eller avspisande lank 
mellan klubbar och forbunds
styrelse. Distrikten skali inte sys- 
sla med modcllflyg, det skali 
klubbama gora", fortsatte Inge
mar. Det var det mest genom- 
gripande och odemokrati ska or
ganisationsforslag Ingemar nå- 
gonsin hade sett. "Medlemmar- 
nas vil ja skali våmas om, de 
folkvaldas frihet får inte Okas på 
mcdlcmmamas bekostnad", si u- 
tade han, men gav gruppen blom- 
mor fór dess engagemang. Men 
deras resultat får absolut inte bli 
vågledande fór SMFF:s fram- 
tid. Ingemars långa inlågg belO- 
nades med en lång applåd. Han 
gjorde intryek, sundsval laren! 
Bengt Lindgren efterlyste infor
mation om remisssvaren och de
ras innehOll. Vilka hånsyn hade 
tagits till synpunktema i dessa? 
Lennarth Larsson fick så ge dels 
mer djupgående information om 
forslaget, dels klargora våsent- 
liga missforstånd. Av de inkom- 
na cirka 20 remissvaren fanns 
såvål positiva som negativa. 
Lennarth håvdade också, att man 
inom gruppen anser, att det måste 
goras något ål SMFF:s organi
sation. "Det år inte enbart per-

sonfrågor. Uppgiftcr måste ren- 
odlas och det sker med denna or
ganisation" slutade han rakryg- 
gat.
Ingemar Holmberg dok upp igen 
och kunde nog hålla med om att 
en ny, annorlunda organisation 
kunde varapåkallad. FOr distrik- 
tens folk har inget på fOrbunds- 
mótena att gOra.
Bengt Wibner bad oss titta på 
affårsvårldcn, dår mycketbra kan 
finnas. Ledningsgrupp, divi- 
sionalisering av grenama, kun
de vara en losning.
Lars-G Olofsson fórde oss in i 
skidforbundets tav lingsorganisa- 
tion meden tåvlingsorgani sation 
och en "bredd"-organisation. Den 
modellen (!) skullepassa SMFF! 
Dessutom betonade han, att del 
år grenama, som skali ta ut sina 
landslag och inga andra. Basta! 
Uppgivetavslutade Kent Johans
son debatten med att "Det hår 
forbundet ånnu inte år emotio- 
nellt berett på några som helst 
foråndringar!" Det år forvisso 
sant!
FOljandc omrOstning gav avslag, 
så nu år det forslaget historia. 
Forbundsmotets motion 1 foran- 
ledde en behovlig genom gång 
av faststållda och gållande FAI- 
klasser, provisoriska FAJ-klas- 
ser (sådana, som finns, men inte 
reglcras av Sporting Codc-reg-

ler - men dc har regler åndå!). 
(Engenomgångav samtligaFAI- 
klasser, provisoriska och natio
nel la klasser kommer att pre
senteras i kommando nummer 
av Modellflygnytt - det behóvs 
sanncrligen!)
Huvudfrågan var dock, om det 
bara skulle få vara SM-tåvling- 
ar i FAI-klassema. Riksmåstcr- 
skap borde råcka till Ovriga, sa 
motionen. Nu tånde det till ett 
slag igen. Kånslor kom fram. 
Och det var fråmst friflygama - 
de, som har traditioner att våma 
om - som blev huvudaktorer. 
FIC-Gurra ansåg, att vi forlo- 
rar ungdomar, om vi tar bort 1- 
klassema från SM. Ingen spor- 
re eller uppmuntran långre for 
dem!
Lars-G hade dock allt klart for 
sig: "Stoder forslaget!"
Bror Eimar yrkade avslag med 
ett vålbalanscral inlågg. Lars 
Andcrsson var inne på samma 
linje. "En FIC-klass med 12 
tåvlare har SM-status, medan 
en B 1 -klass med mer ån 50 del- 
tagare har det inte. Varken rim 
eller reson!" "Plotter-klasser", 
tyckte någon annan. Motionen 
vann dock bifall, men krossade 
debattører, som fórlorade vid 
omrdstningen kan glådja sig åt 
att man kan "forgylla" riksmå- 

Forlsattning sidan 8!

Fr v: Det diskuter ades mycket 
utanfor protokollet vid fika
ras ter na: Arvid H  + Lars A + 
Bjorn Η + Lars-G; Ingemar 
Holmberg var ett av årets nya 
ansikten; RC-grenens kon
ferens med Hanns Flyckt vid 
klubban - Johan B och Bengt 
Holmer assisterar; Bengt Lin
gren med ny combalmodell.
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Grenkonferens Radio
Med Hanns Flyckt som ordf och 
Bengt Holmer som sekr inled- 
des grenkonferensen. Genom- 
gången av grenens verksamhets- 
beråttelse fastnade vid "Stora 
Grabbars Mårke" , men kunde 
laggas till handlingar. Då hade 
den råttats hår och dår. Dålig 
rapportering av tåvlingsrcsultat 
(fOrvånadsvårt nog också från 
stora AMA!) gjorde, att gren
styrelsen hade stora svårigheter 
att få fram rått noteringar. Så t 
ex hade SM-segraren Robert 
SundstrOm i F3A helt fórsvun- 
nit. Men han kom med nu! 
Grenstyrelscns forslag 1 & 2 
klarade ekluten och godkandes. 
Nr 3 dåremot drog igång en lång 
diskussion med många talare, 
Startmetoden i forslaget om re- 
viderade regler for F3B-T enga- 
gerade många. Det luftades lin- 
långd och gummirep. Vinsch- 
start bedOmdes av många som 
for komplicerat. Tekniknivån 
måste hållas nere, sa Bengt Lin- 
gren.Trckaffet klarade såvål hjår- 
nor som strupar och efter vote
ring återremitterades forslaget 
till forslagsstållama. Anders G us- 
tavsson (en av dem) inbjod alla 
att i tid inkomma med synpunk
ter, så att forslaget kan godkån- 
nas nåsta gång. Bra sagt!
Så budgeten, dår man fann ett 
minustecken fór mycket (måste 
det stå minustecken fór intak
ter?). Vid personvalen konsta- 
terades, att Sven Båckman fort- 
såtlcr som vice grenchef och 
modellflygare P-A ELiasson biir 
F3E-ledamot. Vakanta/vilande 
F3F (hang) tog SMFF-sekr 
Henning Andreasson hand om. 
Óvriga frågor blev intressanta. 
Bcngt-Erik S informerade om 
nya frekvenser, och Kaj Johans
son betonade, att radion måste 
vara gjord fór frekvensbåndet 
samt att enbart kristallbyte vid

Grenkonferens Linfly g
Jag tror att Linilygets tidigare 
rekord slogs den hår gången (ger 
dock ingapoång till "StoraGrab- 
bars Marke").
Hela grenkonferensen var av- 
klarad på 11.06 min. Hår spara- 
des róstlångdsformaliteter till de 
ev. behOvdcs - smidigt, omtyckt, 
men vem vet, det kanske inte år 
OK? (tank så mycket som man 
gillar, som inte år tillåtet!)
Det gick som en hektisk håx- 
dans fram till Motion nr 1, som 
dock i njutbar slowfox-takt kla- 
rades av då motionårerna Trcl- 
leborgs Mfk ombads få fram 
fór- & nackdelar. Pejling skali 
också ske med andra lånder for 
ev. stoltning.
Lingrenens óvriga frågor blev 
en presentation av en ny com- 
bat-modell. Den skali prOvas och 
kommer att finnas i byggsats 
vad det lider. (Planer år Mfn tar 
den som mittsidesritning!)

V_____________________________ -
Overgång kan bli mycket odes- 
digert. Egenimport av radioan- 
låggningar år forbjuden (jåmfor 
trådlOsa telefoner!). 
Dessutom:ingct såger, att en i 
Sverige typgodkånd Futanwa 
XP-18 i alla detaljer motsvarar 
den Futanwa XP-18, som kan 
kopas i exvis Tyskland. Den 
svenska importóren kan ha tvin- 
gats góra våsentliga åndringar 
fór att få den godkånd hår! 
Metanol frågan år lOst - ett bra 
bevis fór alt vi svenska modcll- 
flygare måste vara samlade och 
eniga i ett forbund, vårs funktio
nårer ser till att våra intressen 
biir tillgodosedda. Det har man 
verkligen gjort om metanolen! 
Bertil Nilsson, Skanór, efterlys
te klartext vad galler alla krypti
ska klassbeteckningar. "F3J - 
har det nåt med jordfråsar att 
gora, e lle r..." Efter 2.35 avslu- 
tades radiogrenens konferensen.

Grenkonferens Friflyg  
Åvcn hår drogs omstandig rOst- 
långd (skali distriktsrepresentan- 
tema har rostrått eller ej på gren- 
konferensema?) Bror Eimar ordf 
inledde med att omnåmna fri- 
flygets World Cup, som blivit 
en succé och dår svenskar pla- 
ccrat sig bra. WC-tåvlingama 
kan medverka till ett okat antal 
friflygare. En viss palaver upp- 
stod, då man forsokte få råtsida 
på en tåvlare, som inte varit/år 
SMFF-ansluten. Men man kom 
raskt in på forslag och motioner. 
Grenstyrelsens forslag nr 1 och 
2 togs låti liksom motion nr 1. 
Men så var det dags for AKM:s 
motion om kommande B l-reg
ler, vårs positiva bakgrund Len
nart Hansson med cm fas redo- 
gjorde fór. Lennart Flodstroms 
synpunkter låt hOra sig i Bo Hall- 
grens ljuva ståmma. Lennart 
Hansson dok upp igen och beto
nade den positiva bakgrunden. 
Gunnar Holm ville med liberal 
och Oppen famn tillåla nåra nog 
alla modeller till klassen. "Skip- 
pa alla grånser, ta steget fullt ut! 
Spolabårytebelastningcn", sa han 
och Gunnar Ågren var snabbt 
uppe och stottade. Lars Anders- 
son ansåg sig vara den som flu- 
git B 1 långst av alla i salongen: 
"Barockt med 40 g gummi! - 30 
g max, hogst 12 dm2båryta och 
ingen bårylebelastning". Man 
kunde ana utgången: AKM:s mo
tion gick igenom, sedan mótet 
strukit bårytebegrånsningen. 
Utgifts- & inkomsLstatcn god- 
kåndes, sedan Bror E hunnit be
tona, att de avsalta 20.000:- var 
oronmårkta fór junior-VM, dit 
många tåvlare åker, då en WC- 
tåvling går samtidigt. 
Funktionårsvalen kunde inte 
klaras av direkt, utan man fick 
forlita sig på stamningen under 
lOrdagsbanketten och det poku- 
lerande, som dår kunde ske. Det 
har ju hånt tidigare, att sena 
kvållsplena lOst problemetiska 
funktionårsposter. Så åven den- 
na gång: Johan Bagge blev ny 
grenchef med Bror Eimar som 
vice. Fru Flodstrom gav tele- 
fon-OK på att make Lennart F 
tar sekr-posten fór 1990.

Applåder fór Modellflygnytt!
Den gamble Redaktøren fick på forbundsmotet mollaga applåder 
och folkets jubel fór Modellflygnytt och den gynnsamma utveck- 
ling, som ridningen genomgått. Dårfor år det med stor glådje jag 
vidarebefordrar dessa tacksamhetsyttringar till dem, som verkligen 
fOrtjånar all beundran: våra låsarc, våra skribenter och - inte minsl 
vikrigt - våra annonsOrer, som stOtt oss och i hóg grad deltagit i det 
modosamma uppbyggnadsarbetet. Tack, alla trevliga gynnarc! 
■μ μ μ μ μ μ μ μ η μ μ μ μ  Redaktorn

Efter en remisstid av i stort 
sett två år (!) har nu åntligen 
Televerket fått ut sina nya 
beståmmelser.
Des k Tcleverkets fórfattnings- 
samling TVTFS 1989:104: 
Telcvcrkcts foreskrifter om 
tekniska krav på radioanlågg- 
ningar fór radiostyming, te
lemetri (dvs Overforing av 
måtdata)och larmOvcrforing. 
De beslutades 25 sept 1989, 
utkom från tryeket 19 dec. 
och var åntligen tillgångliga 
10 mars 1990.
Ett arkivexcmplar finns på 
SMFF:s expedition och det 
kan kopieras och skickas ut 
till intresserade.
De nya bestammelscma in- 
nebår i korthet, att vi som 
modellflygare fått tillgång till 
en hel del nya frekvenser, 
bland annal ett helt nytt frek
vensbånd på 30 MHz. 
Antalen år som foljer:

27MHz: 8 st
Oforåndrat an tal, an våndes fór 
all typ av radiostryning och 
telemetri (dvs Overforing av 
måtdata)

30 MHz: 9 st
Helt nytt frekvensbånd, an- 
våndes for all typ av radio
styming och telemetri (dvs 
overforing av måtdata)

35 MHz: 18 st
Innebår 6 st nya frekvenser 
fór radiostyming av modell- 
flygplan, all annan radio
styming eller telemetri på 
bandet år fOrbjuden enligt lag!

40 MHz: 9 st
Innebår 5 st nya frekvenser 
fór all typ av radiostyming 
och telemetri.

Sammanlagt har vi nu till
gång till 44 st frekvenser! Vad 
betyder det hår i klartext. Hur 
ska frekvensema mårkas och 
vilka kanalnummer galler? 
Frekvensbåndet skali på sån- 
darantennen markeras med en 
flagga, storlek 60-80 mm. 
Flaggans fårg skali ange det 
frekvensbånd, som anvåndes.

6
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--------- Flugebylågret 1990 ---------
Reservera gårna redan nu vecka 27 fór trevlig 

modelltlygsamvaro i Rugebyn!
Mer Info I nåsta nummer av Modellflygnytt

Nya radiofrekvenser!
Teteverkets«rfattnfngssa

IVTFS 1989:104

27 MHz-bandet
BRUN frekvensfiagga 
med kanalnummer 
Bandet upplåtet fór radiostyr- 
ning av bil, båt, flyg och ovrigt. 
Åven tillåtet fór telemetri. 
26.825 kanalnummer 87 
26.865 kanalnummer 91 
26.885 kanalnummer 93 
26.935 kanalnummer 98 
26.995 kanalnummer 04 
27.045 kanalnummer 09 
27.145 kanalnummcr 19 
27.195 kanalnummer 24

30 MHz-bandet
GUL frekvensfiagga 
med kanalnummer 
Bandet upplåtet for radiostyr- 
ning av bil, båt, flyg och ovrigt 
Åven tillåtet fór telemetri. 
30.270 kanalnummer 27 
30.280 kanalnummer 28 
30.290 kanalnummer 29 
30.300 kanalnummer 30 
30.310 kanalnummer 31 
30.320 kanalnummer 32 
30.330 kanalnummer 33 
30.340 kanalnummer 34 
30.350 kanalnummer 35

V a rfor ar Du m ed i SM FF?
— Dom  gre je r |U frekve nse r at oss !

Frekvensbånd 41 MHz (i Frank - 
rike) och 72 MHz (i USA) år 
icke tillåtna i Sverige. Det kan 
inte nog vamas fór "svartim- 
port" eller att tillåta dessa fre
kvenser tillfålligt, exvis vid tåv- 
lingar. Det år inte bara det, att de 
år fórbjudna. Dessa band år i 
Sverigeupplåtna till bl a mobil 
kommunikationsradio med star
ka såndare, som myckct lått kan 
stora ut oss!

Några frågor och svar 
Ú Hur år det med aldre 
radiostyrningsanlåggningar?
Jodå, dessa kan anvándas dnnu 
ett tag, om man vill. Aldre, icke 
typgodkdnda anlåggningar dr 
tillåtna att anvdnda (men inte 
att sålja!) from till 1 juli 1993.

Men tank på alt sådana appara
ter inte var konstruerude fór en 
kanaldelning av 10 kHz! Det 
innebdr of tast, att de med all 
sannolikhet stor grannkanaler- 
na - samt - att de sjålva biir 
storda av grannkanalerna!

Ú Ska AM att vara tillåtet?
Ja! Bestdnvnelserna tillåter all 
tdnkbarform av modulering, bara 
kraven i ovrigt uppfylles.

Ú Min typgodkanda anlågg- 
ning blirstord av nårliggan- 
de kanaler på 35 MHz.
Hur kan det vara mojligt?
Det beror på, att en kanaldel
ning av 10 kHz dr mycket svårt 
tekniskt att klara av, fór att inte 
sága dyrt! Televerkets bestdm-

35 MHz-bandet
ORANGE frekvensfiagga 
med kanalnummer 
Bandet upplåtet fór radiostyr- 
ningavENDAST modellllyg- 
plan.
All annan typ av radiostyr- 
ning eller telemetri år forbju- 
den.
35.030 kanalnummer 63 
35.040 kanalnummer 64 
35.050 kanalnummer 65 
35.060 kanalnummer 66 
35.070 kanalnummer 67 
35.080 kanalnummer 68 
35.090 kanalnummer 69 
35.100 kanalnummer 70 
35.110 kanalnummer 71 
35.120 kanalnummer 72 
35.130 kanalnummcr 73 
35.140 kanalnummer 74 
35.150 kanalnummer 75 
35.160 kanalnummer 76 
35.170 kanalnummer 77 
35.180 kanalnummer 78 
35.190 kanalnummcr 79 
35.200 kanalnummer 80

V__________________________________________________<

melser innebdr endast frivillig 
provning av mottagaren fór se
lektivitet (dvs formågan att ur- 
skilja nyttosignalenfrån en mas
sa andra signaler).

Ú Men P4-storningarna då? 
Bór inte Televerket se till att 
deras egna såndare inte stor?

Detta problem år samma selek
tiv itetsproblem som ovan. Mot
tagaren år all tså kånslig for sig
naler, som den inte skali ta emot. 
Man kan tyčka, att 100-104 M Hz 
ligger så långt ifrån 35 MHz, att 
det inte borde vara något pro
blem. Men mekanismen år, att 
ofullkomligheter i mottagaren 
skapar ståmingama. Televerkets 
beståmmelscr innebår åven hår 
frivillig provning.

40 MHz-bandet
GRÓN frekvensfiagga 
med kanalnummer 
Bandet upplåtet fór radiostyr- 
ning av bil, båt, flyg och Ov
rigt. Åven tillåtet for teleme
tri.
40.665 kanalnummer 50 
40.675 kanalnummer 51 
40.685 kanalnummer 52 
40.695 kanalnummer 53 
40.705 kanalnummer 53A 
40.715 kanalnummer 54 
40.725 kanalnummer 55 
40.735 kanalnummer 56 
40.745 kanalnummer 56A 
Kanalnumren 53A och 56A 
finns f n bara i Sverige. De har 
valts fór att ståmma Overens 
med andra lånder i Europa.

Man kan forstå att tillverkare 
och importOrcr gårna avstår från 
denna frivilliga provning. God- 
kånnandekostnadema år val saf
tiga som de år. En importor kan 
få betala upp ti1125.000: - fór att 
få en anlåggning provad och god- 
kånd! Gissa vem, som i slutån- 
dan egentligen får betala detta! 
Jovisst, Du och jag, som kóper 
anlåggningcn!
Delta år kanske nåsta årende for 
SMFF att forsoka ta tag i. Att få 
fram ettbilligare godkånnande- 
forfarandc, men åven påverka 
tillverkare att endast tillhanda- 
hålla anlåggningar, som också 
uppfyller de frivilliga kraven. 
FOr de behovs uppenbarligen!

Bengt-Erik Soder s trom
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Vand 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 fa g 
kombinationer och som s k trimfolie 

i anpassade och varierande fårger.

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

vill ha ett plan med proffsigt 
utseende utan problem!
Hår behovs inga maskeringstejper 
eller dyrbar sprututrustning!

HOGANÅS hobby och 
elektronik

Ett flertal nya dekor- ÍÁTERFÓRSÁLJARE 
ark har inkommit! I SÓKES!

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

%

#

Forbundsmotet...
Fortsdttning från sidan 5! 
måsterskap med speciclla pla
ketter och andra gameringar. De 
biir vad man gor dem till - pomp 
och ståt och fanfarer!
Motion 2 från Lennart Hansson 
om World Cup-kvalificerande 
poång till "Stora Grabbars 
Mårke" frammanade många ta- 
lare med många synpunkter. Dct- 
ta till trots blev motionen an
tagen - och skali gålla retroak
tivt från 1987, då dessa WC- 
tåvlingar bórjade.
Under punkten Inkomst- & Ut- 
giftsstat blev det till alt vilja 
plocka pengar. Bjom H motsat-

te sig underskott och ville min
ská bidrag till juniorstdttande 
klubbar. Bengt Lindgren bónade 
om mer pengar till Lindansen 
och Olof Pcnnbom ville ge mer 
till distrikten fór bl a rcsc-bi- 
drag. Claes Andersson, Limhamn 
, pekade på låg budget fór ut- 
bildningen. "Vad biir det for 
1990 i utbildningsvåg?" Lars 
Andersson hångde på och gav 
oss bedrovligheter kring1989 års 
såkerhetskurscr: "Fór lite peng- 
ari budgeten fóratlkomma ifatt". 
Ingemar Holmberg dok upp och 
sa, att inget fick tas från de 
190.000:- till klubbverksamhe- 
len. "Det var det mest positiva i 
hela budgeten!" Det blev ett

godkånnande åven hår, sedan 
man gått med på 15.000:- max 
till Lindansen, men utan att veta 
var pengar skulle vaskas fram.

Vid 1600-tiden på søndagen ef
ter en behovlig kaffepaus Fick 
Lars-G som valberedningens rep
resentant dra f orslagen till årets 
personval.
Bcngt-Erik Soderstrom blev ny 
ordforande. Efter honom som 
vice ordf kom Lennarth Larsson 
in (starkt, Lennarth, beundrans- 
vårl efter manglingen tidigarc 
på dagen!). Ekonomi-Baggen har 
vi ytterligare 2 år. PREK-Gun- 
nar blev Ledamot i styrelsen och 
Bengt Lindgren blev hans efter-

trådarepåPREK-posten. På den 
eftersatta Utbildningsledarposten 
kom nu Ingemar Holmberg in 
på 1 år (fyllnadsval). Hans salt 
att medverka vid årets fórbunds- 
móte får många att se solen vår- 
mande gå upp over utbildnings- 
sektoms kalia tundra! Lycka till, 
Ingemar!
Med blommor och standar av- 
tackades så Olle Pennbom fór 
sina vårdefulla insatser under 
uppbyggnadstiden. Olies lugn 
och diplomati har forvisso gjort 
underverk då en kåmpande sty
relse pressats från alla håll. 
Dagens stabiliserade situation 
inom SMFF har Olle stor del i. 
Tack, Olle och Inga!
Ove Karlsson "ovrigfrågade" del- 
tagarlista och namnskyltar till 
delegatema (varfOr har vi inte 
det redan?). Man ónskade bud
geten presenterad fóre motions- 
tidens utgång - ingen dum idé 
det heller.
Nyvalde Bengt-Erik Sóderstróms 
klubba gick så i dåek och 1990 
års Fórbundsmótc var avslutat. 
Jag for hem varm i hjårtat! Det 
verkar ån båttre!

Redaktórn



1 Flugebyiágret 1990 ------------
Reservera gárna redan nu vecka 27 lOr trevlíg 

modelltlygsamvaro i Ftugebyn!
Mer into i nasta nummer av Modcllfiygnyit

Kan dom verkligen 
tåvla mot varandra?

Jo, faktiskt!
Inom SMFF:s klubbar och dis
trikt skali vi forsdka kdra en ny 
typav juniortåvling.Om Du fyller 
hdgst 18 i år så skali nalurligtvis 
just DU vara med!
Det fiffiga år, att ALLA FRI- 
FL YG ÅNDE modeller kan vara 
med lack vare ett krångligt ord, 
som heter koefficientsystem. 
Trois att ordet år knepigt år ideen 
enkel. Den som tåvlar med en 
modeli som inte brukar flyga så 
lange behover inte ha lika många 
poång som en båttre. Inom gol
fen anvånder dom ofla koeffi
cienter, men dår kaliar dom det 
for handicap. Det år ju mycket 
roligare att vara med om man 
vet att man har en chans att 
vinna åven om man inte år elit. 
Det år inte bara modellens for- 
måga, som råknas in. Det år 
också Din åldcr och om Du har 
låvlat fdrut som tas med.
Sjålva tåvlingcn år enkel den 
också. Man får flyga så många 
gånger som mojligt under fyra 
timmar, men bara de fyra båsta 
startema råknas.
Man går alltså ut en vacker for
middag och flyger så mycket 
tygen hållcr under fyra timmar. 
Tar tid varje flygning och skri
ver upp. Sedan tar man ut de 
fyra båsta startema och slår ihop 
alla sekundema till en summa. 
Sedan bdrjar lite råknande. Fdrst 
beroende på typen av modeli. 
Om man har t ex en A l:a  mul- 
tipliccrar man med 1,5. En Flu- 
ga multipliceras med 4 osv.

Sedan beroende på Din ålder. 
Om Du år 12 år multipliceras 
summan med 18/12.
Om Du år 14 år multipliceras 
summan med 18/14.
Sedan beroende på om Du tåvlat 
fdrut.
Om Du INTE gjort det, så mul
tipliceras summan med 1,5.
Fdr att få reda på detaljema skali 
Du fråga dom som leder Din 
klubb. Reglema har nåmligen 
skickats ut i ett månadsmedde- 
lande.

S dit snurr på tåvlandet 
i Din klubb!
Hela idéen med juniortåvlingen 
går ut på all alla modellflyg-

klubbar skali se till att ordna 
sådana hår enkla tavlingar. Vi 
råknar med en final i sommar, så 
satt igång!

Postflyg!
Om Du år med i en klubb som 
inte bryr sig om att ordna någon 
tåvling fast Du sager till, så år 
del inte kdrt for Dej i alia fall!

Flyg ensam eller med några andra 
och skicka in resultaten till mej 
i Homan, så biir det en POST - 
TÅVLING. Du behover inte 
råkna ul resultatet sjålv - skriv 
bara modelltyp, Din ålder, om 
Du tåvlat forut och tidema på 
flygningama forstås.

Jag år sjålvsvåldig domare och 
fullståndigt oråttvis om det 
behovs, men chans att vinna, det 
har Du!

Jag vill ha massor a\> brev!
Vi hors!

Bagge

Bilden: Markus med AMA- 
Cub, Anna med Sparven, 
Magnus med Peanut och 
Martin med en A2:a.
Foto: LAB-foto.
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Bilden t v visar Alexander von 
Bismarck i samband med enda 
flygningen med Thulin NA - då 
bl a hastighetsrekordet hójdes 
till 215 kmJtim.
T h utstållningshallen i 
Landskrona Museum, dår NA- 
maskinen hånger i bedróvligt 
skick. Lilla bilden Esbjorns 
NA-modell, som skali 
representera Sverige vid 
kommande VM i Polen.
Nertill nårbild av modellens 
forarplats.

Thulin NA - jaktflygplanet 
som glomdes bort!
Thulinverkcn i Landskrona, en 
på den tiden erkånd flygplans- 
fabrik med Enoch Thulin i spet- 
sen, tillverkade vid forstå vårlds- 
krigets slut ett nytt jaktflygplan. 
Det hade bcteckningen N A och 
man hade fórmodligen tankt sig 
forsåljningsframgångar med det. 
Kriget tog slut och intresset fór 
jaktflygplan avtog pldtsligt. 
Tyskland fórlorade och tvinga- 
des alt skrota sitt flygvapen. Man 
forsokte sal ja NA-maskincn till 
det svenska militårflyget, men 
utan framgång. Projektct lades 
på hyllan och glomdes bort.

Det var ett bra flygplan
Det skulle droja anda fram till 
1922 innan man genom Malmo 
Flygkompani inspirerades till en 
provflygning. Den 11 april 1922 
gick den 130 hk roterande Thu- 
linmotom igång och det var Ale
xander von Bismarck, som fått 
fórtroendet att provflyga planet. 
Han återgåldade detta med att 
såtta nytt svenskt hastighetsre- 
kord 215 km/tim och uppnådde 
en hojd av 5.400 meter, endast 
ett par hundra meter under det 
skandinaviska hojdrekordeL Ale
xander von Bismarcks omdome 
10

om planet var idel berom. Det 
modemasie i Europa på denna 
tid, sade han och uttryckte en 
forundran Over att flygplanct ej 
var i svensk flygmilitår tjanst. 
Hurdctgickvet vi. Flygplan NA 
gjordes i ett exemplar och flogs 
en gång. Det hånger nu i taket på 
Landskrona museum. Ett bedrov- 
ligt slut fór en så fin maskin.

Thulin NA, skala 1:4
Egentligen bdrjade jag att sOka 
ett låmpligt skalaobjekt redan i 
slutet av 1978. Jag fick vid ett 
besok hemma hos en kompis av 
en håndelse syn på en treplan- 
skiss av en dubbeldåekare - en 
Thulin NA. Jag fick också reda 
på, att kårran fanns i Landskro
na - bara ett stenkast hemifrån. 
Saken var klar! Perfekt!
Sagt och gjort. Ett besok på 
Landskrona museum far nod- 
våndigt. Men efter fórsta beso- 
ket dår var jag inte långre så 
entusiastisk. Kårran var i ett 
bedrovligt skick! Det skulle ta 
många timmar av modellbyg- 
gerikonst att få till en modeli 
med ett så skamfilat utseende. 
Vid den hår tiden gjorde ju ska
laklassen verkligen skål fór

namnet "museiskala". Andra 
intressen trångde på. Projektet 
lades på is.
1980 bdrjade det åter att klia i 
fingrama. Reglema inom skala- 
klassen borjade luckras upp. 
Tillbaks till Landskrona museum. 
Nu med kamera. Dclskulleplåtas. 
Åren, som gått hade definitivt 
inte gjort maskinen vackrarc. 
Plåtar jag maskinen på lite av- 
stånd, så syns inte alla skavan
ker. S vårmodet slog mej ånnu 
en gång. Jag for hem, låmnade 
in rullen och fick den framkal- 
lad. Med korten på bordel, for- 
bannade jag kamerans skårpa, 
som avslojade alli. Dessutom 
kunde jag inte ta några foton av 
sittbrunnen. Jag slog tankama 
på en N A ur hågen. 
Modellflygare år ett segt slåktc. 
1983 står jag åter framfor Thu- 
linarcn på museet i fundcringar. 
En av museets anstållda kom
mer pldtsligt fram och undrar 
over mitt intresse over den gamla 
maskinen. Det visade sig vara 
museets antikvarie Elisabeth 
Lundin. Når hon får veta mina 
idčer om att klåttra upp i kårran 
fór att fotografera sittbrunnen, 
skrattar hon och ber mej folja

med. Det finns foton i arkivet. 
Den 23/9 1983 hade jag bilder- 
na hemma. Bygget kunde borja. 
Dokumentation var nu anskaf- 
fad. Treplansskissen uppmåttoch 
fórstorad till byggskala 1:4.
Jag vet inte vad det beror på, 
men alla mina skalakårror har 
haft spånnvidd kring 2 meter.

Bygget
Ett tag funderade jag på att bygga 
stommen av fór. Med tanke på 
interferensstomingar och Goran 
Kalderens model 1 av Tummel i- 
sa i larskt minne avstod jag. Och 
spjulantenn på min Thulinare 
skulle det inte vara. Alltså bygg- 
dc jag i furu och rundstav.
Jag upptåcker nu, att maskinen 
faktisk år tvåsitsig, något jag 
inte tankt mej! Bygget gick raskt 
vidarc. Pedaler och styrspak mås
te naturligtvis kopplas samman 
med rodren. Problemen borjar 
hopa sig, men efter några sdmn- 
ldsa nåtter år de fiesta knutama 
upplosta. Motom återstår. Ut- 
rymmc 10 cm från brandskott 
till noskåpa. Min Webra Speed 
som vařit monterad i mina tidi- 
gare två aister får plats precis. 
Men thulinaren bdrjar se stor ut.
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Tvivlet borjar sprida sig. Kiarar 
jag viktcn? Råckcr motom till? 
Bara några futtiga centimeter 
syns j u av propellem utanfor kå- 
pan. Vågen sager 4,8 kg kropp! 
Problem. Det handlade juom  en 
modeil for en 10 kubiks motor 
och totalvikt max 5 kg. Dod & 
pina! Med suckar och sjålvdm- 
kan stuvades den nåsta fårdig- 
byggda Thulin-kroppen undan, 
så att jag skulle slippa se den.

PlOtsligt så kom en regelånding 
till max 6 kg. Jag vådrar mor- 
gonluft! Nej forresten. Motom 
år såkert for svag.

Åren går. Under en tåvling i 
Halmstad får jag plotsligt veta, 
att regelmakama vařit på hug
get och Stig BergstrOm kan be- 
råtta, att nya regler om max 7 kg 
år på gång - och nåstan hur stor 
motor som helst! Nu åntligen! 
Motivationen att fortsåtta med 
byggetkom over mig. Vål hemma 
igen togs flygkroppcn ner och 
inspekterades. Mycket damm, 
men limfogama intakta. HOstcn 
1988 gick slutjobbet igång med 
vingar, stabbe och fena. Det gick 
fort. Jag borde ha byggt kårran 
fårdig tidigareoch flugitforskojs 
skull, struntat i regler och tåv- 
lingar. Nu plotsligt var det nå- 
got annat. S iktet var installt på 
att ånnu en gång platsa i VM- 
laget. Men jag visste att vågen 
dit år lång och svår. Det fick bli 
en 15 cc Supre Tigre 2-takt - den 
enda motom med inbyggnads-

mått som en vanligt tiokubika- 
re. Nog visste jag om komman- 
de kommentarer om konstigt 
motorljud, men strunt i det! 
Mycket arbctc hade lagis ner på 
linkage och wirehjul efter fore- 
bilden. (Skulle goras om sena- 
rc!) Detaljer, som såtler piff på 
kårran år ekerhjulen, dår ekrar, 
falgar i aluminium och dåck med 
dimension och fabrikat syns 
ingjutna. Tack, brorsan, han vet 
hur man gor! I ovrigt inga storre 
problem. Bara den stora spin- 
nem, som fortfarande ger mig 
gråa hår. Det forekommer inte 
heller någon uppsjo av marken 
for domama att hitta fcl på. 
Egentligen biir s vårigheLsgraden 
lidande av detta, men det får vål 
jåmna ut sig på något vis!

Provflygning
Åntligen dags for provflygning. 
Forsla UT-tåvlingcn i Gdtcborg 
nårmade sig. En månad innan 
tåvlingen skulle gå av stapeln 
provflOgs Thulin NA på klubb- 
fåltet Havgård i Klippan inte 
långt från den plats dår origina- 
let flogs for forstå gången 
(Bonarps Hed).
Ujrdag morgon ... tidig^ Jag 
ville vara ifred med forberedel- 
sema. Endast min grabb Mag
nus fick folja med. Hopmonte
ringen tog nåstan en timme i 
anspråk - det måste jag gora 
något åt, tånkte jag, då jag tan- 
kade. Grubblade over om mo
tom skulle bli overhettad helt 
doid bakom motorattrappen, som

jag forresten gjort enligt Slig 
Bergstroms recept; skulle kår
ran overhuvudtagetflyg; uppåt- 
riktad motor ser lite konstigt ut, 
visserligen intemotanfallsvink- 
eln, men å n d å ...
Mina fundcringaravbryis bryskt 
då Magnus ropar: "Vakna far
san, det rinner over!"
OK. På med glodstrom, ett par 
slag och Tigem vaknar. Klar fór 
taxning. Jag ger gas och Thuli- 
naren rullar villigt ut på banan. 
Efter fyra simulerade starter med 
avdrag strax innan hon skulle 
latta och varje gång forundrats 
over hur stadigt och rakt hon 
gick besldt jag mig.
Nu eller aldrig!
Vådret var det båsta tånkbara,

svag vind, sol och varme. Full 
gas. Stjårten lyfter nåstan med 
det samma. Inga tendenser att 
gå på nosen. Stadigt rakt i banan 
ett litet lått tryek på hojdroder- 
spaken och Thulin NA låltar fór 
fórsta gången. Stadigtklåltarden 
mot vinden. En svag hogersvång 
Hon lyder villigt, fór villigt. Jag 
styr cmol. Nu tippar hon åt vån- 
ster och jag har uppenbara pro
blem att hålla kursen. Nåvål, på 
hojd år jag i alia fall. Jag ser på 
Thulinaren dår den flyger. "Sko- 
kartong", tånker jag.
Vilken tur att ingen ser mig. 
Efter en något vinglig infiyg- 
ning å la snfórklick landade jag

Fortsdttning sidan 17!
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Herr Professor 
Ellehammer, 
Lindholm 
Denmark:
You don't have to 
worry about how 
to come down! 
You will never 
come up!

Wrights forst i vårlden - 
Jacob Chr. Ellehammer i Europa
E lleh am m er, J a c o b  C hr.
1871-1946, dansk  uppfin- 
nare , foretog den forstå mo- 
torQygnlngeni Europa. Flog 
12 sep tem ber 1906 p å  ón 
Lindholih u tan fó r Lolland 
42 m eter på en  hojd av en  
halv m eter. E lleham m er 
byggde 1912 vårldens for
stå  helikopter m ed m odem  
rotorm anovrering.

Då Ellehammer borjadc funde- 
ra på au konstrucra en flygma- 
skin var det ratt primitivt. Vid 
den tiden hade en hel del nyhe- 
ter dykt upp inom det tekniska 
området. Elektriciteten kom in i 
fabriker och i hemmen. Motor-

cyklar och bilar hade blivit an- 
våndbara verklighcler. Explo- 
sionsmolom kunde anvåndas 
inom flera områden. Det fanns 
fórutsattningar. Men åndå vis- 
ste man intc mycket om hur ett 
flygplan skulle se ut. 
Ellehammer gick igång med si tt 
flygplankonstrucrande baserat 
påsina erfarenheterfrån sin barn
doms drakar. Drakama bars upp 
av vindens tryek. Var vinden 
stark, så kunde draken båra min
dre laster.

En rdtt enkel teori
Ellehammer resonerade så hår: 
I teorin var det "bara" att i dra- 
kens tyngdpunkt hånga in ma

skinens motor och piloten. Se
dan bchovde man "bara" se till 
att motom var stark nog att kunna 
driva en luftskruv (propel lem) 
med sådan kraft, att maskinen 
for genom luften med samma 
hastighet, som den vind, som 
ly fte draken. Då skulle den flyga. 
Enkelt!
En av de viktiga foljdfrågoma 
var då: vad skulle kunna ersåtta 
linan B (på skissen), dvs vad 
skulle se till att flygmaskinen/ 
draken hftlls i ratt vinkel mot 
luften. Denna anordning måste 
vara utford på ett sådant sått, att 
den kunde "folja med" i de va
riationer, som alltid skulle upp- 
stå - trots att planets tyngdpunkt

låg kvar på faststålld plats. Så 
till verket.
Flygplanct måste drivas fram av 
en lått motor - draken kunde inte 
båra hur mycket som helsL Mo
tom måste dessutom vara stark 
nog att ge flygplanct god has
tighet - annars kunde den inte 
båra ens sig sjålv. Det proble
met var inringat. Men inte lost. 
Han råknade och pro vade. Och 
kom fram till att om detkråvdes 
en lyftkraft på 100 kg, så behov- 
des bara en femtedel av denna 
kraft fór framdrivningen. Han 
tittade på fåglar: en albatross 
våger 8 kg och har en vingyta på 
runt 1 m2. Den kan forvisso flyga! 
Storken - en annan god flygarc,

12



Vad behovs fór att man 
ska bli flygpionjår?
Varfór bórjade en del månni- 
skor experimentcra mcd flyg- 
tyg for många år sedan. Varfor 
blev just de flygintresserade? 
Vad fick dem att kampa mot 
alia problem? Vilken lattjo låga 
braun i deras sjålar?
Många frågor, som kanske al
drig får bra svar. Men vad låg 
bakom Ellehammers entrågna 
insatser på flygområdct, som 
småningom fick honom att bli 
Europas forstå flygare? Låser 
man lians bok,som utkom 1931, 
så borde man kunna få veta 
något om bakgrunden.

"Livet år i sig inget vart -
bara det man utrdllar.
Ju tner man ulråtlar, desto
mer biir det vart alt leva!"

Så sager Ellehammer i bokens 
inledning. Enbart den inslåll- 
ningen bor vara vårt myckct i 
sammanhanget. Men vad fick 
honom att intressera sig for 
flyg? Arv? Miljo? Låt oss titta 
lite på bakgrunden. 
Ellehammers far var timmer- 
man på sjon. Efter att ha seglat 
utomlands i 36 år kom han till- 
baks till Danmark och kopte 
en gård vid Bakkebølle Freds
skov nåra Vordingborg. Dår 
fóddes Ellehammer. Då han 
var tre år garn mal fly Hade fa- 
miljen till Valse Vig, dår fa- 
dom fåttnyttarbete.Denne skul
le torrlågga viken intill. Det 
gjorde han med en "vattenlyf- 
tare" han konstruerat. Fadern 
var tekniskt sinnad. Årvdc El- 
lchammer något av detta? 
Familjen var stor: 5 soner och 
4 dottrar, som uppfostrades i 
god sjomannaordning: man sov 
i våningskojer i egen "hyU" i 
huset! Man segladc på sjón. 
Man bodde alldeles intill en 
våderkvam, som man byggde 
modeller av. Drev små pum
par mm. Modems kaffekvam 
var luftmolledrivcn en kortarc 
tid tilis vinden plotsligt vånde 
en dag och allt kaffe sprutade 
runt koket. Man återgick till 
manuell kaffemalning.
Steget från tygklådda våder- 
kvamsvingartilldrakarår inte

stort. Drakar blev nåsta steg 
for brodema Ellehammer. Man 
gjorde stora, trekan tiga dra
kar. De forankrades i marken 
med linor från de tre homen. 
Genom att variera långden på 
linan (B se skiss) justerade man 
fram den anfallsvinkel, som 
gavmestlyftkraft. Vid bra vind 
kunde draken båra en månni- 
ska, upphångd vid drakens 
tyngdpunkt.
Dessa drakar blev direkt av- 
gorande fór Ellehammer, då 
det senare gålide att ta fram 
modeller till hans forstå flyg- 
maskin: "Hade jag inte lekt 
med drakar, hade jag aldrig 
kunnat konstruera en apparat, 
som lyfte mej från jorden". 
Nykonfirmerad var det dags 
for honom att "gå i låra". Ur- 
makerifacket lockade. Han ville 
bli tekniker och låmnadc fór- 
åldrahemmct. Som lårling på 
ett urmakeri i Nykøping fick 
han slita hårt. Men fick tid 
over till sin hobby - finmeka- 
niska maskiner. Byggde bl a 
en liten ångmaskin i en finger- 
borg. Som gesållprov tillvcr- 
kade han ett ur till urmakarens 
skyltfonster. Efter urmakeri- 
tiden skiftade han arbetsplats 
råli ofta: Prof J urgensens mek 
Etablissement (elektromeka
nik), Firma Otzcn &Torstcns- 
son (de forstå tclefonema i Dan
mark), Firma Ludvig Lund (bå- 
glampor). Militårtjånstgoring- 
en genomforde han som elek
triker påpansarbålen "Gorm".. 
1896blev han måstarc och opp- 
nade "eget" och"Elleham"-mo- 
torcykeln blev den forsla pro- 
dukten han tog fram. Den var 
lyekad. Over 1000 exemplar 
tillverkades (I Danmark finns 
f o ånnu idag en "Elleham"- 
klubb.) Motorcykeln drevs av 
en lått motor. Den gav honom 
idéer att ta fram en ånnu låttare 
- kanske fór ett flygplan. Han 
hade låst om utlåndska tekni
ker, som fOrsOkte konstruera 
flygmaskiner. Kunde det vara 
något fór Ellehammer?
Så borjade den modosamma 
vågen fram till det flygplan, 
som skulle bli Europas forstå.

som var fOrcmål fór Elleham
mers studier - gav honom for- 
hållandet 1:20 mellan vikt och 
bårplanens yta.
Men ska en månniska kunna 
flyga, så måste vi råkna in sjålva 
personens vikt, bårytomas vikt 
samt det månniskodrivna ma
skineriets (dvs lånkarmar, linor 
mm från personen till vingama) 
vikt. Med en tånkt vikt av allt 
delta på 200 kg och en total 
vingyta på 25 m2 så skulle det 
kråvas en framdrivningskraft 
långt storre ån vad en månniska 
kan åstadkomma.

En stark motor & lait!
Det kråvs en rejål motor, en Fortsåttning nåsta sida!

stark motor. En lått motor! Han 
byggde en motorlós modeil. Dår 
propellem borde ha suttit faste 
han ett snore. I snorets andra ån
de hade han ett lod. Snoret gick 
via några lóptrissor. Når han 
slåppte lodet, drog den losslåpp- 
la kraften modellen framåt. På 
detta sått kunde han prova sig 
fram till rått form på flygmaski- 
ncn. Han fann också, att tyng
den på lodet borde vara cirka en 
femtedel av maskinen vikt - då 
lyfte den snyggt och fint fórut- 
satt den hade en passande an
fallsvinkel. Motom fick inte 
våga mer ån 5 pund per håst-
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Forstå flygningen i Europa 
12 september 1906

Startvev

3-cylindrig
motor

9.36 meter 
6.20 meter 
3.26 meter

' / 3-cylindrig Ellehammer, 18 hk

Ellehammer...
kraft. Det fick han fram med 
modellfórsókcn!

Vdrldens forstå  
stjdrnmotor!
Nu hade han ju konstruerat mo- 
tom till en lyekad motorcykel. 
Kunde den utgora bas? Jodå. 
Ellehammers panna låg såkcrli- 
gen i rejåla veck, fór snart hade 
han konstruerat och tillverka 
vårldensforsta stjåmmotor, som 
bjód på många fórdelar, inte bara 
viktsmåssigt. Den vågen hade 
han plotsligt en motor med de 
uppstållda kraven: mindre an 5 
pund per hk!

Den skulle ha hjul 
T vårtemot sina konkurrenternint 
om i vårldcn skulle hans maskin 
ha hjul. Med detta fick han fak
tiskt ett litet fórspráng, fór de 
andra fick - sedan de teoretiskt 
"Idst" sjålva flygandct - problem 
med start och landning. Elle
hammer satte dit några mc-hjul, 
så var den saken klar! Maskinen 
kunde starta genom att fórst rul- 
la, sedan då rått hastighet upp- 
nåtts kunde den lyfta. Samtidigt 
14

behOvdc en landning inte inne- 
bara direkt livsfara. Han tankte, 
den karln!

Stabiliseringen då?
Så var det stabilitetsproblemet. 
Hur kunde man enkelt ordna, så 
att anfalls vinkcln mot luften alltid 
var den råtta.Under sina forsOk 
med modellen kom han på hur 
han skulle losa detta sitt tredje 
problem: stabiliseringen. Hans 
losning var lika enkel som verk- 
ningsfull. Han ritade ner och 
och cyklade snabbt til1 patent- 
verket, fór så bra var den!
Den byggde på pendelprincipen. 
Se hans skiss hår intill.
Steg maskinen (fig 2) svangde 
pendeln bakåt och pendelns rø
relse bakåt påverkade med stot- 
stangcr hojdrodret, som gav ut- 
jåmnande dykroder. Onfrmaski- 
nen ville dyka (fig 3), så svång- 
de pendeln framåt. Hojdrodret 
korrigerade - tog upp - och ma
skinen råladcs upp automatiskt! 
Så blev det planfiykt igen. En
kelt & automatiskt!
Denna geniala och helt automa
tiska konstruktion blev till ovår- 
derlig nytta under de fortsatta 
provflygningama.

Sjal v fal let kombi neras denna 
automatiska korrigeringsenhet 
med en anordning, som gor det 
mojligt fór foråren att under fiyg- 
ning justera hojdroderinstallning 
genom att flytta sig framåt eller 
bakåt. Med denna forflyttning 
forskjuts maskinens lyngdpunkt. 
Dårmed får också pendeln ett 
nytt jåmviktslåge.

Så i fu l l  skala
Så snart modellutprovningama 
slutforts borjade bygget av full- 
skalamaskinen. Stálrór till land- 
stall, latta och elastiska platta 
lister till bårplanen, som klad
des med segelduk. En 9 hk motor 
sattes dit med en konformad trail, 
som skulle styra luften mot cy- 
lindrama. Sjålva motom placc- 
rades vid forarsåtet. Den rem- 
drivna propellem satt upptill. 
"Men en ting var at have Maski
nen staanede færdig paa Værk
stedet i Istadgade, en anden var 
at faa den prøvet" skriver Jacob 
Chr i sin bok."Ikke en menne
ske vilde tro paa Muligheden af 
Opgavens Løsning".
Han hittade en liten ó - Lind
holm - som låmpade sig fór flyg- 
óvningar. On stålides till forfo-

gande av greve Knuth, Knut- 
henborg.

Lindholmen var ingen stor o. 
Den var ganska platt. Hans bror 
Vilhelm och kusinen Lars Elle
hammer hjålpte till under fórso- 
ken. På vintem, medan maski
nen monterades var de ute på On 
och byggde "hangaren" och for- 
beredde den rundbana, som skulle 
anvåndas vid utprovningen. 
Rundbanan med en omkrets av 
cirka 1000 meter skulle byggas. 
Dår skulle till en borjan maski
nen genomfóra rena linflygning- 
en: i en stolpe i mitten skulle en 
lina fåstas, med vilken maski
nen skulle hållas på kurs i sin 
runda bana. En sondag efter
middag var det dags.

Det blåste kraftigt. Banan hade 
ånnu inte fått sin betongbe- 
låggning, men man kunde inte 
hålla sig från att góra ett forsok. 
Maskinen hade dragits ut ur han
garen på plats på banan. Stålwi- 
ren till mittstolpen kopplades fast. 
Maskinen våndes mot vinden, 
motom startades. Ingen pilot 
ombord, men den automatiska 
pendelstymingen var inkopplad. 
Full fart framåt!
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Den lyfte. Den automatisk styr- 
ningen fungerade. Man fick bevis 
fór att man var på rått våg!
Motom var riktig! Idéen med 
motorvikt kontra håstkraft var 
riktigt. Tyngdpunktoch styming 
var riktiga!
Nu blev det aktivitet fór nåsta 
stora steg! Bror och kusin satte 
igång med att gjuta betongba- 
nan. Sjålv boijade Jacob hem- 
ma i Istadgadc konstruera cn 
kraftigare motor - en på 18 hk!
Då han blev fårdig var den på 
hela 20 hk - och nu på 3 pumd 
per hk! Ån båttre!
Det har blivit sommar 1906. Nere 
på Lindholmen år den nya mo
tom på plats. Men, men.
Ett bårplan - en óvervinge - till 
monterades på maskinen. Den 
bestod av silke ("mjuk" och ulan 
fórstyvningar och blev "aktiv" 
forst, då fartvinden fyllde den) 
och vågde bara 7 pund, men gav 
mer ån 100% storre båryta. Pro
pellem måste goras storre. Eller 
få åndrade bladvinklar. Planer- 
na åndrades nåstan varje dag. 
Nya detaljer tillvcrkades alltef- 
ter partier skadades vid havener.
Al lt som allt byggdes 14 maski
ner nere på Lindholm, vaijc gång 
med smårre eller storre åndring- 
ar vartefter de blev skadade och 
utbytta. Gång på gång måste 
gubbama på kvållen slåpa in 
maskinen som ett vrak. Den 
byggdes upp igen. Ofta var den 
så svårt skadat, att Ellehammer 
måste till Kópenhamn (då kom 
MC:n vål till pass!) fór att ta 
fram nya delar. Det tog långre 
tid ån vad man hade råknat med!

Ellehammers dagbok beråttar:
13 augusti: Ut på banan med 
maskinen. Tydliga brolt på mo
tom. Monterade ned den. Upp- 
tåekte, att vevslångemas Tasten 
vid vevaxeln delvis var bruma.
14 augusti: Vinden sydlig. Drog 
ut maskinen fór att prova vin
dens bårkraft. Då vi skót maski
nen mot vinden lyfte den. Åven 
med Ellehammer på, men då 
ktávdes hógre hastighet.Motor

\
)5 augusti:
tom , plockade ihop den och satte
dit den. PrOvade ett par puff.
Den går bra! Sydde skevroder
och monterade dem. Gjorde en

nytt
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tur på banan med maskinen med 
motor. Drog upp den i svag mot- 
vind (5-6 m/sck).
16 augusti: Grejade med mo
tom hela dagen. Monterade tan
ken, stålide in tåndningen. Den 
tånde inte på alla cylindrama. 
Vad f-n nu då? 42 sekunder runt 
banan. Svagt! Nya remskivan 
vid motom tydligen fór stor.
17 augusti: Bytte till mindre 
remskiva. Blev bållre. Bytte till 
en mindre tank. Några åndring- 
ar till Tick bort 12 punds vikt! 
Nåsta vånda runt banan gick på 
38 sek. Snart borjade den låtta. 
Huvudhjulen slåppte, bakhjulet 
dansade over banan - ibland nere 
igen på endel stållcn. Nu intog 
maskinen sin riktiga flygståll- 
ning med det utvåndiga hjulet 
cirka 75 cm over banan. Maski
nen visade nu tecken på att vilja 
skåra in mot centrum, så Elle
hammer minskade farten. Men 
det råcktc inte. Maskinen skar 
in och válteóverden hógra vingen 
samt hela den overliggandc bå- 
gen, som håller ihop det hela. 
Dód & pina, men Ellehammer 
kunde oskadad resa sig ur spill- 
roma. Reparation igen!
12 september: Provade maski
nen igen på banan, vind 2-3 m/ 
sek NO. KOrde hela banan runt 
och låttade under 42 meters 
flygning cirka 75 cm, då den 
gick rått mot vinden. Man foto- 
graferade Rygningen.
42 meter. 75 cm hójd! 1931 - då 
Ellehammer skrev sin bok, kunde 
man tycka detta var en dålig 
historia - att kalia detta cn pre- 
station. Men då det skedde 1906 
var det forvisso en prestation, 
som skapade beundran. Dess- 
utom: man hade sett, att vånd
punkten hade nåtts. Hans idéer 
hade visat sig riktiga, så nu var 
det dags fór ytterligare fórbátt- 
ringar.

Ny stalle att flyga på
Allaerfarenheter från Lindholms- 
fórsóken skulle utnyttjas. Ma
skinen skulle kunna starta och 
landa från vanlig mark. 
Slj'åmmoVom Tick yllerVvgare 2

ån Y&Ytie

En tredje vinge
Maskinen fick en tredje vinge. I
nåra 18 månader hóll Ellcham-

mer på med forbåttringar av olika 
slag. Magnettåndning infórdes 
i slållct fór den tidigarc batteri- 
tåndningen. En mångd flygning- 
argenomfórdes. I samband med 
en automobilutstållning i Tivoli 
1907 gjordes en flygning, som 
gick helt programenligt tilis 
hógervingen tråffade marken och 
det var ånyo ett haveri. Nåsblod. 
I allt foretogs over 200 flyg- 
ningarpåEremilage-sleltcn ulan 
några som helst skador.
Den 14 januari 1908 flóg Elle
hammer hela 170 meter på en 
hójd av 2-3 meter. Den maski
nen var ett biplan med en 30 hk 
motor. Dessutom kunde hela 
hårligheten fållas ihop och log 
inte storre utrymme ån en bil. 
Landstallet bestod av 3 hjul och 
pcndclslymingcn anvåndes fort- 
farande.

Till tavling i Kiel
Med den maskinen for han så 
till Kiel till en sporttråff dårockså 
en flygtåvling med ett pris på 
5000 Mark skulle genomforas. 
Det var dock bara ett 400 m 
långt Tålt, så någon långre flyg
ning kunde det inte bli tal om. På 
grund av stark vind ville ingen 
flyga. Arrangorcma vådjade. 
Ellehammer gjorde en kort flyg
ning på 4 meters hójd, som slu- 
tade 25 meter från publiken. Den 
var tillråckligt fór att han skulle

få hóra den 30.000-hovdadepu- 
blikens jubel. Han fick sina 
pengar.

Dags fo r  sjóflyg 
Efter Kiel slog sig Ellehammer 
ned fór att konstruera en flyg- 
maskin, som kunde operera från 
vattnet. 1909 var den klar fór 
provflygning, som genomfordes 
utan problem. I samma vevakon- 
struerade han också en snabb- 
gående motorbåt, som drevs av 
den numer vålprovade stjåm- 
motom.
Ellehammer borjade så ett sam- 
arbete med greve Moltke, som 
beslutat sig fór att stótta dansk 
flygutveckling. Nya konstruk
tioner såg dagens ljus - bland 
annalen helikopter, som verkli- 
gen flóg. Det vittnar bland annat 
intyget hårintill om.

Inte bara flygmaskiner - 
men forst i Europa!
Pionjårcn Ellehammer hóll sig 
inte bara till flyget. Hans luft- 
kylda stjåmmotor monterades i 
en bil. Han konstruerade också 
en forgasare, som mojliggjorde 
anvåndning av fotogen i slållct 
fór brand- och exposionfarlig 
bensin.
Men han har gickt till historien 
som den forste i Europa, som 
flóg - tyngre ån luft!

Redaktoru

(København, den 28. September 1912.

Undertegnede bevidner, at vi (Dags 'Dato bar set 
Direktør ‘Ellehammers ’Skrueflyver' løfte sig ved egen (Kraft.

Erins %\eC ‘W Laub Od C Utfidtz
Odoeck. Joh.'BUssing ‘Kflhorup
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Flugebylågret 1990
Reservera garna redan nu vecka 27 rør trevlig 

modellflygsamvaro i Flugebyn!
Mer info i nåsfa nummer av Modelltlygnytt

Radiostyrt el-f ly g 
en trevlig upp level se
Modelltlygnytt har byggt elseg la renKyosho Stratus 2000 och provflugit den. 
En viss skepsis i borjan byttes snabbt mot stor entusiasm for denna form av 
R/C-flyg. Modellen år av hóg kvalitet och den flyger bra.
El-flyg år ingen lek utan ett bra alternativ till forbrånningsmotorerna.

I fjol testade vi Kyoshos fina 
Cap 21 - en aerobatickårra fór 
40-45 motor eller 60-70 fyrtakt. 
Den liksom Stratus 2000 år så 
kallade "fårdigkårror” (ARF) 
med plaslkropp och fardigbygg- 
da tråvingar klådda med kry mp- 
plast.
Stratus 2000 har också en kropp 
av Kyoshos speciella stryktåli- 
ga plast.
Det var dock något pillrigt alt få 
dit motor, radio, en stor 8,4 volts 
acc, "on-off switch", scrvon och 
stdtstånger. Men det gick.

Vingamaårtillverkade i tre delar. 
Så det biir mest bara att såtta 
ihop dem och tejpa skarvama. 
Två skruvar i bakkanten plus en 
metallpinne i centrum på fram- 
kanten låser dem mot kroppen. 
Hår galler det vara noga, så alt 
vingama hamnar i vinkel mot 
kroppen - sett uppifrån. 
Bygget tog cirka 10 timmar to
talt. Trots att nåstan allt år får
digt i den innehållsrika kartong
en. Det år mycket skruv, beslag 
och detaljer som skali dit. 
Kårran haren spånnvidd av 1920

mm och den våger drygt 1,2 kilo 
komplett med radio och acku- 
mulator.
Elmotom - en AP36L- sitter 
fast i nosen med två skruvar. 
Propellem år fållbar fór att inte 
ge något nåmnvårt motstånd då 
den slår still. Direkt under ving
en sitter den stora 1200 mAh 
aeken på 8,4 volt. Dår bakom 
sitter de två servona till hojd- 
och sidorodren. Under acccn 
finns mottagaren och den spe
ciella "on-off switchen" som i 
delta fall heter Hitec Sp 1001.

Den senare har inget bra svenskt 
namn. Den består av ett krets- 
kort med diverse komponenter, 
ingen låda skyddar. Formodi i- 
gen forattfåkylningpådethcla. 
Sp 1001 matar dels motom med 
strom och dels ger den moltaga- 
ren dess clforsorjning.
Via någon kanalfunktion på 
radion kan man med detta agg
regat slå av och på motom. Når 
spånningen sjunker till ett viss 
vårde stånger den automatiskt 
av motom och fórsorjcr sedan 
enbart mottagaren.
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Sakerheten-tdnk på den
Dc fiesta typer av "on-off swit- 
char" har en tendens aa gc motom 
stróm under en mycket kort tid 
nar man slår på radiostrombry- 
taren. Vaming - hår finns risk 
fór skador både på propeller och 
fingrar!
Det galler att ha respekt åven fór 
elmotorema trots att de år tysta 
och till synes ofarliga.
Den som skali borja med elflyg 
bor kopa sina prylar i en affår 
dår man kan få ordentlig hjalp. 
Det år nåm ligen in te bara att 
koppla ihop några tåtar och sedan 
kora. Kyoshos beskrivning på 
hopkoppling av radio, "on-off 
switch", strombrytare osv ståm- 
de inte med de prylar vi skaffaL 
På tal om beskrivning så kom
mer importøren, Slotcar, att stålla 
iordningen en svensk variant 
Och det år bra, då den japanska 
har en undermålig engelska och 
dessutom stammer intealltm ed 
verkligheten. I vissa fall var det 
låttarc att titta på prylama och 
komma underfund med hur allt 
skulle monteras ihop.
Når provflygningen nårmade sig 
steg min puls avsevårt. Till råga 
på allt blåste det kraftigt-vind- 
struten stod rakt ut!
Men skam den som ger sig. På 
med radiosåndaren, slåpåm ot- 
tagaren och tryek på den spe- 
ciella lilla knappen vid sidan om 
fór att ge stróm lillclm otom .Ett 
djupt andetag och ge "gas" med 
såndaren. Elmotom surrar be- 
tånksamt lågt. Kastar i våg kår- 
ran....

Den fly  ger bra
Stratus 2000 stiger fint. Efter 
två minuter tvingas jag slå av 
motom. Då ligger kårran så hógt 
att den kan stora fullskalaflyget!

Den fungcrar bra i luften. Pro- 
var ett pelt loopingar. Al lt verkar 
vara OK.
Totala elmotortiden år cirka fem 
minuter. Sedan stångs motom 
automatiskt av i och med att 
spånningen sjunker i acken. 
Vid ett tillfålle gjorde vi två 
flygningar på en laddning.
Helt klart år elflyg roligt. Men 
det kostar en del pengar. 
Stratus 2000 med motor kostar 
1690 kronor. Elmotom kostar 
bara den 495 kronor om den 
kóps separat. Sp 1001 aggrega
tet kostar 220 kronor och acken 
kostar 445 kronor. Dårtill kom
mer en laddare. Vi an vånde en 
automatisk sådan från Kyosho, 
Multi Charge- A-matic CG 325. 
Den matas med 12 volt från 
exempelvis ett bilbatteri. Den 
kånner av når acken år fullad- 
dad och såtter då igång att tjuta 
och går ner på underhållsladd- 
ning. Den kostar 645 kronor. 
Men det går med en enkel ladd- 
kabel fór 65 kronor. Men då får 
man noga passa sin dyrbara acke. 
Annars kan man ladda sonder 
den. Den hår laddaren kan ock- 
så måta ackens kapacitet vilket 
sker genom en snabb "dråne- 
ring" av acken.
Slutsats: Stratus 2000 fungerar 
bra i luften och kårran år bra. 
Men med al la kringprylar bin
det en del pengar, i vårt fall 
precis 3000kronor(+radion). Det 
handlar inte om leksaker utan 
om kvalificerat modellflyg !

Bosse Holmblad

'--------------------------------------- -
AB Slotcar
Box 30191 

10425 Stockholm 
08-535730

s______________________________ -

Thulin NA ...
Fortsåttningfrån sidan 11!

i alia fall utan minsta studs. Trots 
detta brast linoma som kryss- 
stottar landningsstållet. Vilken 
tur, tånkte jag,
Om jag hade gjort en looping, så 
hade jag vål tappat vingama, fór 
jag hade ju samma typ av linor 
dår. Det positiva var i alia fall, 
att motom hade svarat mot fór- 
våntningama trots tvåtaktslju- 
dct. Hcm igen. Nya linor av lin- 
kontrolltyp anskaffades denna 
gång . Efter test i garaget, dår 
jag inte nójde mig forrån linan 
hóll min egen vikt. De linor, 
som jag tidigare anvånt kunde 
jag slita av med en enkel knyek 
mellan två pinnar. 
Vingtippningama då? Ja, dår skar 
det i sjålen, men jag måste frångå 
linkaget i vingama via styrspa- 
ken och i stållet installcra två 
mini-servon i vingarna fór drift 
av skevrodren. Dags igen fór ny 
provstart en vecka senare. 
Denna gång fungerar allt. (Jag 
skåms lite over mina tidigare 
tankar om "skokartong" etc. Efter 
sex starter och två komplctta 
flygprogram var jag nu mogen 
fór UT i Góteborg.

Forstå tavlingen
Góteborg bjód på stark vind 9- 
10 m/sek. Jag hade fundcringar 
att slå over till sóndagen, men 
med mycket halm i skoma och 
bly i fickoma gick jag ut till 
start. Tvårs banan som vanligt! 
Taxning... kårran bórjar backa. 
Trots detta lyekas jag på något 
vis. Så start rakt mot den hårda 
vinden och upp i det grå. Nu 
bórjar problcmcn. På hójd år 
vinden ånnu kraftigare och jag 
måste ha full gas fór att den 
óverhuvudtaget skali róra sig 
framåt. Då hånder det plóLsligt! 
Kårran tryeks nedåt som om hon 
fått fullt dykrodcr. Jag drar åt 
mig spaken och råtar upp henne.

Kan det vara radiofel?
Efter 4-5 kraftiga dykningar 
bórjar jag tro på radiofel. Jag 
drar av gasen for landning. Men 
når hon stannar upp avtar krum- 
sprången och jag fullfóljer flyg- 
ningen och lyekas med en fin

nytt
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landning. Naturligtvis år jag nu 
långt ner i prislistan. Två starter 
kvar. Vad skali jag góra? År det 
fcl på radion? Nej, det måstc 
vara något annal. Jag lastade in 
kårran i bilen och korde till 
Varberg, dår jag lånat en stuga 
fór ovemaltning.

Fel tyngdpunktslage?
Varfór flog kårran fint i lugnt 
våder, men blev som tokig i 
hård blåst? Fel tyngdpunkt? Fel 
anfallsvinkel?
Jag checkade fórst radion fór 
såkerhets skull. Inget fel. Vink
lama då? Ja och nej. Den enda 
avvikelsen, som jag kunde hitta, 
var den obligatoriska skrånk- 
ningen av vingtippama (som jag 
har en benågenhet att góra!). 
Vid nårmarc kontroll visade det 
sig, att jag hade en ganska kraf
tig skrånkning på ovre vingen. 
Fram med borrmaskin och såg. 
Jag kapade de bakre vingstót- 
toma, borrade nya hål och rig
gade oťn hela kårran. Nu var all 
skrånkning borta.
Klockan halv två var jag fårdig 
och gick till sångs. Skulle det 
lyekas? Jag hade s vårt att som na 
den natten.

Dags fo r  start nr 2.
Uppe på hójd våntade jag med 
spånning på att få håva en plots- 
lig dykning. Men nu gickThuli- 
narc som på rals. Efter en per
fekt genomford flygning ville 
alla hóra vad som hade hånt 
med kårran. "Var hade felet 
legat?"
Med lite tur lyekades jag bårga 
en andraplats på denna UT-tåv- 
ling och jag vart oerhórt glad. 
Efter många sorger och bedró- 
vclser hade det åntligen lyekats. 
Att Thulinaren vann nåsta UT- 
tåvling i Halmstad samt såkrade 
en andraplats på SM i Linkó- 
ping gjorde inte saken såmre.

Nu galler VM  1990!
Satsningen hade gått hcm och 
nu år siktet instållt på Vårlds- 
måsterskapen i Warszawa, Po
len, hosten 1990.

Esbjórn Strómqvist
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Indikering av spånningen kan 
justeras från cirka 4V till 5,5V 
och bor ligga så snåvt som mój- 
ligt. Ritningen år gjord fór 4- 
cellsackar. Om 5-cellsackar skali 
anvåndas så skali också2 dioder 
1N4004 kopplas i serie på in- 
gången fór att kompenscra fór 
den cirka 1,1-1,3 volts okning 
avack-spånningen. Kalibrering
en biir lika.

Kalibrering
Anslut 4 ,64Y på måtsladdama. 
Se till att VR1+VR2 står i mit- 
tcnlåge. Vrid på VR2 så att LED 1 
precis tands. Oka anslutnings- 
spånningen till 5,18V och juste- 
ra VR 1 så att LED 10 precis tands. 
Sank spånningen till 4,61 V och 
finjustera VR2 enligt ovan (LEDI 
tands). Hoj spånningen åter till 
5,18V och finjustera VR 1 enligt 
ovan (LED 10 tands).
Upprepa proceduren ytterligare 
en gång om nodvåndigL Då in- 
dikeringen år OK, så "lås" gåma 
VR1+VR2 med en droppe fårg 
eller nagellack på vredet 
IC:n kan stållas om - från au 
tånda en LED åt gången, till att 
tanda en stapel (termometerska
la). I så fall skali stift 9 och (+)- 
stift 3 kopplas ihop. På detta sått

Så hår kan man
For några nummer sedan efter
lyste vi i Modellflygnytt fler 
fórsOk till rekord i modellflyg- 
ning. En, som tydligen horsam- 
mat denna onskan år Nils Holl- 
man. Och han har definitivt inte 
hållit igen i siná fórsok.
Det år hela 14 nya rekord, som

han dragit till med. Samtliga 
inom klassen F3C - helikopter. 
Och det har inte bara resulterat i 
svenska rekord, utan de stråv- 
samma flygfórsdken har också 
givit 8 nordiska rekord. 
Rekorden omfattar gruppema 35 
(tid), 36 (distans) och 37 (hójd).

Funktion
Stift 5 år avkånnings-ingång till 
IC:n. Fdr korrekt avlåsning måste 
denna spånning vara minst 1,5 V 
under matningsspånningen som 
skali ligga mellan 3 volt min 
och 25 volt max. Spånningen 
från ack-packen delas ned med 
RI + R2 innan den matas till 
stift 5. IN4004-dioden skyddar 
kretsen motpolvåndning av måt
sladdama. Kondensator C l fil
trerar bort stone delen av pul

sema från servo-motorema. Såk- 
ring F1 skyddar från urladdning 
om kretsen på grund av kortslut
ning riskerar att tomma ackama 
under flygning.
Potentiometrama VR1 + VR2 
bildar en brygga fór att justera 
kretsens målområde.
Stift 7 låmnar en referensspån- 
ning, stift 6 stållcr in ovre grån- 
sen och stift4 ståller undre grån- 
sen. Stift 8 justerar referens- 
spånning på stift 7.

Suman Chopra

Bygg min ack-varnare!

nytt

Request form for certification 
of a Model Aeroplane Record
1. Numerical identif of record category: 35
2. Record figure claimed: 70 sek
3. Date of record attempt: 27/8 1989
4. Aeromodeller's name: Nils Hollman
5. FAI Spiting Code Licence No SE-4929
6. Nationality: Svensk
7. Nam eofN A CK SA K
8. Characteristics of Model

Total surface aera 158 dm2
Weight without fuel 3,925 kg
Weight with fuel 4,250 kg
Minimum loading 25 g/dm2
Maximum loading 27 g/dm2
Motor Bore 24,00 mm

Stroke 22,00 mm
Swept volume 9,95 cc
Make NDH-YS

9. We, the undersigned, certify that all requirements of 
the Sporting Code for this category have been met to 
the best degree we can determine.
Lars Andersson Directing Off. Signature
Nils llollman Signature of the Aeromodeller
Dag Eriksson Certification by NAC Official

LED Volt Fårg

1 4,61V rod
2 4,67V rdd
3 4,76V rod
4 4,82V gul
5 4,88V gron
6 4,95V gron
7 5,01V gron
8 5,07V grdn
9 5,13V gron
10

s_______
5,28V grOn
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drar kretsen cirka 9 gånger mer 
strdm! Och tommer på så vis 
acken snabbare under flygning 
vilket bdr undvikas. Strómfór- 
brukningen med punkt-visning 
ligger på cirka 13-20mA. LED.n 
forbrukar cirka 20mA max och 
IC:n typ6 mA inom temperatur- 
området 0-75°C.

Såkring  =  sdkerhetsgrej 
Suman rekommenderar, attman 
monterar in en sakring F l. Den 
skali vara på cirka 50mA rttr- 
såkring. Placera den så, att Du 
latt kan byta utifrån, utan att be
hova ta av vinge eller andra de
taljer. En vanlig rGrsåkrings- 
hållare genom kroppssidan, så 
att Du vid behov latt kan byta 
såkringen.

KOPPLINGSSCHEMA

Bra support från  ELFA!
Deingåcndekomponentema har 
Suman ordnat genom ELFA, som 
varit tillmdtesgående med såvål 
grejer som rådgivning. Artikel
nummer och cirkastyckpriser 
framgår av uppslållningcn hår 
intill.

Mera support från  
Suman
Nu år det ju så, att al la inte bra på 
att lóda. Dårfdr år Suman be- 
redd att stbtta. Ring honom går- 
na (0240-802 46) och Du ska se, 
att chansema år stora att han 
hjålper Dig att loda ihop enhe- 
ten mot en låg kostnad.

+  2 3 4 5 6 7 8 9  10

— —

Komponentlista
Angivna styckpriser galler exkl moms 
ELFA:s artikelnummer år angivna.

IC LM 3914N 30:- VR1, VR2 · 250kQ 2:-
Art nr 73-131-09 Art nr 64-360-34
LED 1, LED 2, LED 3 3:- R I · 5 ,10kn 1:-
Art nr 75-010-00 · rod Art nr 60-730-84
LED 4 4:- R2 · 4,70k£2 1:-
Art nr 75-004-57· gul Art nr 60-730-43
LED 5, LED 6, LED 7 3:- R3 · 270Ω 1:-
LED 8, LED 9, LED 10 Art nr 60-716-17
Art nr 75-004-32 · gron R4, R5 · l,00ka 1:-
IN4004 1:- Art nr 60-722-84
Art nr70-003-91 Cl · lOOpf 25V 

Art nr 67-008-92
2:-

Ytterligare smågrejer, som år bra
Dessa detaljer råcker till flera byggen av ackvarnare

Experimentkort 69000-920 KL51 100x160 mm 35:-
Art nr 48-393-04
Apparatlåda Forev. inbyggnad 72x37x28 mm 15:-
Art nr 50-220-09 
Kontakt/stiftlist
Art nr 43-706-07

Delbar 1x36 poler 11:-

Hylslist*
Art nr 43-708-05

Delbar 1x36 poler 15:-

Plattkabel**
Art nr 55-700-49

4 ledare 1 meter lång 8:-

* Kontakter passar såvål Futaba som Challenger mottagare
** Låmplig som servokabcl

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

slå rekord i F3C!
Del hela bórjade den 27 augusti 
1989 med ett nytt tidsrekord på 
70 sekunder - vad det gamla 
rekordet var år ointressanL Såkert 
år emellertid, att en ny rekord- 
notering måste vara minst 5% 
båttre ån den gållande. Fdrmod- 
ligen har det inte funnits någon,

utan det Nils hår har gjort år 
faktiskt något av en liten kupp. 
Åven om allt noggrant foljer de 
bcståmmelscr, som FAI regle
rar i sin Sporting Code. Så ingen 
skugga skali få falla Over de nya 
svenska och nordiska rekordno- 
teringama!

Nils Hollmans svenska & nordiska 
rekord i F3C · kat 35, 36, 37

Tidpunkt Kategori Notering Rekord

1989 27 aug 35 70 sek svenskt
27 aug 35 190 sek svenskt
27 aug 35 256 sek svenskt

1990 25 feb 35 480 sek svenskt
25 feb 35 555 sek svenskt
25 feb 35 648 sek svenskt & nordiskt
25 feb 35 743 sek svenskt & nordiskt
25 feb 35 843 sek svenskt & nordiskl
25 feb 35 956 sek svenskt & nordiskt

25 feb 36 50 m svenskt & nordiskt
25 feb 36 100 m svenskt & nordiskt

25 feb 37 1 m svenskt & nordiskt
25 feb 37 2 m svenskt & nordiskt

Rekordlistan efter Nils Ilollmans hårjningar. Långst t v avskrift 
av det fasts tallda protokollet (från forstå rekordfor soket!). Det 
fóreldggs SMFF, KSAK och FAI for att det skali hli godkånt.
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Dagordningen for grenkonfercn- 
scn foljer ett valkant monster, 
námligen grenstyrelscns verk- 
samhetsberåttelse, fdrslag frán 
klubbar och grenstyrelse, eko- 
nomiska frágor, val av ledamd- 
ter och andra funktionárer etc. 
1990års grenkonferens vardårvid 
ingen undantag. Grcnstyrelsen 
hade lagt fram ett fårslag till 
nygammalt system for uttagning 
av landslag, vilket åven aero- 
klubbama i Goteborg och Mal
md samt MFK S landan hade 
gjort. Sam tliga dessa forslag be- 
handladcs tillsammans, eftersom 
de till grund och innehåll var 
gcmensamma. Grenstyrelsens 
forslag, som var utarbetat i de- 
talj for att ersatta tidigarc sy
stem och innehållande samtliga 
delbeståmmelser och anvisning
ar, antogs av grenkonferensen. 
En liten inskrånkning dock, 
kravet att åndring av tåvlings- 
datum måste kungdras minst en 
månad fdre, slopades.
Fdrslaget från Aeroklubben i 
Malmd om nya regler for klass 
Bl blev upphov till en livlig 
debatl. Som bekant innehåller 
fdrslaget att totala bårytan skali 
vara hdgst 12 dm2 och att gum- 
mimotom får våga hdgst 40 g, 
barytebelastningen minst 10 dm2.

Det som av en del uppfattadcs 
som revolutionerande, ja, rent 
av farligt, var 40 g gummimo
tor. Fdrslagsstållarens avsikt år 
emellertid icke att åstadkomma 
någon som helst farlighet, tvår
tom år meningen att den relativt 
stora motoreffekten skali forde
las i forhållande till den tolala 
flygvikten, så att en lång motor
tid erhålles och dårmed också 
en lång och tillfredsstållande total 
flygtid. Detta skali dessutom 
kunna åstadkommas med ett 
låttbyggt och enkelt modellflyg- 
plan, med frigångspropelleroch 
i ovrigt en konstruktion som ger 
20
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Från Friflygfåltet Lennart Hansson, Sigurdsgatan 
214 65 Malmo · 040-19 37 90

15

Från Friflygets 
grenkonferens

-  naslantJfnmer av McxSellUvanvti

1990
mdjlighet till snabb och såker 
intrimning av flygplanet ute på 
flygplatsen. Dårtill kommer att 
mojligheter till mycket fina flyg- 
plan, med fållbar propeller eller 
med utvåxlingsanordningar el
ler med både/och eller med tvin- 
nad snodd/frigångspropcllcr ock
så finns fdr de mer erfama som 
har lust med lite ovanliga kon- 
struktionslosningar. 
FdruLsåttningar fdr en mycket 
intressant friflygklass år forhopp- 
ningsvis skapade. Det år bara att 
såtta igång med konstruktion- 
sarbetet... En liten åndring åven 
hår: bårytebelastningen slopa
des, Man får alltså bygga så lått 
eller så stabilt man vill.

SM-klasserna
Ulovcr dessa rena friflygmotio- 
ner fanns också motioner till 
Fdrbundsmdtet med direkt av- 
gdrande innehåll for friflygar- 
na. MFK Ikaros i Orebro och 
Flygklubbcn Gamen i Norrkd- 
ping hade varsin motion om SM- 
klasser, innebårande att SM 
endast skali arrangcras i inter
na tionella klasser, fdrekomman- 
de i FAI Sporting Code, inklusi
ve "provisional rules".
Efter debatt och Anders Gustavs- 
sons redovisning av vilka klas
ser som dårvid kommer att bli 
aktuella, beslutade fdrbundsmd
tet att acceptera forslagen.

De FAI-klasser, som forefinns i 
"provisional ru le s 'ar foljande:

F ID  Inomhusmodcller, 
redan SM-klass 

F IE  Magnetstyrda modeller 
FIG  Coupe D'Hiver, 

redan SM-klass 
F1H Scgclmodeller,

Ungcrår som A l 
F1J Motormodeller 

I storlek med C l

Hur det hårefter kommer att bli 
med våra svenska 1-klasser får

framtiden utvisa. Fdrbundsmd
tet uttalade sig fdr att Riksmås- 
terskap i dessa klasser skali av- 
hållas, med speciella Riksmås- 
tcrskapsplaketter som måstar- 
tecken.

Stora Grabbar-poang!
Aeroklubben i Malmd hade till 
Fdrbundsmdtet stållt en motion 
som foreslog tillågg fdr regler 
fdr erhållande av Stora Grab
bars Mårkc, innebårande att 
SGM-poång tilldelas åven från 
World Cup-tåvlingar. Åven hår 
blev debatten livlig och resulta
tet blev att motionen antogs av 
Fdrbundsmdtet, vilket alltså har 
till foljd att friflygarna kommer 
att får SGM-poång från World 
Cup-tåvlingar så hår:
Placering 1 7 poång
Placering 2 5 poång
Placering 3 3 poång
Placering 4 2 poång
Placering 5 1 poång

Så till sist
Tåvlingssåsongen 1990 biir lika 
intensiv som någonsin. Modell- 
flygnytt nr 1 1990 innehdll den 
kompletta tåvlingskalendem. 
Se ån en gång vilka tåvlingar 
som passar Dig båst.
Anmål Dig i tid.
Luften år full av termik!

Lennart Hansson

VLM:s Vårtåvling 
gick också på is!
Inte bara Norge och Mjosa kan! 
Åven Sverige med modellfly- 
gama i Matfors kan finna bår- 
kraftig is. Når man åven gynna- 
des av bra vintervåder fick man 
uppleva vinlerfriflyg i sin båsta 
form. Fina resultat. Båstav alla 
var Leif Ericsson, nu åter i Hår- 
ndsands MSK, med seger i både 
Wakefield-klasscn och F1A - 
en god prestation, speciellt som 
ovriga tåvlare icke på något vis 
ladefingramaemellan! Fyrasek 
segermarginal i F lA  och 20 sek 
i F1B år våltaliga siffror.

Resultat A l
1. P Findahl, Norbcrg 600
2. G Ågren, Uppsala 589
3. M Dahlin, Matfors 509 
Resultat HKG
1. M Holmbom, Matfors 250
2. P Findahl, Norbcrg 175
3. M Dahlin, Matfors 30 
Resultat F1A
1. L Ericsson, Håmdsand 890
2. P Findahl, Norberg 886
3. M Dahlin, Matfors 803 
Resultat F1B
1. L Ericsson, Håmosand 900
2. V Falk, Uppsala jun 880
3. P Dahlin, Matfors jun 652 
Resultat F1C
1. G Ågren, Uppsala 891

Friflygets grenstyrelse 1990
Grenchef 
Vice Grenchef 
Sekreterare
Au/allmånt Lcdamot 

Suppleant 
Au/inomhus Ledamot 

Suppleant 
Materialfdrval tåre 
Ledamot i PREK 
Lcdamot i UTBILDN

Johan Bagge 
Bror Eimar 
Lennart Rods trom 
Jan-Erik Andersson 
Ulf Carlsson 
Sven-Olov Lindén 
Sven Pontan 
Lennart Findahl 
Erik Lindgren 
Bjom Hammarskjdld

011-13 3647 
0499-116 67 
0303-803 77 
0435-411 88 
031-29 75 94 
019-18 2179 
08-777 37 11 
0223-220 05 
031-68 13 88 
08-80 41 16
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Från Friflygfåltet

Holiday on Ice
Det som man i Sverige inte trod- 
de vara mojligt denna vintervår 
1990, nåmligcn att arrangcra 
modellflygtåvling på tillfrusen 
sjo någonstans, var i hOgsta grad 
mCjligt i Norge!
Långst upp i nordspetsen på 
Mjosa-sjon, alldeles intill de 
tilltankta arenoma fór komman
do Olympiska Vinterspel 1992, 
fanns det faktiskt (enligt upp- 
gift) "en halv meter is ovanpå 
400 meter vatten", dvs tillråck- 
ligtfdr att de dj år v a norrmånnen 
skulle arrangera sin populåra 
"Holiday on Ice". Sammanlagt 
53 tavlare från olika håll i vårl- 
den, 21 från Sverige, tog isen i 
besittning, och med det fina vader 
(dock med obenikneliga sjunk) 
som råddeblev resultaten myck- 
et goda. De svenska FlA-flyg- 
ama hade stora framgångar med 
Ulf Edlund på andra plats efter 
hollåndaren Jan Somers, Lars 
Larsson på fjarde och Per Fin- 
dahl på femte som de fråmsta. I 
F1B tog sjunk i tredje och sjun-

de startema segerchansen från 
Bror Eimar, som slutade på tred
je plats efter våsttyske Frank 
Seja och norske Per Thomas 
Skjulstad (alltid goda tavlings- 
nerver!). En tanke går också till 
Ole Torgerscn, som i forsla star
ten fick se hur den fordrojda 
propellerstarlen drOjde alltior 
lange med 4 sek som resultat. 
Sedan hjålper det foga med idel 
m axar...
Ende tavlarcn med max i saml- 
liga starter blev den långvåga 
resenåren Ken Phair från USA, 
som med sex 180 sekundersma- 
xar och en avslutande sjunde 
start på 240 tog hem segem i 
F1C. Gunnar Ågren var dock 
icke långt efter. Endast en 159 
sekundersflygning i femte star
ten skiide honom från fly-off 
med Ken Phair.

Bilden ovan med full tid och 
se ger i F1C: Ken Phair, USA. 
Nedan Lars Larsson, MFK 
Slandan. fyra i F1A.

Holiday on Ice -  resultat

Klass F1A
1. J Somers NL 180-149-180-180-180-180-180 = 1229
2. U Edlund S 166-167-180-163-180-180-180= 1216
3. C Brccman B 180-136-180-180-180-180-178 = 1214
4. L Larsson S 180-180-180-132-180-180-180 = 1212
5. P Findahl S 180-150-180-180-180-180-161 = 1211
6. J Ny hegn DK 180-180-173-170-136-180-180 = 1199
7. M Holmbom S 166-180-126-180-180-180-176= 1188
8. P de Boer NL 180-180-125-180-180-.180-162 = 1187
9. H Nyhegn DK 180-180-158-120-180-180-178 = 1176

10. V Nereng N 180-110-172-180-172-180-175 = 1169
11. L -0  Daniclsson S 180-141-176-177-180-139-150= 1143
12. H Hartmann S 180-180-122-121-180-180-174= 1137
13. M Tuure SF 119-180-177-180-167-180-118= 1121
14. T Pajunen SF 180-124-162-180-180-180-118 = 1097
15. V Nereng N 164-180-170- 85-142-180-171 = 1092
16. B Melby N 180-122-122-158-180-180-140 = 1082
17. DOlHcld GB 150-106-180-180-180-135-135 = 1066
18. L Ericsson S 158-150-180-173-180- 93-123= 1057
19. L-G Olofsson S 180-171-100-123-180-180-122= 1056
20. N Wallertin S 180-133-122-180-180-129-113= 1037
21. S Olstad N 133-176-145-164-144-124-126= 1012
22. A Klemetscn N 150-138-174-149- 44-180-122= 967
23. M Dahlin S 98-145-180-180-180- 99- 67 = 949
24. H Sundberg S 138- 54-180-150-180-104- 94=  900
25. B Ny hegn DK 30-163-142-180-153-114-109= 891
26. D Varhos S 90-139-142-110-149-131-105= 866
27. D E Larsen N 157- 95- 98-132-145-104-104= 835
28. A Klungrehaug N 149-143- 13-158-180-105- 22= 770
29. S Klemetscn N 97-125- 61- 27-180-124-133= 747
30. J A Hager N 54- 75- 85- 02-174-118-110= 718
31. A Somers NL 74- 0-151-163-180-142- 7 =  717
32. E Melby N 166-120- 53-122- 58- 75- 43= 637
33. T Klungrehaug N 180-100- 43- 20-102- 81- 95= 621
34. H Åhlstrom S 0- 40- 0- 0- 45- 34- 0 =  119

Klass F1B
1. F Seja D 180-180-180-180-180-180-165 = 1245
2. P T Skjulstad N 180-180-180-180-180-162-172 = 1234
3. B Eimar S 180-180-164-180-180-180-158 = 1222
4. M Woodhouse GB 180-180-180-105-180-180-158 = 1163
5. J Forsman S 178-180-180-128-150-180-165 = 1161
6. A Løsncss N 150-180-180- 93-180-162-159= 1104
7. O Torgersen N 4-180-180-180-180-180-180= 1084
8. M Eriksson S 180-158-180-180-180-180- 10= 1068
9. T Linkosalo SF 116- 96-123-180-180-177-180= 1052

10. P Saari SF 112-176-110-180-180-134-138 = 1030
11. H Brobcrg S 80-146-180-180-180-136- 91 = 993
12. O Kilpelainen SF 160-180-180- 96-180-101- 95= 992
13. L Ericsson S 150-152- 70-110-180-146-172= 980
14. V Falk S 180-115- 90-174-161-133-113= 966
15. J Wold N 130- 5-109-166-180-163-180= 933
16. N E Hollander S 85-120- 92-110-140-175-129= 851

Klass F1C
1. K Phair USA 180-180-180-180-180-180-240 = 1320
2. G Ågren S 180-180-180-180-159-180-240 = 1299
3. T Bortne N 180-180-180-180-180-180-173 = 1253
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MVVS-motorer 
från ost!

Det hander ståndigt nya sakcr 
på modellmotorfronten. Om Ni 
inte tror på det påståcndct, så 
skali ni ringa Tomas Nathanson 
- ågare till Natans Hobby i Vå- 
fóbacka - eller bcsdka honom. 
Eftersom Tomas år såvål hob- 
byhandlare som modellmotor- 
samlare håller han val reda på 
motormarknadcns utveckling. 
Det senaste år att Natans Hobby 
har bíjrjat att importera MVVS- 
motorer från Tjcckoslovakien. 
Det år frågan om både diesel 
och glodstiftaæ. Åven några C 0 2- 
motorer finns med på program
m et For att nåmna några exem- 
pel, kan jag beråtta, att MVVS

6,5 cm3 med bakutblås och bak- 
insug enligt uppgift låmnar 2,8 
hk vid 28.000 varv/minut. Det 
år naturligtvis en tåvlingsmotor 
fór Pylon 40.
MVVS nyatiokubikarcfórF3A 
år en long stroke med ett borr på 
23 mm och ett slag på 24 mm. 
Delta ger ett slag/borr-forhål- 
lande på 1,04 (dvs samma som 
fór t ex OS 61 Longstroke).
En intressantsakmcddcssa tjec- 
kiska motorer år att på ett flertal 
kan man vånda cylindem åt vil- 
ket håll som passar en båst. Det 
betyder att bak- eller sidoutblås 
fixar man sjålv.

Conny Aqvist

MVVS 3,5 GF-RC ABC

MVVS 6,5 GFS-RC ABC

MWS 6,5 GFR-RC ABC

MVVS 6,5

MVVS 2,5 GFR ABC

MVVS

MVVS 2,5 DF

MVVS 3,5 GFS-RC ABC

22
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Kemikalieinspektionen har 
ttinkt fardigt. 

Tack vare SMFF:s remiss
svar avseende nya besttim- 
melser for forstiljning och 
handhavande av metanol 

har de nu faktiskt anpassat 
bestammelserna så, att de 

inte kommer att få  den 
avgo rande be ty delse, som vi 

forst fruktade. 
Konsekvenserna hade Idtt 

kunnat bli, att metanol 
skulle bli svåråtkomtigt och 

betydtigt dyrare tin idag! 
De nya bestammelserna for  
metanol kommer att trtida i 

kraft den 1 juli 1990 med en 
tilltimpad overgångstid av 

ett år.
Htir till hoger i korthet om 

vad som gtiller!

F 6 t  den som råkar ha en 
hemdator av mårkct Ata
ri ST hcmma och dessu- 

tom år radioflygin tresserad finns 
numera en helt annorlunda pro
dukt att fascineras av. Från ett 
amerikanskt fóretag kommer 
nåmligen en fiygsimulator, spe- 
ciellt framtagen fór RC-flyg 
Dcnna fiygsimulator fór mo- 

dellflygare som kan spara åt- 
skilliga slantar och framfór allt 
vårdefull byggtid heter RC Acro- 
chopper. Den som har en hem
dator vet såkert att det redan 
finns cn uppsjd på s.k. flyg- 
simulatorer men det handlar då 
om att forsOka cfterlikna riktiga 
flygplans handhavande.
RC Acrochopperår fór RC-flyg- 
aren vad en simulator år fór strids- 
piloten. Har kan an våndaren vålja 
mellan flera olika mojligheter 
såsom mer traditionella flyge- 
tyg i form av låg- eller hOgving- 
ade plan eller olika varianter av 
helikoptrar. Just den senare 
gruppen år ju, som många har 
fått låra, den absolut svåraste 
RC-grenen att behårska.
Det Finns åven ett antal olika ty
per av modeller och Aerochop- 
per tillåter nu flygaren att så 
sakteliga góra sig bekant med 
sin modeli utan att riskera vare 
sig modellens vålbefinnande eller 
allmånna såkerheten. Når man 
kraschar behover man bara vånta

Metanolfrågan
Enade vi stå - SMFF har gjort det igen!
Ú Metanol klassas som en livs
farlig och mycket farlig kemi
kalie. Dess fórpaekning måste 
sårskilt informera om detta - alltså 
ha tydlig dodskallesymbol mm. 
Ú Den som såljer metanol måste 
ha tillstånd till detta.
Ú Vem som helst (privatper
son, klubb, firma) kan få sådant 
tillstånd. Det ulfardas av res
pektive lånsstyrelse och kostar 
125:-. Tillslåndct gållcr i maxi
malt 5 år.
Ú Metanol kan fritt anvåndas 
av vem som helsL

Kemikalieinspektionen anser 
vidare, att metanol inte skali in- 
Fårgas, då en dylik infårgning 
snarare år till skada ån nytta. 
Minderåriga skulle lått kunna ta 
in fårgad metanol fór någon sorts 
låskedryck! Sammanfattnings- 
vis år det bara att fortsåtta i stort 
sett som forut (som an van dåre 
av metanol). Avser man att sålja 
metanol inom klubben - eller 
som hobbyhandlare - biir det att 
vånda sig till lånsstyrelsen och 
soka tillstånd, betala 125:- och 
allt år klart fór 5 år framåt!

— Var med i tacket - var med i SMF

Avslutningsvis kan vi kon- 
statera, att ingen annan ån cn 
stark och enig riksorganisa- 
tion kan fora en sådan debatt 
med myndighetema, som 
foregått metanolbeståmmel- 
sema. SMFF har alltså åter 
igen visat vad det går fór!

Bengt-Erik Soderstrom

Det var det, det!, sa SMFF!

Lår modellflyg 
med dator

några sekunder och borja om 
från borjan igen. Detta snabbar 
faktiskt upp inlåmingen betyd- 
ligt då man direkt kan se vilka 
effekter ett visst flygbeteende 
ger och kan råtta till felaktighc- 
ter redan inom ett par minuter. 
Såsom sugen modellflygare vet 
jag hur detkånns alt slita i bygg- 
hOman en hel vinter for att, under 
den forstå vårdagen, riskera 
månaders arbete i ren nervosi- 
tet. Efter att ha skaffat Aero- 
chopper kan jag nu i stallet skråd- 
darsy programvaran efter den 
modeil jag har byggt, visserli- 
gen kostarden en slantmen datom 
hade jag innan och råknar man

haverier i pengar och byggtid så 
har man, i de fiesta fall, snabbl 
sparat in utrustningen.
Detta oppnar enorma mdjlighe- 
ter fort.ex. alla modellflygklub- 
bar. Man kan Lex. vika en helg 
fór simulatorinskolningpåklubb- 
modellen och hålla detta mee
ting oavselt vilket våder det råkar 
vara just denna dag. Ett helt 
skolningspaket bestående av 
dator, monitor och programvara 
kostar visserligenca 11000:-men 
om någon i klubben redan har 
datom kommer man undan med 
ca 3000:- som RC Aerochopper 
kostar. Sått detta pris i forhål- 
lande till vad varje kraschad

modeli betingar i pengar och 
tid!

Vad få r  man?
Vad år det då man får fór peng- 
ama? Jo, en tjock manual (på 
engelska men en svensk over- 
såttning medfoljer) som dctgållcr 
att pldja från pårm till pårm. Hår 
lår man sig t.ex. hur man kan 
åndra flygegenskapema hos den 
modeli man har valt och man 
kan vålja mellan fyra olika flyg- 
planstyper eller tre olika heli
koptrar.
Man kan t.ex. vålja mellan 131 

olika iusterbara parametrar for 
Fortsdttning sidan 26!
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Tåvlingsplatser
Deltåvlingama under 1990 genomfórs enligt foljande

Apr 29 
Maj 12-13 
Maj 19-20 
Jun 9 
Aug 18-19 
Sep 8-9 
Sep 15-16

Vinterlåvlingcn 
Vårtåvlingen 
OxelOpokalcn 
Windmill Cup 
SM
V ånersborgspokalen 
Galax Open

Goteborg
Sddcrtalje
Oxefósund
Trelleborg

Vanersborg
Tullinge

AKMG
ÓSFK
OMFK
TMFK
SMFF
VMFK
Galax

Nu ko vi
GALAX- 
Trotén

GALAX-Trofénaren vandrings- 
pristavling i F2B Stunt, som lóper 
dver fem år. Alla SMFF-anslut- 
na modellflygare kan dcltaga. 
Deltåvlingar genomfórs varje år 
på sju platser runt om i Sverige. 
I varje deltavling erhållcrde lav
lande placeringspoang. Flestsam- 
manlagda placeringspoang under 
året ger en inteckning i vand
ringspriset. Flest antal pokal- 
poang (=placeringspoang i års
tavlingen) efter fem år vinner 
GALAX-Trofén.

Tdvlingsregler
Varje távling genomfórs efter 
F2B-program met, med poång- 
bedomning av varje mandver. 
Placeringspoang utdelas i varje 
deltavling enligt fóljande: 

l:an får 10 poång 
2:an får 9 poang 
3:an får 8 poang 
4:an får 7 poång 
5:an får 6 poång 
6:an får 5 poang 
7:an får 4 poang 
8:an får 3 poang 
9:an får 2 poång 

10:an får 1 poang 
Når i ingående deltavling aven 
intemationella deltagare tåvlar, 
råknas placeringama inbdrdes 
mellan de SMFF-anslutna del- 
tagama.
24

R est sammanlagda placerings
poang i fem av de sju dcltåv- 
lingama ger seger i årets tav
ling. Om två eller flcra tåvlande 
uppnår samma antal placerings
poang, avgor båsta placering, 
dårefter nåst båst placering osv 
i årets deltåvlingar. I sista hand 
avgdr summa flygpoang i årets 
deltåvlingar.
Om en tåvling skulle avlysas p g 
a fór få deltagare får de tavlan
de, som år forhandsanmålda och 
finns på tåvlingsplatsen vid tåv- 
lingstart, dela på de placerings
poang, som skulle ha utdelats 
om tavlingen genom fórts. 
Exempclvis om två deltagare år 
anmålda och ingen tavling ge
nomfórs, får de (10+9):2=9,5 
placeringspoang vardera om de 
in finner sig till start. Denna regel 
har kommit till fór att motivera 
så många som mojligt att anmå- 
la sig och komma till start. 
Arrangør åger rått att informera 
tåvlande att tavling avlyses p g a 
fór få deltagare och råda anmåld 
att ej nesa till tåvlingsplatsen. 
Poång utdelas åven i detta fall 
till forhandsanmålda på samma 
sått som beskrivits ovan.

Vandringspris
Årligen utdelas pokalpoång 
(=p!aceringspoång i årstavling

en), och den som efter fem år har 
samlat flest pokalpoång, erhål- 
ler den stora pokalen, dvs tar 
vandringspriset fór gott.
Varje års segrare erhåller 25 po- 
kalpoång, 2:an 24 p, 3:an 23 p 
osv t o m 25:an, som erhåller 1 
pokalpoång. Skulle flcra tåvlan- 
dc uppnå samma antal pokal- 
poång, avgdr sammanlagda anta- 
let placeringspoang under de 
fem åren.
Segraren i årståvlingen erhåller 
graverad inteckning i vandrings
priset samten mindre pokal, som 
får bchållas. Prisutdelning sker

vid årets sista dcltåvling som 
enligt stadgama år Galax Open. 
Den, som efter fem tåvlingsår 
samlat flest pokalpoång erhål- 
lcr vandingspriset fór gott.

T avlingsadministrator
Tåvlingsadininisuatdrtillikaskil- 
jedomare år SMFF:s lingrcnchef. 
Om tåvlingsreglema skulle beho
va åndras, skali detta beslutas 
av SMFF:s lingrenstyrelse och 
regelåndringamaoffentliggdras 
senast 1 november året innan de 
skali tråda i kraft.

* Bakgrunden
- GALAX-Trofén har instiftats fór att stimulera intresset fór F2B J J och locka fler stuntllygare till de nationclla F2B-tåvlingama. ]
* En forutsåttning fór att tåvlingens skali kunna genomforas år ' 
I i l  att fóreslagna arrangerande klubbar ger sitt samtycke.
I Ú att SMFF tillsammans med arrangerande klubbar placerar tre |  

deltåvlingar på våren och tre på hósten fórutom SM.
|,  é  att inga tåvlingas kolliderar tidsmåssigt.
■ Ú att tåvlingsdatum år overenskomna med arrangerande klub- ■ 

bar och faststållda senast 1 november året innan tåvlingsåret.. J Ú att linflyggrenen och Modellflygnytt backar upp med infor- J 
mation om tåvlingsrcglcr, tåvlingsplatser och tider samt tåv- · 
lingrcsultat (+ tåvlingsreferat, Reds anm)

I i l  att sista tåvlingstilHålle - och prisutdelning fór tåvlingsåret - 1 
I varje år biir GALAX Open.
I Ú att åven duktiga juniorer uppmuntras att deltaga.

Thorbjørn Odsjo, Lovdalsvågen 45,141 73 Huddinge \
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Med siktet mot linflyg-VM
I ju li - 9-14 - går Linflyg-VM. Den hår gången i Frankrike

Stdderna Metz & Nancy * 
ligger i en intressant del av * 

Frankrike. Har utkámpades I 
strider under WW /. Många \ 

spår finns kvar. Besók re- |  
kommenderas i bl a den lilia i 

staden Verdun med sitt ■ 
Citadelle samt strax utanfor _ 

fåstningarna Douaumont J 
ach Vaux. Byn Fleury blev * 

totalt utplánad under WWI. I 
Idag finns dar ett mycket I 

intressant museum uppbyggt |  
Over rester av s lagf altet - med |  

bl a Fokker Eindecker och i 
Nieuport 28 i taket. Kår ■ 

gårna vag NVS, "Voisacré" . 
från Bar le Duc - offrens våg J 

- som forde tusentals unga ■ 
fransmån till sista striden vid ■ 

Verdun! Tag en titt på I 
kilometerstolparna langs \ 

vågen - med typiska franska |  
WWI-hjålmar på toppen! |  

(Reds egen lilla anm!) %

Årets Linflyg-VM går av sta- 
peln 9-14 juli i Frankrike. Tåv- 
lingsorlcn år Blenord les Pont a 
Mousson, som ligger nåra nog 
mitt emellan Metz och Nancy - 
35 mil från Paris i Frankrikcs 
nordostra horn. Det svenska laget 
framgår av listan hår till hdger. 
Den 9 juli pågår mottagning och 
registrering och den 10 juli sker 
kontroll samt fórsta tråningstill- 
fållena. Senare - kl 2030 opnnas 
tåvlingama officicllt med opp- 
ningsceremonien. Måndagenden 
11 juli går de fórsta flygningar-

na i samtliga klasser.. På freda
gen går forsla semifinalen i F2C. 
LOrdagen avslutas med sista 
flygningar i F2 A, fly-off 3 i F2B 
samt semi-final 2 och final i 
F2C. På eftermiddagen biir det 
final i F2D, prisutdelning samt 
den stora banketten med bla stort 
fyrverkeri och "dancing".

Vi råknar med intresserade 
supporters som bor kontakta: 
Kjell Axtilius, Huldrestigen 9, 
141 73 Huddinge 
tel 08-774 49 15

F2A Per Stjåmesund 
Ove Kjellberg 
Goran Fållgren 

F2B Ove Andersson 
Erik Bjomwall 
vakant plats 

F2C Hans Andersson/ 
Johan Åhling 
Jan Guslavsson/ 
Gunnar Hårne 
Kjell Axtilius/
B -0  Samuelsson 

F2D Ingvar Abrahamsson 
Tomas Wisur 
Håkan Ostman

Resultat Lindansen '89!
Lindansen - SMFF:s tåvling fór 
nåsta generations linflygare, ge- 
nomfordes 1989 fór tredje gång
en. Tåvlingsprogrammet utgOrs 
av semistunt- en avkortad del 
av linflygets konstflyggren F2B. 
Tåvlingen borjar med kvalifice- 
ringståvlingar i distrikten och 
avslutas med en riksfinal. 
Fjolårets riksfinal genomfórdes 
i samband med SM i Linflyg på 
Skavsta flygfålt i Nykoping den 
27 augusti.

Odsjos forlsdtter!
Tåvlingen blev en framgång fór 
SLM (Stockholms Låns Modell- 
flygforbund) och fór Henrik Od- 
sjd, MFK Galax. Henrik, som

nu deltog i sin tredje final och ti- 
digare placerat sig trea och tvåa, 
Overtog nu kungatronen från sin 
åldre bror Magnus, som genom 
sin seger forrå året var overkva- 
lificerad fór att få deltaga den 
hår gången. Segem fór Henrik 
satt långt inne. FOrst vid pris- 
uldclningcn blev det klart, att 
domama - Lars-Åke Andersson, 
linflygets eldsjål i Goteborg och 
Ove Andersson, Våsterås, fler- 
faldig svensk måstarc i F2B - 
givit Henrik en klar seger fore 
Bjom Blom, MFK Red Baron. 
Henrik år 13 år, tåvlar fór MFK 
Galax och borjade meden S tun t- 
King-modcll fór fyra år sedan. 
Forutom stunt, flyger Henrik åven

combat och kOr vid sidan av den 
del RC-bilar. Vid den hår tåv
lingen flog Henrik meden S AS- 
målad Banshee med en standard 
OS-motor. f t  Willy Blom och 
Peter S idén dokumenterade (vid
eo) 1989 års Lindans. Filmen 
kan rekommenderas till distrikt 
och klubbar liksom också den 
film de gjorde om Linflyg-SM 
89. Båda filmema år utmårkta

låmpliga att visa på klubbtråf- 
far. De kan bokas via Willy Blom 
(tel 08-773 32 72). 1990 års 
riksfinal i Lindansen går av sta- 
pelnpåTullinge flygfålt utanfor 
Stockholm i anslutning till 1990 
års SM i Linflyg. SLM står for 
arrangorsskapet fór dessa sven
ska mås terskap, som prclimi- 
nårt genomfors 18-19 augusti. 
Mer information kommer.

som instruktionsfilmer och Thorbjorn OdSjó

Resultat LIN D AN SEN  1989
--------------- .

1. Henrik Odsjo MFK Galax, Huddinge 1.465 p
2. Bjom Blom MFK Red Baron, Ålta 1.301 p
3. Paul Forsberg MFK Red Baron, Ålta 970 p
4. Rickard Norslrom MFK Red Baron, Ålta 494 p
5. Sebastian Axelsson

i______________________
MFK Eskadem, Linkoping 411 p 

----------------------------------------------------/
■k
m Rustat fór Lindansen '90!

' s  \  v  gj r  g  j j | | g   ̂ ‘ .

Har Du prOvat på linflyg? Om 
inte år det dags att Du gOr det! 
Årets Riksfinal kommer au åga 
rum i anslutning till SM -90 i 
Lina som flygs lordag 18-19 
augusti i Våsterås.FOr dem , som 
kvalificerat sig till denna final, 
har vågen gått via distriktsfór- 
bundens uttagningståvlingar.

År Du under 18 år (det måstc Du 
vara fór att få delta i Lindan
sen!) och med i en klubb, ber Du 
klubben hjålpa Dig att ta redan 
på de lokala tåvlingar, som Ditt 
distrikt beslutat skali gålla fór 
kvalificering. Hår kråvs kanske 
lite egen aktivitet fór au få be
sked hur Du skali fórfara.

Ditt distrikt skali sedan anmåla 
dem, som kvalificerat sig till 
Lindansfinalen till SMFF:s exp 
senaste 1 augusti. Vill Du eller 
Din klubb ha gållande regler, så 
kontaktar Ni SMFF:s exp.
For dem, som deltar i Lindansfi
nalen står SMFF fór kost och 
logi under tåvlingsdagama. Rese-

kostnader Stor Ditt distrikt eller 
klubb for. Har Du eller Din klubb 
några andra frågor kring Lin- 
danståvlingen, går det bra att 
kontakta PREK/lingrenens: 
Gert Assermark, Vallgatan 9, 
643 00 Vingåker,
0151-101 14 tel bost & 
0151-76 26 00 tel arb.
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Hallå alia segelflygare och 
ni andra nyfikna.

nasta nummer av ModelWygnyit

Når delta låses har grenkonfe
rensen vid fórbundsmótet i Kris- 
tianstad antagit eller fórkastat 
det fórslag till klarlagda F3B- 
Termik regler som arbetades fram 
vid segelriksta'n i december. De 
formodade åndringama består 
fråmst i att linlångden år 150 
meter och att tiden tas till mo
dellen rór marken.
I óvrigt handlar det mest om 
fortydliganden.

Ny intemationell klass 
F3J  -  termik
Regler fór den intcmationella 
termikklassen F3J Finns ånnu 
bara på engelska och kan fås 
från mig. En Oversåttning skali 
jagfixasnarasL Dcnhittillsenda 
anmålda F3J-tåvlingen, Zector 
Cup i órebro, har flyttats och 
kommer gå i hóst når det lugnat 
ner sig lite. SM i F3B-Termik år 
når detta skrivs inte k lart 
Arrangórer år vålkomna att hóra 
av sig.
Fór er som år intresscradc av 
F3Jhånvisar jag till reglema hår 
intill.

Tdvla eller se på F3B
IF3B (den intemationella klas
sen med tids- distans- och hasti- 
hcts-flygning), fortsåtter vi kora 
med FAIs intemationella regler. 
Ni som vill vara med på eller se

Modellflyg & dator
Fortsåttningfrån sidan 23!

modeil, vind- och våderfOrhåll- 
anden så att man skråddarsyr 
modellen eller forhållandena fór 
den typ av flygning man vill 
ågna sig åL
Tillsammans med manualen 
kommer såndaratrappen som ser 
ut precis som en vanlig Futaba 
Conquest. Med en kabel kopp- 
las denna tillsammans med en 
programcartridge som sedan 
26

en F3B låvling har två chanser 
under våren.
0 5-6 maj. Kungsangen Cup
- på det myckct trevliga TOPP- 
fåltet utanfor Vallentuna. Per
fekt fór camping och trevligt 
samkvåm på fredag och lórdag 
kvåll.
Mer information och anmålan 
till John Herdin 0758-76 317.

0 2-3 juni. Órebro Open
- en upprepning av forrå årets 
succé men i år kommer fórutom 
danskar också norrmån, Finlån- 
dare och ev. en spanjor. Órebro 
Open går på stora, fina Pilång- 
ens modcllflygiålt utanfor Óre
bro. Åven hår biir det samkvåm 
med grillning etc. på kvållama. 
Kontaktman år Gert Holtbåck 
019-12 72 23.

Kommande N M  och EM
F3B-FAI landslaget skali i år 
representera Sverige vid NM i 
Danmark, juni och EM i Tjecko- 
slovakicn, juli. Mcllan NM och 
EM hoppas jag att några lands- 
lagsflygarc skali hinna med ett 
gåstspel vid ett eventuellt Flu- 
gcby-låger.
Dår har vid tidigare till Fallen 
gjorts ett par mycket populåra 
F3B-uppvisningar.

Det borjar i Herrljunga
Årets forstå nationellt utlysta

tryeks fast i datoms uttag. Efter 
att ha konFigurerat programmet 
au  passa just den modeil man 
har valt ut kan dessa åndri ngar 
sedan sparas på en diskett vilket 
gór det snabbt att komma igång 
vid nåsta flygtillFållc.' Ganska 
snart kan man ha ett klubbpaket 
med disketter, en for varje 
medlems modeil som det sedan 
år fritt fram fór de óvriga att 
"testa" utan risk. Når man kor 
igång systemet ser man sin modeli 
fram fór sig med propellem eller

F3B-Tcrmik låvling år Ólanda- 
tåvlingen i Herrljunga. Den går 
den 28 april och kontaktman år 
Kent Johansson, 0513-50 413. 
Den foljs av MFK Slåndans 2- 
meters tåvling, 1 maj. 
Information om den kan fås från

rotom igång. Oka varvtalet och 
planet eller helikoptem sticker i 
våg. Ingenting ger sig sedan sjålvL 
Drar man hojdroderspaken bakåt 
fór snabbt viker sig planet, pre
cis som i verkligheten. Det år 
just detta som år Aerochoppers 
tjusning i forhållande till andra, 
mer flygsimulatorliknande, spel: 
spdnúningen att flyga.
For den som vill prova på att 
flyga helikopter utan att bygga 
sig en modeli fórst har hår alla 
mojligheter.

Hór av er om ni har något av 
intresse. Jag kan nås på telefon 
019-25 37 08 (bost.) eller 0589-
826 70 (arb.).

Anders G ustavs son 
AU-segel termik.

Vålj ut en hclikoptcrtyp och vips! 
den Finns på skårmen framfor 
dig, hovrande och våntande på 
din kon troll. Den som redan kan 
flyga helikoptrar vet hur svårt 
det år att komma i gång de forstå 
flygningama. Till och med om 
kompisen år med i andra åndan 
av ett dubbelkommando. Med 
RC Aerochopper kan man, i lugn 
och ro, testa sig sakteliga fram 
och undersoka vilkaeffektervissa 
spakkombinationer ger. Ingen 
rådsla fór ekonomisk ruin om

Ronald Borg, 0520-70530
>-----------------------------------------------------------------------------------1

F3J-regler - en sammanfattning

0 10 minuter arbetstid, ingen maxtid.

0 Två startfórsók får goras inom arbetstiden.

0 Start och landning inom arbetstiden fór att landning 
skali råknas.

0 150 meter springlina.

0 Tid tas till modellen fórsta gången ror marken.

0 Landning med hela modellen inom 12,5 meter 
radic ger 50 poång.

0 Landning med del av modellen inom 12,5 meter 
radie ger 25 poång.

0 Båst i varje startgrupp får 1000 p, óvriga i gruppen 
avtagande enligt:
X = (tid+landning-avdrag) * 10(X)/(tid+landning-avdrag) 
fór baste man

0 Startordningen beståms av ett matrissystem fór 
slumpmåssigheten.

0 Deltagaren måstc ha tillgång till två olika frekvenser



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

Brånnehylte · 330 33 Hillerstorp ·  Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47

H elikopter
Miniature Aircraft X-cell 30 M  4.200:-
Miniature Aircraft X-cell 60 inkl pipa vård 1.100:-! 6.450:-
Vid kop av komplett anlåggning lamnas paketrabatt!
Ring fór nårmare information!

tnom kort 
introducerer vi 
JAMARAS sortiment 

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

Salto
45 special 
65
80 special 
120 special 
Glódstift 
Brånslefilter

1.195:
1.395:
1.795:
2.395:

35:
39:

LionA R F
TOM Cat 
Focke Wulf 
Mustang

495:-
1.395:-
1.395:-

iTwokld\
i  CHAMPION V

%pkopoJ  ·

något galet hander och ingen 
stress fór att man ar nybdrjare. 
Nu skali det sagas direkt att man 
intc kan bii cn fullfjadrad RC- 
flygare enbart med hjalp av 
Aerochoppem. Men an vander 
man sig av denna mdjlighet lar 
man snabbt in ett beteende som 
sedan sitter i ryggmargen och 
man har sedan inga stdrre svå- 
righeter med att gå dver till 
"riktigt" modellflyg. 
Aerochopper år ett fascineran- 

de verktyg men kan aldrig er-

såtla den kansla man får ute på 
klubbfaltet.
Ratt anvand kan denna nya 
mOjlighet dock snabbt vidga 
modellflygets popularitet fram- 
for allt om den anvdnds for att 
visa publiken vid flygdagar och 
andra klubbarrangemang hur det 
kanns att flyga.
Ytterligare information om RC 
Aerochopper kan. lamnas av 
Selda AB, tcl: 0302-355 50

Ulf Se Is tam

Från UNITRACTS INTERNATIONAL e rb ju d e r vi

FJÅDRANDE LANDSTÅLLSBEN 
INFÅLLBARA LANDSTÅLLSMEKANISMER
till bl a skalamodeller från Brian Taylor, vårs ritningar vi såljer

•  Rekvirere vår PRISLISTA mot ett C5-kuvert λ  
med Din adress och ett femkronor frimårke ™

^  EllBIR
Box 77 · 660 60 Molkom · 0553-211 17 · pg 22 97 20-8
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Tråningslåger 
Friflyg 1990
Grenstyrelsen friflyg meddelar 
att man har tagit initiativet till 
årets tråningslåger.
I år har vi tre landslag, som 
behdver tråning.

Dcssa lag utgdrs av:
Ú NM-laget
med max 18 seniorer och 6 ju 
niorer (3 st i F l A, 2 i F l B och 1 
i F1C).
Ú Junior-VM-laget
med tre deltagare i varje klass. 
é  EM-laget
med tre deltagare i varje klass. 
UtOver dessa skali alla flygfly- 
gare - och åven andra, som vill 
veta hur riktigt friflyg går till - 
kånna sig vålkomna till trånings- 
lågret.
Grenstyrelsen samarbetar med 
med AKM mfs om arrangemang- 
ct. Det kommer att åga rum på 
Rcvinge 16-20 juli.
Helgen fóre arrangerar AKM 
MFS Scania Cup och helgen ef
ter gårNM-Scandinavian Open, 
som arrageras av Danmark. FOr- 
laggningochmatordnasav låger- 
deltagama. FOrmodligen kan ar- 
rangOren ordna en gymnastik
sal fór ovemattning.
En anmålningsavgift, som tåek- 
er arrangdrens kostnader kom
mer att tas ut. En blankett fór 
inlresscanmålan har sånts ut till 
klubbama redan.

Prelimindrt program:
TEORIDEL:

1. Forberedelser fór tåvling.
2. Målsåttning.
3. Funktionell utrustning. 

Samordning inom laget.
4. Central depå.
5. Lagledarcns uppgifter.
6. Startordning.
7. Beddmning av våder.
8. Hjålpmedel fór termik- 

sčkning.
9. Taktik.

10. Omdisponering och priori
tering under tåvlingen.

11. Modellhåmtning.
12. Koncentration och avkopp- 

ling under tavling.
Fortsåtlning nås ta sida!

Tåvlingskalender Friflyg 1990 - alla klasser
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arfc

05 apr 21 Våretten Uppsala Solná MSK Gun nar Holm 08-760 95 46
06 apr 21-22 AKMG:s ffts Vårtråff K lagstorp Skóvde AKMG fft L-G O lofsson 031-49 30 55
07  apr 28 Majtåvlingen Uppsala Uppsala FK G unnar Ågren 018-10 67 10
08 maj 24-27 Friflyg-UT Ftinkaby AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
09 jun 9 Våstgotatåvlingen Kráks skjutfá lt B rånnebrona FK Mfs Lennart Skóld do 011-13 21 10
10 jun 16-17 Natt-tåvlingen M idlanda VLM Anders Ericsson 060-55 44 59
11 jun  16 Sunshine Therm al Hunting Revinge Mfk F ladderm usen Per Qvarnstróm 046-11 13 54
12 jul 7-8 Stora SM Óland Mfk Linkóping + grenst B ror Eim ar 0499-116 67
13 ju l 14-15 Scania C up Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
14 ju l 16-20 Trån ingslåger Revinge G renstyre lsen Bror Eim ar 0499-116 67
15 ju l 20-22 Scandinavia Open Revinge Fritflyvn ingsuníonen (DK) Lennart Hansson 040-19 37 90
16 aug 11 10-starters ó la n d Solná MSK G unnar Holm 08-760 95 46
17 aug 18 H jelm erus ó la n d M FK Linkóping Per Johansson 013-520 86
18 sep 21 -23 Autum n Max W /C Vara AKMG fft/M FK Slåndan L-G Olofsson 031-49 30 55
19 n o v 1 0 Novem bertråffen Revinge AKM  Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
20 nov 17 FAI Cup Uppsala Solná MSK G unnar Holm 08-760 95 46

Dessutom reserveras 4 veckoslut fó r lokala tåvlingar, till exem pel DM, KM och jun iortåvlingar: 
Detta gålier veckosluten 24-25 mars, 2-3 jun i, 25-26 augusti och 6-7  oktober.

Internationella tåvlingar
4  m ar 17-18 Holiday on Ice, M jósa, Norge SM FF:s exp 011-13 21 10
é  sep  1 -2 E iffe lpokalen, Zulpich, Vást-Tyskland SM FF:s exp 011-13 21 10
é  sep  14-16 Puszta Cup, Dómsód, Ungern SM FF:s exp 011-13 21 10

Internationella måsterskap
Ú aug 20-26 Junior-VM , Mostar, Jugoslavien SM FF:s exp 011-13 21 10

É  sep 8-14 Friflyg-EM , Dómsód, Ungern SM FF:s exp 011-13 21 10

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3A
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

01 jun  16-17 Dala Aero, F3A Sport & Pop Klubbfå lte t S D alarnas RFK Ingvar Sares 0225-401 12

02 ju l 7-8 G rum spokalen, F3A Portianda G rum s M FK Lennart Jansson 054-342 38 bost
Sport & Pop 054-19 56 1 9 arb

03 jun 30-jul 1 G rånscupen, F3A Stacklanda Tidaholm s MFK Lars Eriksson 0500 -88640
04 aug 9 LEN:s F3A Sport & Pop Sjógestad RC-fált LEN Linkóping Anders Johansson 013-13 96 56

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 Klass F3B
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

01 apr 28 O landatråffen, F3B-T ó landafá lten Herrljunga MFK Kent Johansson 0513-504 13
02 maj 1 Vårtåvlingen 2-m eters K lubbfåltet MFK Slándan Ronald Borg 0520-705 30

03 maj 5 Vårtråffen, F3B-T Acroflyers Owe Carlsson 040-48 00 90

04 maj 5 Kungsången Cup, F3B-FAI, F3B sport Kungsångens MFK John Herdin 0758-763 17

05 maj 12 Állebergstávli ngen F3B-T Axvalla MFK Blue Max Jan Odén 0505-358 87

06 maj 26 Term iktråffen, F3B-T RFK GRÍpen Jan-E rik  Andersson 0435-411 88

07 jun  2-3 Ó rebro Open, F3B Pilángens fált M FK Ikaros G ert Holtbåck 019-12 72 23

08 jun 30 Skagerntráffen, F3B-T Atorps MFK Eine Moberg 0 5 8 6 4 4 6  51

09 ju l 7 Hókaterm iken, F3B-T K lubbfåltet H ókaklubben Lennart O lsson 035-12 86 49

10 sep  30 Hóstm axen, F3B-T Brånnebrona Brånnebrona FK Mfs Lennart Skóld 0501-16745

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3C
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

1 01
maj 5-6 G rånscupen i helikopter AKM G:s fålt AKMG Bjórn Friberg 0 3 1 4 9  20 41

F X  + helikopter pop fd Torslanda C hris te r Palm dahl 0303-203 98

1 02 maj 25-27 Helikopterm eeting Vasatorpsfålte t MFK V ikingarna Lass O lsson 040-92 1 5 14

I  03 jun  9-10 Hókahelikoptern,

F X  UT + H elikopter pop

Klubbfå lte t Hókaklubben C hris te r Persson 035-207 55

■ 04 sep 4 Gripen Cup, F X  UT + pop Radiolanda N ykópings MK Per Nordstróm 0144-835 71

1 05 sep 1-2 Helikopterm eeting Brånnebrona fip B rånnebrona FK mfs Tom as Falk 0500-251 20

■ 06 sep 15-16 Helikopterm eeting Herrebrofåltet N orrkópings RFK Robert Veenhuizen 013-15 65 06
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TåvlingskalenderRC-flyg 1990- Klass F3E
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

01 apr 22 Vårlyftet, F3E Pop Starlanda D jursholm s MF Bo Sam uelsson 08-727 30 00

02 maj 13 M ajlyftet, F3E Pop Toppfåltet D jursholm s MF Bo Sam uelsson 08-727 30 00

03 jun 17 Tåvling F3E Pop Sundbro Uppsala FK mfs Leif Rydén 018-69 63 80

04 aug 25 Hósttávling F3E, F3E max 10c Starlanda D jursholm s MF Stefan Engberg 08-789 07 00

05 sep 8-9 SM 1990, F3E + F3E max 10c Sundbro Uppsala FK mfs Leif Rydén 018-69 63 80

06 s a p 2 Šeptem be rfyftat, F3E Pop Starlanda D jursholm s MF Bo Sam uelsson 08-727 30 00

07 sep 29 Final 90 års serie, F3E Pop Starlanda D jursholm s MF Stefan Engberg 08-789 07 00

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3F
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bosťarb

01 jun 16 Hangtråffen, F3F Acroflyers Kent Andersson 0416-132 71

02 aug 25 M odel-Craft C up 1990, F3F Kåseberga Malm ó RFS Lennart Skold 0501-167 45

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F4C
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bosťarb

01 maj 26-27 ICA-lyftet, Popskala Vasatorpsfålte t Helsingborgs MFK Bórje Sebring 042-714 26

02 jun 9-10 Barkarbydagam a, F4C + popskala Stockholm s RFK Einar Johnsson 0756-332 29

03 jun 16-17 Havgård Scale, F4C + popekala Klippan C hrister Gunnarsson 0435-155 54

04 aug 4-5 Skala Vást, F4C UT + popskala, G oteborg Bo Olofsson 031-12 07 64

05 aug 18-19 Hókaskalan, F4C SM UT, pop Hékafåltet Hókaklubben Kurt Lennå 035-370 67

06 aug 31-s e p  10 VM, F2C + F4C Polen Stig Bergstróm 0 4 0 -1 5 1 5  24

Meetings, flygdagar mm 1990
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontakt man telefon bosťarb

01 maj 25-27 H elikopterm eeting Vasatorpsfåltet MFK Vikingarna Lasse Olsson 040-92 1 5 1 4

02 maj 26-27 RC-m eeting + "v idsidanom " AKMG Bengt Pousard 031-30 55 85
Kenta Sóderlind 031-25 54 99

03 jun 2-4 Pingstmeeting Klubbfå lte t Hókaklubben C hrister Persson 0 1 0 4 6 1 2  69

04 jun 4 "Fly-in" RC-flyg Klubbfå lte t Rim bo MFK Sven-G óran Persson 0175-706 90

05 jun 16-17 M odellflygm eeting Tostareds Sommarl M arks MFK Lars Nydén 0320-156 59
06 jun 9-10 El-e-fantastiskt: A llt om E lflygl K lubbfå lte t S kanór/fa ls te rbo  MSK Kalle W esterblad 040-47 20 20

07 ju l 7-8 M yggm eeting Svegs Flygplats Jan-E ric Larsson 0680-111 0 6 b  

0680-112 50 arb
08 aug 4-5 Augustim eeting Klubbfå lt Kråklanda Borås MFK, Bórje Johansson, Box 10056, 50010 Borås

09 aug 18-19 Surstróm m ingsm eeting K lubbfå lt Matfors Matfors MFk Arvid Holmbom 060-211 80

10 sep 1-2 Helikopterm eeting Brånnebrona fip Brånnebrona FK mfs Tom as Falk 0500-251 20

11 sep 1-2 Helikopterm eeting K lubbfå lte t Hókaklubben C hrister Persson 0 1 0 4 6 1 2  69

12 sep 15-16 Helikopterm eeting H errebrofållet N orrkópings RFK Robert Veenhuizen 013-15 65 06

Tåvlingskalender Linflyg 1990
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bosťarb

01 apr 29 Vintertåvlingen, F2B sem istunt AKMG Lars-Áke Andersson 031-26 25 37

02 maj 12-13 Vårtåvlingen, alla k lasser Påldalen Sódertálje MFK/ÓSFK Staffan Hovm ark 0755-312 1 7
03 maj 19-20 Oxelopokalen NM,

F2A, F2B, F2C, GY, F2D

R am dalens IP Oxelósunds MFK Hans Fållgren 0155-156 86

04 jun 9 Solnas Pokal, F2A, F2C, GY Solná MSK Ove Kjellberg 08-89 81 63

05 jun 9 Windmill Cup, F2B Trelleborgs MFK Lars Roos 0410-102 83
06 jun 16 Brunnsklippet, F2D + s low  com bat Ronneby MFK Christian Johansson 0457-243 89

07 aug 18-19 SM 1990, a lla klasser Vásterás Ove Andersson 021-13 1 7 4 2

08 aug 25-26 DM 1990, intern, klasser Respektive d istrikt

09 sep 1 Våsbyklippet, F2D + slow  com bat Våsby M odellflygare Mats Beijhem 0760-801 79

10 sep 2 G alax Team Speed, F2A, F2C, G Y MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15
11 sep 8-9 Vånersborgspokalen, Vånersborg Ingemar Larsson 0 52 1 -1 12 1 0

F2B, sem istunt, F2D, s low  com bat

12 sep 15-16 Galax Open, a lia  k lasser M FK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

13 sep 30 Hósttávlingen, F2A, F2C, G Y Haninge Per Ehnwall 0750-212 14

Internationella tåvlingar
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bosťarb

é jun 2-3 Lim fjordståvlingen, a lia  klasser Danm ark Grenchefen 0753-778 90

* ju l 9-14 VM, a lia  k lasser Frankrike Grenchefen 0753-778 90

é aug 25-27 Brittiska M åsterskapen, a lia k lasser Storbrittanien Grenchefen 0753-778 90

Tråningslåger 
Fri fly g 1990
Fortsdttning från foreg, sida!
13. Sjålvfdrtroende.
14. Upptradande.
15. Psyko-autogen traning 

(Sofflockstråning)
16. Taktisk traning.
17. Fysisk traning. Disponering 

av fysiska resurser.
18. Genomgång av modeller: 

skevheter, tyngdpunkt, trim 
mm.

19. Mekaniska detaljer: motor
er, timers, snurrekrokar, pro- 
pellrar, automfunktioner.

20. Starttaktik FI A 
Snurrekrokstaktik, medhjdi
par e, kommunikation. 
Starttaktik F1B 
Motorinkorning, uppvev- 
ningsteknik, laddning. 
Starttaktik F1C 
Startfórfarande (motor stor
da tidtagare)

21. Genomgång av regler.
PRAKTIKDEL

1. Flygtråning.
2. Tåvlingsmoment

Detta år vårdefullt for alla oav- 
sett grentillhorighet. Vi avvak- 
tar utfalletav tråningslågret.Mfn 
tar gåma in en resumé!
" A
A propos Kents, Lennarths och 

Kajs organisationsforslag

Gubbstrutten:

— I en opartisk utredning 
galler det att anlita exper- 
ter som kommer fram till 

det svar man vill ha . ..
V______________________________
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servo, linkage, motorval, kyl- 
ning mm. Flygningen av stor
modeller får också sitt kapitel. 
A vslutningskapitlct ger vid hån
den, att tyska stormodellflygare 
(modell over 20 kg) måste ha ett 
specieilt "certifikat" med foto. 
Innan detta utfårdas måste sd- 
kanden ha genomgått bl a ett 
teoretiskt prov med minst 75% 
av svaren rått!

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55

Der 4-Taktmodellmotor
År Du sugen på att sjålv bygga 
en 15 cc fyrtaktsmotor, så år den 
hår utgåvan inte alls dum! Den 
ingår i VTH.s MTB-seric och 
forfattaren Dipl.Ing Rudiger Carl 
taross varsamtigenom helabygg- 
uppgiften. Mångder av tabeller 
och formler (den år ju tysk!) 
upptar inledningskapitlen med 
grundlig teori om ventilmeka
nik och kamaxcldrivning med 
tider mm.
Bokens andra avdelning hand- 
lar om byggandct. Bra ritningar 
i full skala bor gora det mojligt 
for en håndig person att få ihop 
en bra fyrtaktsmotor. S varv och

Nya VTH-bocker
Sedan Par Lundqvist tog fram 
sin RC-handbok har det inte 
kommi t ut något ny tt på svenska 
inom modemt modellflyg. Fak
tum år, att hans bocker fortfa- 
randc kånns aktuella. Mycket 
nytt har kommit inom det 
tekniska.Nu får vi forlita oss på 
utlåndska utgåvor for att kunna 
studera vidare. Tyska VTH-for- 
laget ger ut många bocker, som 
avhandlar specialområden.

GroBmodelle
I serien Modellbaureihe kom
mer nu en A5-bok om GroB- 
flugmodelle, dår vi kan få veta 
all t om slora modeller med tysk 
grundligheL Bra foton, bra och 
instruktiva teckningar och ut- 
forlig text (tyvårr på tyska!). 
Forfattaren F W Hofstede tåck- 
er det mesta: modeller med flyg- 
vikter 8,3-88,0 kg med spånn- 
vidder 2020-5500 mm - 1-6- 
moloriganåmns. Nio kapitel tåek- 
er speciellt våsentliga områden 
for storbyggaren: byggråd, ma- 
terialval, byggteknik, roderbe- 
lastningar, landståll, el-matning,

Ånnu fler ARGUS books!
Det engelska Argus-forlaget fortsåtter sin imponerande ut- 
givning av bra bocker fo r modellflygare av olika katego
rier. Och det dr RC-flygarna, som får godbitarna åven den 
har gången. Tre nya bocker har kommit.

Scale Model Airplanes
David Boddington har skri vil 
denna bok, som ger många 
bra tips fór den, som vill gå 
igång med skalamodeller. Ka- 
pitelrubrikema talar om vad 
som boken bjuder: Hur borjar 
man; Vålja modell och stor- 
lek; Dokumentationinsamling, 
Aerodynamik, Ritningsfram- 
ståUning/ritningsreproduktion; 
Bygg/konstruktionstips; Mo
torval och -alternativ; Radio 
och linkage; Klådsel,målning 
och detaljering av modellen; 
Statisk bedomning/cockpit- 
detaljering; Kontroller fóre 
flygningoch testflygning. Med 
Mr Boddington bakom pen- 
nan,blir varje kapitel informa
tivt med lattlast engelsk text 
och bra bilder.

Engines for ducted fans
David James - en annan vål- 
kånd modellflygareskribent - 
ligger bakom den hår utgå
van, som tåeker det mesta om 
motorer fór ducted fans. Dcss- 
utom ingår ett kapitel om den 
korta "historia", som ducted 
fans redan skapat. Han går 
noggrannt igenom flåktteorier 
fór opti malt resul tat, passandc 
motorer, brånslematning, ba- 
lansering, motor/fan i drift. Ett

kapitel ågnas små modeller. 
Ett annal tar upp det intressan- 
ta byggetav Harrier och VTO- 
start, dår vi också hittar sven
ska BOSS-flåkten. Boken av- 
slutas med lite idéer om fram- 
tiden fór flåktflyget. Låttlåst 
engelsk text och bra bilder och 
forklarande teckningar - som 
vanligt i en suverån Argus- 
bok.

Learning to fly 
RC helikopters
Dave Day heter fórfattaren till 
den tredje Argus-boken, som 
låttfattligt fór in en nybdrjare i 
helikopterflygningens problem 
och tjusning. Han går igenom 
det hela i 11 kapitel: Radio- 
utrustning och gyron; Hovring, 
svångar, autorotation, aeroba
tics fór nyborjaren, men också 
hur man stegvis utvecklar dem 
till mer "avancerade". Boken 
avslutas med en checklista fóre 
flygning. Många foton och teek- 
ningar kompletterar låttlåst text 
- på cngclska.
Dessa tre bocker kan varmt 
rekommenderas som det mes
ta, som kommer från Argus. 
Vi fórutsátter, att Hobbybok- 
handcln kommer ått sål ja dem.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55
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Ovre raden fr  v; Ny a VTH- 
bócker; Irvine 's 20 ABC-diesel; 
UP;s foamvingar, som nu kan 
kopas separat;
Nedre raden fr  v: Den lilla 
elmotorn, som Lars Pekkala fått 
från USA; JTecs vibrations- 
ddmpande motormontage - finns 
fór många motorstorlekar; 
Tryckknapps- och tvålåges- 
switchmontagen på Multiplex- 
såndaren - från ORBO.

friis kriivs forutom handlag och 
intrcssc. Stycklistoroch inkops- 
stallen avslutar den 58-sidiga 
A4-bokcn.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55

Den forstå ABC-dieseln? 
Från Natans Hobby har vi fått 
titta på en Irvine 20 diesel: 3,5 
cc. "FOrmodligenårdctdcn fósta 
ABC-dieseln, som gjorts", så- 
gcr Thomas Nathanson. Den ar 
f o schniicrlcportad, kullagrad 
och har en modem "metering- 
forgasarc" med 2 nålar for per
fekt respons Over hela vamv tals
området. 11.400 varv/m med en 
10x6 propeller. Pris 980:-.

Natans Hobby 
0340-600 66

KungsHobby-Ny tt
KungsHobby har nu full sorte
ring av JTecs produkter typ mo- 
lorbockar, vibrationsdåmpan- 
de motormontagc & Påstskru- 
var, ljuddåmpare specieilt fór 
skalamodcllcr - och inte minst 
"Snuffler-Muffler", den nya scn- 
sationella ljuddåmparen, som

minskar ljudet och Okar effek
ten. Den passar fór inbyggnad i 
de fiesta standarddiimpare. 
KungsHobby meddelar också, 
att man nu lcvcrcrar zaponlack 
och spånnlack i egen tappning 
till vcttiga priser.

KungsHobby 
08-54 70 77

Jan Karlsson "Sting”
Sting-pylon bOrjar bli populiirt 
och fór att mota efterfrågan star
tar Aerohobby/Mats Ljungberg 
tillvcrkning av byggsats till Jan 
Karlssons Stingpylon-modcll. 
Satsen innehåller de fiesta delar 
utsågade och beraknas finnas 
fór leverans under sen våren.

KungsHobby 
08-54 70 77

Sdker stromforsorjning
KungsHobby har en generator, 
som kopplas till motom i båten, 
helikoptem eller flygplanct. Då 
har man alltid tillrackligt med 
strOm till ackama. Man slipper 
alla risker fór haveri på grund av 
strombortfall. Pris 1.150:-.

KungsHobby 
08-54 70 77

Ny kula från  Robart
Robart har tagit fram en ny typ 
av roderhom. Linken Pasts i en 
kula i roderhomet och man får 
på så satt cn såker och smidig 
installation utan att det behOvs 
några bockar på stOtstången. 
Distribueras till fackhandeln 
genom Mats Ljungberg AB.

KungsHobby 
08-54 70 77

Vitigar från  norr!
Lars Pekkala år suverån på att 
skåra foam-material. Flcra av 
hans modeller baseras på foam- 
skurna vingar mm. Hans Gok- 
unge har f 0 en skuren foain- 
kropp - nog så avancerat.
Men de vingar + stabbe, som 
han utrustat Gokungen med kan 
nu kOpas separat. De levereras i 
delar, men monteras enkelt och 
snabbl med vitlim och man får 
snabbt fram ett par snygga och 
praktiska vingar till en 77 cm- 
modcll. Den bygger man sedan 
en kropp till: allt från stavkropp 
till lite mer avancerad låd - eller 
rórkropp. Lars avser komma med 
lite forslag om detta i komman -

de Modellflygnytt. Priset fór cn 
vingsats ligger kring 40:-.

LIP Production 
Tjårnmyrvågen 42 

892 00 Domsjó

Smidig knapp i spaken! 
ORBO kan nu montéra in en 
tryckstrdmbrytarc (senare åven 
cn tvålågesswitch) i en såndar- 
spak. Det galler Multiplex och 
brytaren kan avvåndas fór att 
exvis starta klockan eller losa ut 
kroken. Den kostar 220:-.
For Multiplex-såndare, som kopts 
i utlandet, erbjuder ORBO in- 
matning av svensk text samt typ- 
godkånnandemårkning (250:-). 
Vissa åldre såndare utan kod- 
låsfunktion kan ej forsvenskas, 
om inte PROM:n byis.
Svensk instruktion fór 3030 år 
nu klar. Kontakta ORBO for 
vidare information.
En frekvenstabell i korkortfor
mat har man också tagit fram. 
Sånd in ett frankerat kuvert med 
adress, såkommer en sådan gratis.

ORBO 
Lidgatan 20 

171 58 Solna
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Startmotor
Från ett fjårran asiaiiskt land 
importeras en startmotor, som 
vi har fått på prov från CECA 
Maskinimport i Óstersund. Vi 
dcmontcradc den for att få cn 
uppfattning om kvaliteten på 
delama. Vi fann enbart ett soli tt 
och propert innandómc. Start- 
motom startar två- och fyrtakta- 
re upp till cirka 10-13 cm3.
Det fina med denna startmotor 
ar přiset, lite drygt 300:-.

CECA Maskinimport 
063-1159 31 (kvållstid)

Ny Astro-laddare
Astro Model 110DC/DC Peak 
Detector Charger år en ny lad- 
dare från Astro Flight i USA. 
Den klarar att ladda 4-12 celler 
och har automatisk avstångning 
genom att den kånner av ack- 
paketets spånningstopp, sk peak- 
laddning. Strómmen år konstant 
4,5A. En så hog stróm har visat 
sig vara fórdelaktig vid ladd- 
ning av de båsta clflygackama, 
typema Sanyo SCR 1200 och 
SCR 900, som då ger hógre span
ning och dårmed hógre effekt.

Laddaren år myckel enkel att 
anvånda: endasten knapp fór att 
starta laddningen.
Den kan antingen kopplas till ett 
bilbatteri eller till en bilbatteri- 
laddare. Pris 725:-

LRN Teknik 
018-69 63 80

OS Max-61 RF  ABC -P 
"Hanno Special"
VM i F3 A 1989 vanns av denna 
special variant av OS Max 61 
RF. Motom år speciellt utveck- 
lad fór att gc maximalt "drag" 
vid ett varvtal under 11.000 v/ 
min. Motom har dårfOr ompor- 
tad vevaxel och cylinderfodcr 
samt en nyutvecklad pump och 
fórgasarc. Eftersom konstflyga- 
ren anvånder nitrometan i brån- 
slet kan den nya motom fås med 
ristfritt kullager i storåndan fór 
att fórhindra rost. Motom kan 
fås med extra lång avgasbój och 
pipa.. Priset år 2.425:- och med 
rostfritt lager 2.775:-

Model Craft AB 
040-714 35

Det var en liten en!
Lars Pckkala har från USA fått

hem en liten elmotor, som di
rekt såtter fantasien igång. Den 
år liten, verkligen liten. Den går 
på 2,4V och det hela levereras 
som ettkomplett aggregat Sjålva 
ackumulatom skjuts in i aggre
gatet efter laddningen och se
dan år allt Fårdigt fór flygning. 3 
minuters laddning ger 1 minuts 
motortid. Vad det lider kommer 
en liten test hår i Modellflyg- 
nytt. Importór år intc bestamd 
vid presslåggningen av Mfn.

Nya F3A motorer från  
OS
OS FS-120 SP Surpass fyrtakts
motor har blivit utrustad med 
kompressor. Kompressortryck- 
et år cirka 2ATČ och effektok- 
ningen år minst 30%. Allt detta 
till den moderata viktókningen 
av endast 145 g. Priset fór mo
tom år 4.160:-, vilket år cirka ett 
tusen kronor mer ån den komp- 
ressorlosa versionen. Detta år 
vårldens fórsta, kommcrsiellt 
producerade kompressormatade 
motor.

Model Craft AB 
040-714 35

Supermicro-servo
Ett servo, som bara våger 12 g 
med en dragkraft av 1,4 kg Finns 
nu hos KungsHobby. Stålltiden 
-60° -år0 ,16sek . Måtten år 28 
x 26 x 11 mm. Servot finns i la
ger hos KungsHobby med kon
takt fór Multiplex och Futaba, 
men kan specialbestållas fór 
nåstan vilket radiofabrikat som 
helst. Servot kostar cirka 490:-.

KungsHobby 
08-54 70 77

IH O B B Y H A N D L A R E  | 
I  IM PORTØRER | 
I AG ENTER I
I sånd in material till | 
I ”Nya Prylar"-sidorna |

I Ett foto och text råcker! I

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

« Μ Η · Ι Η · · · Ι · · · Ι #

Ovan OS FS-120 SP Surpass 
med kompressor och den nya 
OS Max 61 RFABC-P.
Nedan Astro-laddaren samt 
" Snuf-ler",-ljuddåmpar tili
sat ser na från KungsHobby.
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Vem vet något om 
Miles Messenger?
Jag vore tacksam, om Mo- 
dcllflygnytt kunde publiccra 
en ritning/trcplansskiss på 
Miles Messenger, skriver Staf
fan Seth, Jagarvågen 20, 153 
00 Jåma. Ty vårr har inte Red 
kunnat finna någon och hop

pas nu på alt låsekretsen skali 
kunna bistå på något sått. Var 
Finns månne Jeni Hobby's 
kvarlåtenskap, for dår bor det 
kunna finnas. Dessutom ef
terlyser Staffan fårgschema och 
lite fakta om planet.

Majtåvling 
i Uppsala
Gunnar Ågren, vårldsberOmd 
FIC-flygare inbjuder å Uppsala 
FK/mfs vågnar alla till den 29:e 
Majtåvlingen, som går 28 april 
på S undbro. Obligatorisk genom- 
gång borjar kl 0830.
I år har vi inhåmtat skriftliga 
och muntlig ti listånd att få håmta 
våra modeller på nåstan alla våra 
grannars marker.
Som vanligt flygs i foljande 
klasser A 1/yj, A l/å j,F l A,F1B, 
FIC/sen, FIC/jun samt lagtåv- 
ling om Majpokalen. Fór våra 
juniorer ingår tavlingen också

som dcltåvling om Terry Carl- 
boms vandringspris.
Anmålan ska vara underteck- 
nad tillhanda senast 24 april på 
SMFF:s blankctt. Avgift: 40:-/ 
junior; 70:-/senior samt lagin- 
såttes på pg 64 56 67-7.

Alla år vålkomna och vi hoppas 
på en fin tavling med fint och 
vårlikt modellflygarvåder!

Gunnar Ågren 
018-20 6710

Solves
bo rgs-t rå ff
10 juni anordnad Solvesborgs 
MFK en modellflygdag på klubb- 
fåltet Veslanda. Det bl ir ilyg- 
ning med alla typer av modell- 
flygplan (tag gåma med egen!). 
Fórutom flygning biir det också 
forsåljning av modellprylar på 
fåltet. Vårt fait år belåget ca 7 
km N Solvesborg langs E66 mot 
Karlshamn. Vid Ysane kyrka 
svang mot Gammalstorp. Efter 
300 m svång hóger och fólj den 
vågen ca 300 m, så ser Ni vår 
klubbstuga. Vidare info genom 
Paul Thuresson 0456-600 79.

Gunnar Ågren, UppsalaFK mfs, 
ståli infór domarskranket for att 
bemóta de anklagelser som rik- 
tas mot modellflygare, som vid 
Sundbro flygfåltinte upptråttpå 
rått sått vid håmtning av model
ler på s k våxande groda.
Då gålier de friflygverksamhet. 
Men problemet berór så gott som 
alla modellflygare - såvål tåvla- 
re som sóndagsflygare.
Det fórekommer - tyvårr - att 
RC-modcllcr ibland "slåpper" 
och ger sig av på egen hand. Och 
då biir det oftaoekså fråga om 
modcllhåmtning i ómláliga gró- 
dor. Och då år det inte bara att 
stóvla in och håmta sin modeli. 
Vi model 1Πygare har var och en 
ett stort ansvar, då det galler vårt 
enskilda ftjrhållande till den s k 
allmånhctcn. Myckct górs bl a 
på bullersidan fór att vi skali få 
behålla våra fl ygfålL V issa klub- 
bar har - med hånsyn till sina 
grannar - infórt begrånsningar, 
som t ex innebår, att flygning

God grannsåmja ger 
god PR fór modellflyget!

med forbrånningsmotordrivna 
modeller endast får ske under 
vissa tider. Alltforgrannsåmjan! 
(Jåmfdr den oskrivna lagen, alt 
motorgråsklipparc år bannlysta 
Over helgema inom många vil
laområden !) Men det år i π te bara 
buller vi måstc se upp med!

God PR fo r  modellflyget 
Brevet hårintill visar hur viktigt 
det år fór oss alla, att bidra till att 
sprida GOD PR fór modellfly
get. Det finns skål fór varje klubb 
i det hår landet all kontakta sina 
flygfåltsgrannar I FORVÅG och 
på ett positivt sått gå igenom vad 
som skali gålla fór att vår sam- 
varo med omgivningen skali bli 
så trivsam som mojligl.
Det gålier alllså INTE bara vid 
tåvlingar, utan den "vardagliga" 
sóndagsflygningen i lika hóg grad 
beroende av detta.
Sprid god PR fór modellflyget 
genom att ordna detta i forvåg!

Redaktorn 
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I  samband med modellflygtdvlingar hånder det att modellerna 
hamnar på jordbruksmark vid sidan av flygfåltet. Når det hånder 
enstaka ganger år det naturligtvis inget problem, men når det 
tenderar att bli ett slåndigl återkommande trampande i våxande 
groda år del inte forvånande, att berorda lantbrukare tappar 
tålamodet. Detta år vad som har skett vid Sundbro flygfålt utan- 
fór Uppsala. Dår år en tvist nu foremål fór råttslig próvning.
Det år naturligtvis beklagligt for alla parter att sådana hår 
situationer uppstår. Fór att undvika intrång och irritation hos 
kringboende kråvs i forstå hand att tåvlingarna organiseras så 
att problemen undviks. Det år också viktigt, att om problem åndå 
uppstår, det finns regler fór hur de skali lósas. Inom andra 
idrottsgrenar, t ex orienteringssporten, finns det mycket klar a 
regler fór såvål arrangórer som tåvlande om hånsyns tagande 
till markågare och andra grupper, som kan bli berorda.
Fór att låttare kunna hantera sådana hår frågor i framtiden 
skulle vi vara tacksamma om vi kunde få  vela vilka regler som 
gåiler inom modellflygsporten, dels for att undvika intrång, dels 
fór att losa problem som kan uppstå.
Det år vår uppfattning att den ungdomsverksamhet som modell- 
flygklubbarna bedriver år vårdefull, men att den aldrig kan legi- 
timera ett åsidosåttande av hånsynen till omgivningen.

Med vånlig hålsning 
Lantbrukarnas Lånsforbund i Uppsala 
Tom Teljer______________________i----------------------------------------------------------
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Speed Open 
Good Year

Inbjudan till óppet 
Nordiskt Måsterskap & 
Oxelopokalen 1990

En ung 
oldtimer 
i Órebro!

Alla Nordens linflygarc inbjuds 
till s k Óppet Nordiskt master
skap tillika Oxelopokalen som 
går av stapeln den 19-20 maj 
1990.
Oxclósunds Modellflygklubb år 
arrangór och tåvlingsplatsen år 
Ram dalens Idrottsplats i Oxeló- 
sund.
Fredagen den 18 maj år avsatl 
fór ankomst, installation och 
traning.
Startavgiftema år SEK 125:-/ 
klass och person. Good Year 
SEK 50:-. I anslutning till tåv- 
1 ingen avhålles en bankett, som 
kostarSEK 100:-/vuxenochSEK 
75:-/bam upp till 12 år.

Skriftlig anmålan skali fore den 
8 maj ha inkommit till: 
Oxclósunds Modellflygklubb, 
c/oGóran Fallgren, Sjógatan4a, 
613 00 Oxelósund.
Bctalning postgiro 457 77 86-9, 
HansFållgren,senast8maj 1990. 
Logi bokas av var och en, men 
fóljande kan rekommenderas: 
Hotell Ankaret 
0155-330 20 telefon 
0155-375 83 telefax 
SEK 185:-/natt inkl frukost 
Jogero Camping 
"tre-stjåming camping"
2 stugor å 4 båddar,
SEK 175:-/natt 
0155-383 84 telefon

Mojligheter till óvemaltning fmns 
ocksåpå JogcrsoHem och Ram- 
dalens Sportanlåggning - Hans 
Fållgren kan ge vidare informa
tion om dessa mojligheter. 
Vånd Er med ovriga frågor till 
Hans Fållgren 
Gyllenhjelmsvågen 3 
611 36 Nykoping 
0155-156 86 telefon bostad 
0155-543 37 telefon arbetel.

r  ̂
Alla vålkomnas till 
Scandinavian C/L 
Open Chapionship

Oxelósunds Modellflygklubb 
Goran Fållgren

Inomhusflygåren passande gren 
fór såvål gammal som ung. S ven- 
OIov Lindén, Nimbus, har sant 
oss en trevlig bild (t h) från en 
inomhustråffi Kumlahallenden 
27 januari i år. Den visar Egron 
Franzén - i år 85 år - boende i 
Orebro och ofta med i inomhus- 
ruljanscn, startande en liten my- 
larklådd inomhusskonhet. 
Egron visar gott handlag, som 
avslójar veteranens erfarenhet 
och lugn.
Glad och intresserad åskådare 
år klubbens sekreterare, Chris
tian Edlund. Ett slitet, men bra 
påstående: Man biir aldrig fór 
gammal fór modcllflyg!

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

*  ROYAL NEWS! 2 9 5 :-

Strykjårn
220-volts specialstrykjårn fór a I la slag av beklådnadsfilm fór 
modellplan. Special formad "sko". Du kommer lå tt åt overallt!

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

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

KUNGSHΟΒΒΥ
Kungsbroplan 1«112 27 Stockholm · Tel 08-54 70 77 · nåstan mitt i stan - nåra Centralen & flygbussarna!
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Jordbruksstód
MFK Vingama i Umcá har gotl 
stód frán Pcr-Gunnar Olofsson i 
Tavelsjo, dår han stálit i ordning 
ett 300 m2 stort falt till klubbens 
Tavelsjo-filial. Jan-Erik Etting,

vårforvaltningen, och Broderna
Oskarsson har ocksåbidragit br- 
tjånstfullt o c h  l i g g e r  bakom cn 

uppvarmd vågn fór kyligaihost- 
flygningar. D e s k a h y l ^ _ —

Sjoflygtråff i 1000-ars jubiler ånde Våsterås
Våsterås FK mfs anordnar varje 
år cn sjoflygtråff vid Sodra BjOm- 
on. Sven-Eric Hallin har sant 
några bilder fór att påminna om 
årets traff, som biir i augusti. Då 
nu Våsterås fyllcr 1000 år, så får 
årets upplaga en specieli glans. 
Lars-Ake Lundin assisteras av 
Mfn RC-redaktor Bo Holmblad 
vid starten av Canadairen, som 
inte hindras av lite sjogrås.

JBPROPO

JR Max series FM35 MHz år en nyutveck- 
lad kvalitetsradio i flera m odeller från 4—  
7 kanaler —  de finns också i com puter- 
utfórande till låga priser.
Com puterradion kan kopplas om till PPM  
vilket gor att åven aldre FM -m ottagare  
kan anvåndas.

4
j f  WORLD \  

% CHAMPION V 
> J .  PROPO &
H k  ’

Prisexem pel:
W 4C-3S FM 35 MHz 1495:- 
B6C-3S F Com puter med PPM- 
m ottagare 2195:-
W 7C-35F Com puter med m inne fór 
4 m odeller 2985:-
Hor efter hos din hobbyhandlare på orten eller direkt till oss

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

ψ j  i I g ^ t i i j r M T
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Stort meeting fór 
RC-helikoptrar+piloter

Norrkopings Radioflygklubb 
inbjudcr till helikoptermeeting 
på Herrebrofåltct den 15-16 
september med full aktivitet från 
Ifirdag morgon till sondag kvall. 
Vi har av leveran tórema få tt veta 
att det sålts många helikoptrar

den senaste tiden. Vi hjålps åt 
med intrimning av modeller och 
utbyter erfarenheter. Fackhand- 
lare bereds tillfålle att informe
ra om si na produkter. Det biir fri 
flygning hela tiden, kanske med 
avbrott fór några enkla skojtåv-

lingar, dår al la kan vara med. 
Flygskickligheten har ingen be- 
tydclsc. På kvallen når morkret 
fallit samlas vi runt grillen for 
fortsatt snack och fcslligheter. 
En stor gråsbana och en heliport 
kommer att reserveras fór in- 
trmining av hovring - alla får 
plats. Depåtålt kommer att fin
nas uppslagct. Servering med 
kaffe, klubbstuga med veranda 
(om det regnar) och låsbar med 
laddningmojlighet finns också. 
Campingmojligheter vid faltet. 
Scandic Motcll finns inom syn- 
håll (2 km). Fåltet år belaget 
strax sOdcr om stan vid E4. 
Avtagsvågen kommer alt vara 
skyltad.
Planera redan nu fór en heltrev- 
lig weekend i "Peking" och ta 
gåma med familjen! vili Ni veta 
mer, ring Leif Elfstrom 011-19 
96 37 eller Robert Veenhuizcn 
013-15 65 06.

Grums i 
Grumstext

Lennart Jansson i Grums MFK 
meddelar mjukt och fint, alt Mfn- 
redaktionens tryckfles-nilsson 
medverkat på ett otillborligt satt 
i tåvlingskalendem och påstått 
saker & ting. Detta råltas nu till. 
GRUMSPOKALEN i F3A - 
i sport och popular går av 
stapeln den 7-8 juli 1990. 
Dessutom har nåmnde nilsson 
angivit fel telefonnummer till 
Jansson. 054-342 38 ska det vara! 
Vi beklagar felet och kan infor
mera om, att MBL-fórhandling- 
ar har startats på redaktionen fór 
att få nilsson forfiyttadtillannan 
avdclning, dår han inte kan påver- 
ka sanningshalten i tidningen i 
den utstråckning som skett.

Ingen 'TEX år låttare.
Ingen TEX år bredare.
Ingen TEX år starkare.
Ingen TEX krymper så bra.
Ingen TEX år stryktåligare.
Ingen TEX år "rynkfriare".
Ingen TEX år låttare på kurvade ytor. 
Ingen TEX år som POLYTEX!

NYA EXKLUSIVA FÅRGER: 
Dopad silver 
FLUORESCERANDE: 
Orange, Rosa, Gul & Gron

OS SNUF’LER OSSUPER FILTER

Nya hogeffektiva och tysta 
dåmpare. Sånker Ijudnivån med 

3-6 dBA jåmfort med O.S. standarddåmpare. Orsakar 
ingen effektfórlust men kan ge upp till 300 rpm ókning 
jåmfort med standarddåmpare. Ett utmårkt vapen i 
kampen mot bullret! SNUFLER finns till:
Max 35-40FP, Max 40-46SF, Max 50-61FSR, Max 
61SF.

Moderna fórgasare ståller hóga 
krav på renlighet. O.S. Super Filter 
år ett specieilt dubbelt filter som 
monteras i tankningsdunken vilket 
garanterar rent brånsle i tanken. 
Finns i två storlekar.

M A S T E R  A I R S C R E W  S P I N N E R

OS. VEVHUSFASTE
Fór enkel & kompakt mon
tering av motor på motor
spant. Fåstet monteras på 
motorn istållet fór vevhus- 
locket. Finns i fyra stor
lekar fór alla motorer i FP- 
serien.

Nya prisbilliga spinrarav hóg kvalitet. Spinnerkon 
i glasfiberfylld nylon med metallbakplatta ger 
såker & vibrationsfri gång.
Finns i storlekar: 1 1/4", 2", 2 1/4" & 2 1/2".

Generalagent

MODEL-CRAFT
Box 2074, Rundelsgatan 16 
200 12 MALMO TEL 040-714 35

M O D E L  L I T E  S P A C K E L
Det perfekta spacklet! Otroligt lått, torkar 
snabbt, biir mycket starkt och krymper inte. 
Model Lite fåster på de fiesta material som 
t ex trå, cellplast, glasfiber m m. Model Lite 
år dessutom utomordentligt låttslipat.
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Allt i 
RC-flyg!
MFK Thor & MFK Stru ten 
anordnar RC-tråff på Emmabo- 
da flygfált (Skutaryd, 3 km Ó 
Emmaboda) 30/6-1/7. Allt i RC- 
flyg år vålkommet inkl fiåkt- & 
helikopter. Meddela om Du vill 
RC-segelflyga. Ingen fóranmá- 
lan. 1300 m asfaltbana medger 
aven fiåkt- & helikopterflygning. 
Camping finns i anslutning till 
rallet, stróm finns fór laddning, 
fri flygning hela dagama. Lór- 
dag grillning. Medtag grillbart 
fódoámne! Fftr icke flygande fa- 
miljemedlemmar finns många 
fina sevårdheter (vi ligger miu i 
"Glasriket"!). Tommy Segerdahl 
(0486-109 21) & Jan Johansson 
(0471 -10129) ger gåma mer info.

Elflygtråff 
i Uppsala
16-17juni anordnar Uppsala FK 
en elflygtråff på Sundbro, 10 
km N Uppsala. Lordag: fri flyg
ning; sondag F3E poptåvling. 
Plats fór snack, flygning, utby- 
te av erfarenheter mm.
Från tåvlingama i F3E populår 
forrå året vet man, att det inte 
behOvs någon superkårra fór att 
placera sig val. En bra 7-cellers 
elscglare och en våltrånad pilot 
år en konkurrenskrartig kombi
nation. Och våltrånad biir man 
enkelt och elegant genom att 
delta i många tåvlingar - stora 
som små! Alla år vålkomna! 
Fler upplysningar om elflyg- 
tråffen på Sundbro kan ges av 
Leif Rydén 018-69 63 80.

VMF:s
Edsjotermik
Tåvlingcn - 10/3 90 - flyltadcs 
till "Toppfåltet" på grund av ute- 
bliven is. 15 tåvlare dok upp. 
Efter provstarter med havener - 
hård vind! - avbrOts tåvlingen 
till sondagen. 8 kvar, som kunde 
njuta av lugnt våder med delvis 
god termik. 5 starter flogs - en 
strOks. Efter sista landningen kom 
ymnigt snofall - våltimat! 
Resultat:

l.K -G  Viberg 1.622 p
2. L Nystcdl 1.432 p
3. B Fasth 1.369 p
4. K Bostrom 1.305 p
5. J Karlsson 1.296 p
6. O Bostrom 1.238 p
7. T Nystedt 1.169 p
8. S Fogelvik 270 p

"Fly-in" 
i Rimbo!
Rimbo Modcllllygklubb med- 
delar, att man måndagen den 4 
juni arrangerar ett så kaliat "fly 
in" på det myckct naturskona 
klubbfåltet Finlanda. 
Mcdlcmmar från klubben kom
mer att vara på plats från kl 1000 
och vi håller på så långe intresse 
finns. Vi bjuder på kaffe med 
dopp. Det finns åven mojlighe- 
ter till korvgrillning. Hår behó- 
ver ingen tveka: Kom och flyg 
med oss! Vågbeskrivning: Åk 
våg 280 mot Ro, cirka 2 km 
soder om Rimbo finns en skylt 
"RC" vid Bergby Stuteri. Vill 
Du veta mer, så ring Sven-Gó- 
ran Persson 0175-706 90 eller 
Håkan Tollbring 0175-703 28.

i l MODELL
Produkter

I samband med omstrukturering av vårt 
foretag har vi overlåtit tillverkningen av 
balsa, furu och annat hobbytrå till Firma 
Hobbytrå i Gnarp.
Vi år overtygade om att våra omtyckta 
produkter och ovriga byggsatser dårmed 
kommer att finnas på marknaden åven i 
fortsåttningen.
En garanti for detta år ågaren till Hobbytrå 
- Goran Lindqvist - en duktig 
modellbyggare, som gor stora insatser fór 
bl a ungdomsverksamheten i sin klubb.

Modeli Produkter kommer att på sitt 
forsåljningsprogram - forutom sina 
tråprodukter och byggsatser - ha det 
vålkånda varusortimentet från bland andra 
SIG, Goldberg, Sullivan, Du-Bro, Kavan 
med flera vårldsberomda producenter. 
Begår prislista från Hobbytrå & Modeli 
Produkter.

MODELL Produkter
Box 2060 · 871 02 Hårnosand 
0611-165 00 (Måndag-Fredag 1000-1600)

mr'

i

Vi tar nu over och fortsåtter i 
samma anda som kånnetecknat 
Model I Produkters produktion

4 P
; o )  o ;

□□

Lister
Flak
Framkantlist 
Bakkantlist 
Block & 
mycket annat

Dessutom kommer vi att fortsåtta tillverkningen av 
Modeli Produkters vålkånda kvalitetsbyggsatser - 
samt åven ta upp nya på vårt tillverkningsprogram

O E7

Tjårnvik 1787 · 820 77 Gnarp · 0652-24146
å s e s
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STICK - nybórjarmodellen!
En bra forstamodell fór .25-.40- 
motorer. Låttbyggd, låttflugen, 
spånnvidd 153 cm. 3 kanaler. 
Pris endast 395:-

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

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

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

RING FÓR PRIS!

[Natans Hobby B o x  4 7  · 43 0  24  V åro -B ac ka  
T e le fo n  0 3 4 0 -6 0 0  66  
ó p p e t  1 0 0 0 -1 8 0 0  vard  

1 0 0 0 -1 3 0 0  lord
__________ __________ J

Krásna modellbyggare 
val jer hobbytrå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
Fór finsm akaren finns åven sprucelist!

■  Framkantlist 6 x 8 -»  16x22  mm
Clark Y -» symmetriska

■  Pianotråd 0,75 -» 5 mm diameter

■  Profillister fór båttre luftstrømning 
kring roderytorna.

■  Vingstottor - profilhyvlade
■  Rotorblad till RC autogiro och 

RC helikoptrar

Balsa · plywood · furu · rodbok · mm

Prislistor mot dubblt brevporto 
ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES!

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

PG ELEKTRONIK]
v___________ ______________ J

En mycket robust och driftsåker glódstiftsdrivare 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 for anvåndning, med anslutningskablar, dock utan ackumula- 
tor. Låmplig ackumulator år ett litet 12V mc-batteri. Den år mycket 
lite och kompakt, 72 x 57 x 28 mm - lått att bygga in i en startbox. 
På trontpanelen finns en strombrytare on/off, en ratt fór att stålla in 
gioden samt en lysdiod, som indikerar glóden på stiftet.
Ytterligare en finess år att glódstiftsdrivaren inte drar strom, om man 
glómt 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!

GLÓDSTIFTSDRIVARE 325:

H im las tig e n  1 4 /7  tr, 9 0 2  3 8  U m eå  · 090-11  09  28  eft kl 1700
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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 g or Din motor låttstartad med fin tomgång.
Runtronic kråver ingen svårinstallerad magnet fór att fungera. 
Runtronic kor normala tåndstift trots låg strómfórbrukning. 
Runtronic år vibrationståligt och oómt - komponenterna år 
ytmonterade på kretskort, som gjutits in i kompakt block. 
Runtronic tåndsystem ger Dig mójlighet att kora på oljeblandad 
bensin - låttare, billigare.
Runtronic våger endast 150 gram med en 270 mAh ackumulator. 
Runtronic kostar endast 995:- (exkl tåndstift och T-kontakt). 
Skårmad tåndstiftskontakt med avstorningsmotstånd 95:-

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

MIDWAY 
FAST EDDIE
■  En liten snabb modeli for konstflyg och pylon racing 

for 6-7 celler. Den styrs med hójd- och skevroder,
Spannvidd 96 cm 410:-

Låmpliga tillbehčr:
■  Motor Graupner Speed 600 · 7,2V 108:-
■  Avstdrningskondensator till dito 7:·
■  Fallbar propeller Graupner 6x6 102:-
■  Fartreglage Sommerauer till/frán 30A 232:-
■  Graupner Power Switch 20 med strómfórsorjning

till mottagaren 430:-
■  Sommerauer 20/25A proportionellt 472:-
■  Ackar Sanyo 6x1200 SCR 290:-
■  Ackar Sanyo 7x1200 SCR 335:-
■  Laddare Astro 110, peakladdare fór 4-12 celler 725:-
■  Den som vill flyga riktigt fort setter i en Astro

Cobalt 05 FAI motor 720:-

KATALOG SANDS MOT 10:-.

IRN Teknik
i Osterångsg 71 · 753 28 Uppsala · 018-69 63 80 · Pg 39 76 20 - 6

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

LS-3 Ca-pris 1.873:- Spånnvidd 3220 mm

Långd 1370 mm 
Vingyta 56,4 dm2 
Vikt 2500 kg

Vingbelastn 45 g/dm2

Rekvirera Multiplex-katalogen. 156 sidor i fårg, tysk text 45:-. 
Beloppet insåttes på postgirokonto 37 54 51-2.

ThermoflCjgel - år på gång!
Ett flertal segemodeller kommer - bland an nat skalasegelplan som 
ASW 24, ASW 22, ASW 17 och DG 500. Spånnvidderna ligger 
kring 4 meter!

Agent och distributor fór Multiplex 
flygplan och tillbehór

'  Aterforsåljare sokes!

HOGANAS___
Affår och kontor: Storgatan 48, Hoganås
Postadress: Box 133, 263 22 Hdganås Telefon 042-302 30

hobby och 
elektronik
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Vinn
Lindansen '9i 
med 
Linus!

Motor:
Nybórjare 3,5 cc 
Erfarna 5,0 cc

!
!

forlag

Byg g och fly g Linus -  basmodellen fór Lindansen! KOp den direkt 
från SMFF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrkóping, 011-13 21 10.

Linfiygmodell · spflnnvídd 1050 mm · vikt 700-750 gram ·
PRIS 285:- komplett byggsats · Enbart rltnlng 25:- + porto.

Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivning samt alla delar fårdiga 
fór montering. Tank, hjul och ståil samt alla beslag ingår i byggsatsen - 
dock ej klådsel, lim och lack.
Bygg I vår, tråna och vinn Lindansen 1990!

Helm etallm odeller
med goda flygegenskaper 
och det dår lite extra!
HORNET 
S u p e r Cub 
S ilver B ird  
W eeked F lyer 
G rasm u ck e

spv  2 .0 4 0  m m  
sp v  2 .2 4 0  m m  
sp v  2 .1 9 0  m m  
spv  2 .1 3 4  m m  
sp v  1 .415  m m

R in g /sk r iv  e f te r  g ra tis  p ro sp e k t m ed  sv e n sk  ó v e rs á ttn in g  o ch  p r is l is ta .

SW ED C O N  K B
få_l B o x  70 4 5  . S -6 5 0  07  K A R L S T A D

MODELLE AU

in g /s k r iv  e f te r  g ra tis  p ro sp e k t m<

^ J jP råz ise jf]
O rd e rte le fo n  0 5 4 -1 8  64  0 7  (e ft 1630  tfn s v a r)

P I C A
byggsatser
Dave Platts berómda 

konstruktioner
Spitfire

skala 1:5 och 1:6 
North Amer. T-28B

skala 1:5 och 1:6
Waco

skala 1:5 och 1:6
Aeronca

skala 1:5
FWD9
skala 1:6

A.L. Model 
Aeroplanes 
Product HB
L ån g ard d sv åg en  78B 

2 6 3  3 4  H dganås 
T e lefon  0 4 2 -4 1 6  9 5
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NORWEGIAN

MODELLERS

Nu har den kommit! 
HOBBYKATAUOGEN 

1990-1991

insåttes på postgiro 
479 78 52-3

eller bifoga 50:- i sedel 
(ej frimarken)

NORWEGIAN MODELLERS AB
Box 37 ·  778 01 Norberg ·  0223-225 00

Aviomodelli RC flygplan
Segelflyg, motorseglare, motorflyg, Stand Off — Skala- 
flyg. Allt från nyborjare till avancerad flygning, totalt ett 
15-tal flygplan. Åven komplett reservdels- och 
tillbehórsprogram.

Pangpriser!!!!!! Beståil katalog 20:—

A
ASSO PRODUKTER AB 
N:A GRÁNGESBERGSG. 16 
214 50 MALMÓ 
TEL.: 040-866 55 
FAX.: 040-819 10
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VIII Du prenumerera 

eller bil medlem ska Du 
kontakta SMFFkansll 

011-1321 10 
Enklast så for Dig! L·

s I

Bil medlem ellet prenumerant!
Om Du år intresserad av modellflyg, så såtter Du snart igång med ett eget 
bygge och flyger snart sjålv. Du kontaktar en klubb fór att få meningsfull 
samvaro med andra modellflygare. Då biir Du medlem i SMFF. Sjålvklart! 
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!

mysiga modeller från UNIONVILLE HOBBY
låmpliga fór
både land- och sjóflyg!

NOORDYUN 
NORSEMAN 
i 2 versioner

SEMISKALA 
spv163cm 

SKALA 
spv 217 cm

SEMISKALA 
spv163cm

SKALA 
pv 217 cm

Fór information om byggsatserna kontakta oss gårna!

960:·
I

1.680:-

1.800:-
Verkstadsgatan 1 · 783 00 Såter · 0225-500 77

k n a rre n
— Varfor rodnar han då han flyger?
— Jo, han år inte med i SMFF!

VI har packat an Ilten serie 
med vattenskurna spryglar 
suverån passtorm!

P ris  110:- ink l fra k t

LINE
CENTER

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

0511-730 40

Epoxi ,Glas — G g fflP IiIŠ iS - ; K o l ,K ev lar

Inga kapkostnader, Inga minirnikvantiteter.
Den mångd du behover till det pris du vill ha.

Gårdesv. 17,191 45 Sollentuna tel:08/96 17 11

Fredriksbergsvågen 1 4 ,1 93  00 Sigtuna 

Telefon 0760-505 55

Till F1A och an nat 
tar jag hem 
bland annat

i
kolfiber (0,2-0,4 mm) 
kevlar (36+58 g) 
epoxy (1/4 kg) mm 
Kropprór finns I lager 
Maxiad vinsch & lina
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Nymovågen 110, 290 34 Fjålkinge , 
Tel: 044-560 57

RITNINGAR & MATERIALSATSER till 
Orion, Mixen

BYGGSATSER: Lajban, Josefln (Sven 
m aterialsatser m lård iga spryglar 

SKALARITNINGAR,
FLAIRS byggsatser mm 

MOTORER Irvine och OS 
RADIO Graupner, Sanwa, Futaba 
STOR SORTERING PÁ BALSA 

PostorderfórsSIJnlng 
Katalog mot 20:- Inklusive porto 

ÓPPET: Vardagar 1600-2000

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba ■ JR ■ Graupner · Sanwa 

Multiplex · Hitec 
sam t service och tillbehbr

Modeller · m otorer · byggsatser, 
beklSdnad · balsa · m odelltillbehor

FLYG · BIL · BÅT 
År Digita lm ultim etrar År 

HUMANA PRISER

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

GOTEBORG

FRÚLUNDA HOBBY
rniJlWNOA TOBG

R/c B j|
SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-bát o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder te lefon 031-45 94 01

0
GOTEBORG

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 03M  2 62 20 
400 40 Goteborg

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

Massor av annat smått och gott!

T VALKOMNA
IN!

T

GŮTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 fårger
• Epoxyplast
• Återfdrsåljarefor Jotun, Sverige
• Aven postorder

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

GÓTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA 
FOR RCU
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

r ---------------------------- Λ
SMFF-medlemmar rad-annonserar |

I 
I 
I 
IG R A T I S

och firmor av olika slag bara 25:-/rad! Bra va!? I

Sand manus till
Modellflygnytt, Skonertgatan 12,302 42 Halmstad 

eller per telefax till 035-14 86 87

I
I
I

J

SÍŠ
S:

8 S

i

AMA-Cub
AMA-Cub
AMA-Cub

AMA-Cuben år en fin flygare!
AMA-Cuben år en fin present!
AMA-Cuben - i stållet fór blommor!

• Kop flera till Dig sjålv ochtill Dina kompisar!
• Ordna en tåvling nåsta lovdag i skolan!
• Visa Din lårare - visa vad AMA-Cuben går fór!
• Ge Din chef en AMA-Cub - lónefórhójning nåsta gång!

g:

Hallgren servar glatt!

II f Byggsats GV 38.
Prospekt genom Hans Kjellberg,
V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partille

SÅL JES
NY FUTABA 1024 COMPUTER
kompleti med aluminium vaska, 
aldrig anvånd. Nypris 8.600:-, slum
pas nu for 4.900:-. 08-35 70 94. 
Ivvc.

PICA-BYGGSATSER
Spitfire 1:5; Aeronca 1:5, T28B 1:5 
och 1:6; Waco YMF3 1:6; Zlin 50 
1:4; Multiplex Tommy dubbeldåck- 
arc, flygklar!; Super Tigre 2 cyl 60 
cc NY! 3.300:-; OS 30 RC NY 
450:-; Kyosho Concept 30; Arrow 
60; Skyline 62 EZ NY!; Elcctrofly; 
OS30RC NY! 042-416 95.

MODELHOB TUCANO
Aldrig flugen 1.000:-, Kyoshos Pe
gasus, 400:-. 018-40 13 37 eft 16.

FÓR 5.000 KRONOR!
Komplctt flygset med President Hi- 
Boy med skevroder, Webra Speed 
40 med slidforgasare, Sanwa STAC- 
6 (27 mHz) radio.
Fåltbox med elektronisk glodstifts- 
drivare, elstarter, elbrånslepump, 
MC-batteri (12V) samt diverse 
småsaker som extra propellrar, 
gummiband, glodstiftsnyekel osv. 
Allt an vant cirka 10 timmar! Ring 
vardagar efter kl 1700 033-792 47.

EL-GREJOR!
1 si Astro Challenger, flygklar! 1 si 
Astro Coablt 25,1 st laddare Astro 
for 1 -28 celler. 1 st Irvine 40. Alla 
grejor ar splitter nya - aldrig anv ån
da! Ev kan oldtimermodeller i fmt 
skick tas i byte. 0340-433 62.

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

daekare?
• Kan Du noja Dig med 

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

FUTABA CONQUEST
6 kan. 4 servon & ackar. Pilots QB 
Monster flygklar med OS 90 4-lakt. 
Allt i gott skick. 023-157 78

MC 18
med4 servon, Ackare, laddare 6.000:- 
Buggybil med 3,5 cc motor, starter, 
glodaeke, 2 servon, 1.500:-. Kyos
ho Cessna Cardinal + 2 st 7-ccllack- 
ar 1.400: -. Elseglare 2 m spv, motor 
,2st7-cellacke800:-.05l0-41256. 
Vardagar efter 2130, Zoran.

NY GRAUPNER MC 18
komplctt med två mottagarc, PCM- 
PPM, 9 kanaler, kort antenn, extra 
byrtare och våska. Nypris cirka 
8.000:--nu  4.500:-.
08-35 70 94. Iw e.

KOPES
RC-UTRUSTNING 
RC-utrustning låmplig for en ny- 
borjare kopes. 044-24 54 48. Johan.
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GOTEBORG

i STORT URVAL ?Ί
Modelljårnvågar

« —  RC bil, bát, flyg ^
v —  Plastmodeller

S s
I  Norra Hamngat 30 · GOTEBORG ■ 031-80 69 01 £

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehór och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

B J3 OJ3OTOMřK å> P 4 0 W
A R

Kungsgatan 20 035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

HŮGANÁS

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

hobby och
elektronik \ __________/

KRISTIANSTAD

TIDLÓSA RC-PLAN

RITNINGAR ■ MATERI ALSATSER 
och TILLBEHÓR till 

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

KATALOG
mot 2 0 :-1 sedlař el postgiro 452 80 68-2 

AERODESIGN
Lennart Olsson · Roddaregatan 1 

291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 kvållstid

LIDKÓPING

L f^ lio b b tj

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-bll och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, LOr 1000-1200

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 LinkOping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlaggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehór

r
Kop grejer fór Dig sjålv, Dina modeller 

eller Din klubb!

Klubbar och skolor 
faktureres  -  

ovrlga leveranser sker 
mot postforskott

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

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

Specia litet: AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstottor, profilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Áterforsáljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

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

KUNGSBACKA

BRA
Sortering 16r alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Válkomna in eller ring!

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

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LULEÅ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

e Futaba
•  Enya, Salto, HP
•  Byggsatser: Pilot, Kato, SIG, RPM 

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

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

Radio C o n tro l Center AB

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

KONTOR
Gillesgatan 10, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Óppet vard 9 - 1 2 ,1 3 - 1 7

LANDSKRONA

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

MODELLFLYG · BAT · BIL 
TAG · MOTORER 

RADIOANLAGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

l u l e A

RC-SPECIALISTEN i NORR!
Motorer OS ■ Enya · Irvine · Rossi
Radio Multiplex · JR-Graupner ■ Futaba · Hilec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med tiera

Helikopter Concept 30 ■ CHC-Butik

BALSA ■ BEKLÅDNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

0920-129 29 · 010-58 37 19 
Óppet mándag-tredag 8-17 · HINGGÅRNA!

F o rb u n d s m å rk e , ro c k s la g s m å rk e  15:-
F o rb u n d s m å rk e , b la za rm å rk e  40 :-
S lip s k lå m m a  m ed  fo rb u n d s m å rk e  25:-
N y ck e lrin g  m ed  fo rb u n d s m å rk e  2:-
M o d e llfly g m å rk e , b ro n s  20:-
M o d e llfly g m å rk e , s ilv e r 22:-
M o d e llfly g m å rk e , g u ld  23:-
M o d e llf ly g m å rk e  25:-
S M F F -d e k a le r , 1 st 70  x  70  cm  5:-
S M F F -d e k a le r , 8  st på k a rta , 3 0 0  x 300  m m  10:-
T å v lin g s re g le r fó r o lik a  F A I-k la s s e r m fI, p er st 10:-
E lfly g b o k e n , n y h e t! 70 :-
D o m a rh a n d le d n in g  F 3A , 89  å rs  re g le r 50 :-
D o m a rh a n d le d n in g  F4C , 89  å rs  re g le r 50 :-
H a n d b o k : "A tt v a ra  m o d e llf ly g a re "  20:-
H a n d b o k : " M o d e llf ly g e ts  g ru n d e r"  20:-
B o k p a k e t: "V i m o d e llf ly g e r" , 2 d e la r 20:-
A M A -C u b , in tro d u k tio n s m o d e il, b y g g s a ts  17 :-
L IN U S , lin m o d e ll, b y g g s a ts  285:-
L IN U S , e n b a rt ritn ln g  25:-
B y g g p la tta , 120 x 24  cm  40 :-
B y g g p la tta , 60 x 20 cm  20:-
K lå d s e lp p r, g u lt & ró tt, 12 el 21 g /m 3 , p e r a rk  4 :50
T -s h ir t, från  EM  87  e lle r E M  88  40 :-
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Vålj vilken Great Planes-sats 
som helst - Du får kvalitet!
Det år delama och materialen som gor skillnaden
Våra utvalda material betyder att Du får den båst stansade och putsade balsa och 
plywood, som såkerstållcr god passform. Great Planes-satscma år fulla med ovriga 
detaljer, tlllbehór och "extra" fór bekymmersfritt byggande. Great Planes-kvaliten syns 
oekså på våra ritningar och bygg-instruktioner, som år kompletta och låtta att fólja. I våra 
byggsatser fór nybårjare och fór lite mer forsigkomna år bygganvisningama utformade 
fór byggaren med ingen tidigare byggerfarenhet. Och når Du vet, att Din byggsats år 
perfekt, så vet Du oekså, att modellen kommer att flyga perfektl

Kvalitetsbyggsatser, som alla kan gladjas åt!
Vårt breda utbud av byggsatser går det enkelt fór alla flygare - från nybčrjare till den 
årrade veteranen - att finna den råtta Great Planes-kånslan. Om Du ska gå igång kan Du 
inte g6ra báttre fórsta-val ån PT-20 eller ΙΤ-ΊΟ, de perfekta tråningsmodcllerna.
Sportflygare och skalabyggarc intresscrade av el-flygning kan njuta av vår nyhet - den 
populåra Electri-CUB. Super-Kaos 40 och 60 år idealmodellema fór den avancerade 
konstflygaren. Super Aeromaster eller Cap 21 (.40, .60 eller 1/4-skala) erbjuder 
fórstklassiga aerobatic-mojligheter. Från tråningsmodeller, klassiska Big Stiks till 
sleekSporister-serien firms det alltid en Great Planes-modell, som passar varje flygare.
De båsta byggsatser - att bygga och flyga - med en tradition av kvalitet och med en "ny" 
flygkånsla - de kommer från Great Planes.

ΜΗJ É É «iSs·!
mmmm m

' vSSSS

r
I

;'

■ ■W W W »ils ' Μ

HiÉt

Μ
B f , ,
m m  ΜI

0  M Wm^WLmm

Cap 21 Series 

mmm
ÉŮÁÍ

mm

mmm
m W m

§»1

K
\ ■ ·.''

-yf

S ·

mm

mm

MS

. .Ævvx.:.-

p iψ

m m x
x x

MMx

S M - ' ,Λ\Τ^Ρ
.'I

om
Tag k o n ta k t  m ed  o ss  fór b e sk ed  

n á rm a s te  á te rfó rsS lja re  av  G rea t P lanes!
Skicka m ed e t t  exem plar av G reat P lanes MINI-katalogi

Namn 

Adrese
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RITNINGAR FRAN 1940-1960 
Skala 1:25 och frlflyg

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C E TRUEDSSON 

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

MALMÓ

Jhpt MODEL 
CRAFT

M l « Rundelsgatan 16
200 12 MalmO 
Tel: 040-714 35

Det mesta och det båsta fOr RC-flyg, 
-bil, -båt, tillbehOr, modelljårnvåg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Kell Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishipla, Solarium, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

K V A LITET TO PPRESTAN DA
2 5 -3 5-6 5-7 5-10 0-10 7-11.1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

Svensk M O O E L L T E K N IK
Distributor j _________ bolfhacta. I

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

E U -H IR b
RC år modellen!

Ritnlngar från 
BRIAN TAYLOR

PRISLISTA mot adresserat och dubbet- 
frankerat C5-kuvert!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÁDGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Batar med många tillbehor 
RC-tlyg frar 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 
Ritnlngar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxiadvlnschar och massor 
med andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppetvard 16 18; (Stångtonsd) Ibrd 10-15, 
Ovriga dagar teletonsvarare.

o RC-flyg -bil -båt & tillbehor 
o RC-anlåggningar: JR 

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o  R e s e rv d e la r

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM

HOBBYBOKHANDELN
BOX 8153 · 104 20 STOCKHOLM 

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

*  BÓCKER *
*  T ID N IN G A R  *
*  RITNINGAR *

Flyg · tftg · båt * modellbygge · mllltarla
ANTIKVARISKA BOCKER 

OVANLIGA PLASTMODELLER 
KLIPPARK: flygplan, fartyg, hus 

NYHETSSERVICE: 
kataloger · boklistor · postorder

STOCKHOLM

IF i  IT !®
Box 6008, 183 06Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80S 113 92 

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

STOCKHOLM

Hoftes múellfly g
U p p la n d sg a ta n  66. 113 44 S to ckh o lm  

Tel 08/33 30 44

BYRON Τ χ Χ  
ORIGINALS " T y

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

Modellflyg — bát — bil 
Radioanlággningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

TROLLHÅTTAN

7 u M aØØQØOQØQ
LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

T R E S T A D S  L E D A N D E  
H O B B Y A F F Å R

*  B IL  *  FLY G
*  B Å T  *  T Å G

Drottnlnggatan 41 (Box 88)
461 22 Trollhåttan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid torget

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

Grubbevågen 63, 902 50 UMEÅ 
Tel 090-14 44 02.

Byggsats Nårskala FLAIR &
David Boddington 

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

Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MVVS 

Brånsle Diesel och glbd

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

v å s t e r As ÓREBRO

B 0 R J E S S 0 N S

©
MODELLFLYG- 
HOBBY

Specialaffår fór 
Modellflyg

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

RIDDARHYTTAN- SKARA

LINE m
CENTER

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

med elmotor
* Klubbforpackningar

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

0511-730 40

Sveriges Modellfly
Forbunde ordforan de
Bangt-Erik Sůderstrčm 
Rulistensvågen 17 
616 00 A by
Telefon 011-665 58 bost 

011-15 40 00 arb 
Telefax 011-23 83 08

Vice fftrbundaordforande
Lennarth Larsson 
Kristinebergsvågen 17 
183 44 T aby
Telefon 0762-502 65 bost 

08-713 37 91 arb

Sekreterare
Henning Andréasson 
Tuborgsgatan 1 B II 
21741 MalmO 
Telefon 040-91 58 42

Keeeor
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkčping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb

Ledamot
Gunnar Eriksson 
Ďstra Parkgalan 26 
951 36 Luleå
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Suppleant
Roland Allberg 
Adjutantsvågen 6 
834 00 Brunflo 
Teleton 063-217 00 bost 

063-15 15 67 arb

Sveriges Modellflygfórbund bildades 1957 och har klubbar, 
klubbmedlemmar och enskilda personer som medlemmar.

PR och Rekrytering
Bengt Lindgren 
Slagsta Backe 134 
141 49 Huddinge 
Telefon 0753-778 90 bost 

08-779 00 00 arb 
Telefax 08-774 38 24 fvb

Utbildnlngsledare
Ingemar Holmberg 
Kalmarvågen 33 
852 65 Sundsvall 
Telefon 060-51 11 84 bost

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

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

Grenchef Friflyg
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkOping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb

Grenchef Radioflyg
Hanns Flyckt 
Akershultsvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 10bost 

036-19 96 00 arb 
010-36 33 83 bil

Forlagsansvarig och 
Expcditio nsf oreetånd are
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården 
Telefon 011-925 97

46



Modellflyg
* Hog kvalitet
* Driftsaker
* Snabb service
* Många model

ler for alla 
åndamål!

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

Modeli Flight 
Accessories

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

- 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.-

S A ^ I f A l  Gyro SG-1

m  i l i
Premier Balsa

Amethyst (2meter)/ Ca.pris: 360,

MA-2 Elflygreglage 
Ca.pris: 495-Carrocar -m ycket m er an bilar!!

Carrocar har genom sitt kop av Behco ett av Sveriges stor- 
sta sortiment for 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: 
Carrocar AB, Box 1 2 1 1 ,5 8 1  11 Linkóping, Tel 013*112224
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