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CONCEPT 30 KVDSHD
I HE FINEST RADIO CONTROL MOOELS

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

K y n sH D

mm
ConcepHHefikoptefCenter(CHC)

Konstruktøren MrShigetadaTaya
Det hår år en lista óver CHC butikerna i Sverige. Fler tillkommer så ring gårna for vidare besked: FALUN (023) KB:s RC Hobby 25866 
GOTEBORG (031) Leksakshuset 806901 HAPARANDA (0922) GewesJala 10200 HOGANÅS (042) Hobby & Elektronik 30230 
JÓNKÓPING (036) JutaholmsHobby 128777 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LIDKÓPING (0510) Flyghobby 26234 
LULEA (0920) ThylinService 12929 MALMO (040) MelabHobby 910108 NORRKÓPING (011) Lekhuset 188891 STOCKHOLM 
(08) Hobbyexperten 406364, KungsHobby 547077, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STRÓMSTAD (0526) Kjells 
Lek&Hobby SÓDERTÁUE (0755) Hobbyfantasten 14484 UDDEVALLA (0522) Frimodigs 15177 VÅRN AMO (0370) Leksakshu
set 11189 VÅSTERAs  (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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O M S L A G S B IL D E N
En sommarbild på omslaget! MFK Vingarna i Umeå har 
funnit elt bra stalle fór hangfly g vid Norrstrom strax utan- 
for Bjurholm. Ilans-Olov Lundkvists bild av sin hang- 
hdngivne son ingick i en fin  artikel i Vdsterbottens Folk
blad om modellflyg. Den bilden flak vi låna!

Nu dr det sommar. Men forst Midsommar med alla de trevliga midsommar- 
meetings, som arrangeras runt om på landets mode Ilfly gfålt. Många kommer 
sdkerligen att dra sig mot Dragsångarna for att vara med attfira Siljansbygdens 
MFK.s 30-årsjubileum. Vi lyfter på hatten! Måtte solen skina over alla!

Ett orosmoln på sommarhimlen kan vara ett nyligen oversånt besked från Luftfarts- 
verket, dår man meddelar, "att ansvaret fór såkerheten vid modellflygverksamhet 
inte långre kan vila på Modellflygfórbundets vilja att agera". Man kommer från 
LFV.s sida, att under våren utarbeta ett forslag fó r beståmmelser fó r  modellflyg
verksamhet. Det forslaget kommer att oversåndes till SMFF fór remissyttrande.
Ilår får vi bara hoppas, att den certifikatkampanj, som drivils under 1989 - och som 
fortsåtter under delta år - skali ge LFV bevis fór att Sveriges modellflygare sjålva 
ståller upp i den hårfrågan och att man lugnt kan lita på att vi sjålva forslår viklen 
av såkerhet i alla riktningar! Vi har gjort mycket - men kan góra ån mer!

Vi får avvakta forslaget och studera del nårmare då det kommer. Under mellantiden 
får vi avnjuta vår svenska modellflygsommar, dår Flugeby lågret 2-8 juli ingår som 
en av hójdpunkterna. Dår - vid Flugebyn, cirka 8 km norr om Karlsborg - skali 
motas modellflygare av alla kategorier fór den samvaro och trivsel, som då alltid 
irfinner sig. Dår flnns mojligheter fór hela familjen attflnna aktiviteter att minnas: 
modellflygning, bad, ulflykler mm.

Glad sommar, hela Modellflyg-Sverige! ~  Fiugebyiagret 1 9 9 0 _____
Heservera gårna redan nu vecka 27 fůr trevlio 

modellflygsamvaro i Flugebyn!
Mor info I nasfa nummer av Modellflygnytt
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Ac ro star M II 
Populårskalamodell
Valet av Acrostarsom skalamo
del l kom till av en slump. Jag 
hade lange gått och grunnat på 
vad som skulle bii min fórsta 
egentliga tavlingsmodell. Hos
ten 1985 hade jag tavlat for for
stå gången med en Junkers CL 1, 
som ty vårr saknaderiktig skala
dokumentation fór den statiska 
bedomningen. Den blev dess- 
utom en aning fór tung fór att 
håvda sig i flygmomcntct.
Då dok en kl ubbkamrat upp med 
forslag om att kopa hans ororda 
byggsats - en Acrostar (skala 
1:5) av ett japanskt fabrikat 
(tillvcrkamamnctår numera bort- 
glomt). Eftersom liden var knapp 
nappade jag på forslaget.

Skaladokumentation
Nu gålldc detail skaf fa skalado
kumentation. Jag gjorde som så 
många andra har gjort: kopte 
foton från Replatech i USA och 
ritning från Aeromodeller efter 
det att bygget blivit nåra nog 
fårdigt. Tyvårr var byggsatsen 
ganska långt från korrekt, men 
efter en del omkonstruktioner 
(har Ni någonsin tråffat på en 
"skalacntusiast" som kunnat 
bygga någonting rått upp och 
ned enligt instruktionsboken?) 
av bland annat nosparti, land- 
ningsståll och hojdroder/stabili- 
sator, blev den så lik den kunde 
bli. Vissa saker år ju svåra att 
åndrapå, tex kabinhuv och fårdig-

gjutna detaljer. Tyvårr ffóg den 
inte så bra som jag tånkt mej. 
Hela stabilisatom fungerar som 
hdjdrodcr och biir dårfor all tfor 
kånslig i t ex hård vind, når man 
skali fórsóka kompensera vind- 
kytt. Kårran gjorde låvlingspre- 
miår i popskalakklassen på Bar- 
karby sommaren 1986. Statiskt 
gick det ganska bra. Flygningcn 
var medelmåttig. Jag tåvlade med 
modellen ytterligarenågra gång- 
er under 1986 och 1987 med 
varieranderesultaL Dock ej någon 
mera framskjuten plats - femma 
som båst.

Ny tt och storre
Hosten 1987 beståmde jag mig

T  v stolt Bo Andreasson med 
sin fina Acrostar Mk 11. 
Raden nedanfr v; modellen 
(?) startklar på plattan 
(piloten har bara gått till TL 
fór att få  OK på fårdplanen!). 
Två når bilder av driv- 
aggregatet - framifrån och 
inifrån, dår man kan se 
kylkanalerna, som Bo 
tillverkat av aluminium och 
plywood. Glódstiftei år hår 
kopplat till 12V startstroms- 
uttag original.

fór någol nytt och cvcntuellt 
storre. Då jag var ganska myck- 
et ute och reste i arbetel, måste 
åven nåsta modeil vara en bygg
sats med det extra kravet att den 
inte fick ta fór lång tid att fårdig- 
slålla. Valet foil åven dennagång 
på en Acrostar bland annat fór 
att dokumentationen redan fanns 
samt att jag lyekats spåra upp en 
Acrostar (ΗΒ-MSA) i Schweitz. 
En god vån tog ålskilliga foton 
av maskinen.
Byggsatsen i skala 1:3,5 med 
spånnvidd 2,22 meter, var till- 
verkad av Hans Fasterius i S tock- 
holm. Myckctvålgjordoch skala
måssigt riktig. Kropp och vissa 
detaljer var av glasfiberarmerad 
epoxy. Vingama var skuma i 
cellplast. Trots detta tog bygget 
ganska lång tid i och med att 
modellen var så stor.
Denna modeil hade originalets 
utformning på stabilisatom och 
borde flyga bra. Det gålldc att 
utforma lagring och roderlinkar 
med stórsta mójliga precision. 
Som lager an vånde jag en typ av 
glidlager i nylon med en ge- 
nomgående axel av aluminium 
med 20 mm utvåndigt mått. 
Dubbla stotslånger gick från
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Bakgrund till 
Wagner-Hirt Åc rostar

scrvot som var av extra stark 
sort. Det hela fungerade bra och 
utan glapp.
Motorspantet ar cpoxylimmat 
från i nsidan modellen men ock- 
så fastskruvat (hangslen och 
livrem, Ni vel!). Det skakar och 
vibrerar om stora encylindriga 
motorer som den anvánda ST 
3000 (30 cc). Ljuddamparen ar 
en egenkonstruktion av stålrOr. 
Nosen år kort men motor och 
ljuddåmpare år ganska tunga. 
Trots att modellen år stor sitter 
ljuddåmpare och motor trångt 
till. GlOdstiftet har en fast an-

slutning till kroppssidan, dår man 
på originalet finner ett uttag fór 
12V startbatteri. GlOdstiftet år 
krångligt att byta.
Motorhuven har fórsetts med 
gångjåm och Oppn&s åt sidan. 
Låsning sker med en tunn pia
notråd från utsidan. Gångjåms- 
lagren år också av pianolråd. 
Forstyvningar av plywood har 
anvånts såvål till motorlucka som 
kabinhuv. Huven, som år stor 
och bullig, har lamellimmad 0,4 
mm plywood runt om i två bå-

I Schwcitz hade under 60-talet 
en 29-årig DC-9-pilot, Arnold 
Wagner, en del egna idéer om 
hur ettaerobatiskt flygplan skulle 
se ut. Av någon anledning fann 
han att man kunde dra nytta av 
att studera konstflygningsdug- 
liga linkontrollcradcmodcllflyg- 
plan. Speciellt intresserad var 
han av hur flaps anvåndes i sam
band med hojdrodcr fór atlåstad- 
komma jåmnare manovrer. 
Amold knalladc ivåg till Wolf 
Hirth (mycket kånd segelflyg- 
plantillverkare) och konsultera- 
de dessutom professor Epplcr - 
cn aerodynamisk guru av stora 
mått.

Fardig till 1970!
1970, alldeles lagom till konst- 
flyg-VM i England, var Acro- 
star klar fór tåvlingsbruk. Flyg- 
planet våckte beråttigat intres- 
se. Skevrodrcn hade stor spånn- 
vidd och en ordentligt tilltagen 
rorelsemojlighet. Rapsen sam- 
verkade med hOjdrodret (som 
hos en linstyrd modeil) forutom 
att de fungerade som vanliga 
flaps. Dessutom var den helt 
rorliga stabben (pendelroder) 
forsedd med ett trim roder langs 
hela bakkanten nåstan som en 
mikrovariantav det separata hojd- 
roder som saknades. Vidare var 
flygplanet forsett med en fór 
aerobatiska kretsar ny motor - 
Franklin 6A-350-CL på 200 
håstar.
Konstruktionen var alldeles fór 
ny for att man skulle kamma 
hem någon topp-placering 1970. 
Men redan året dårpå vann en 
fórbáttrad Acrostar en EM-tåv- 
ling. Pilot var den mycket duk- 
tige Joseph Hoessel. Stårktland- 
ningsståll med smal are spårvidd 
var cn av foråndringama. 
Framgångama medfórde en 
omedelbar eflcrfrågan och man 
satte i samhållet Nabem - helt 
nåraGraupners lokaler forbygg- 
saLstillverkning - upp en liten 
produktionslinje, som kom att 
omfalta 10 flygplan. Så små- 
ningom blev Franklin-motom 
svår att få tag på och detta mer

ån något annat medfórde att 
produktionen lades ned.
En Acrostar i sina båsta stunder 
var och år fortfarandc ett vål- 
fungerande aerobatiskt flygplan 
med mycket god vertikal stig- 
formåga. Forhållandct mcllan 
vikt och motorstyrka år mycket 
gott.
Niel Williams - testpilot och 
mycket akti v ærobalisk pilot (han 
flog for ovrigt senare ihjål sig 
mot en bergvågg under hem- 
transport av en spansk variant 
av He 111) sa om Acrostar - i det 
tidigarc utforande från 1972 - 
att den inte kunde trimmas till 
stabil planflykt utan att man var 
tvungen att fiyga den hela tiden. 
Han ansåg, att det inte var lont 
au på något sått fórsOka mata 
stabiliteten eftersom någon sådan 
inte fanns. Eftersom samtliga 
roder var sammanlånkade (i roll- 
planet samverkade flaps och 
skevroder) betydde detta att till 
exempel minsta rorelse med 
spaken medfórde cn omedelbar 
reaktion. Med alia linkage kun
de man forvånta sig någon sorts 
"trOghet" i systemet, men inget 
i den vågen kunde mårkas.

Det pendlade obehagligt
Inverterat - i hog fart - gjorde 
flygplanet obehagliga pcndlan- 
de rorclscr i vcrlikalplanet (fOr- 
båttrades når man inforde mot- 
lånkade trimroder på flapsen) 
och i bunt var den pigg på att 
trånga ihop manovém. Kvickrol- 
lar startades med mycket hog 
fart och det gick attgora 3 kvick- 
rollar rakt uppåt. Rakflygning 
var cn aning ostadig historia och 
rollande cirkel var inte storre 
noje eftersom skevrodema for- 
åndrade låge (och effektiv wash
out) med olika hojdrodcrutslag. 
Sittlågct var mera bakåtlutat ån 
vanligt. Mycket bra fór piloten 
under positiva G-kraftcr, men 
jobbigt under negativa G. En 
del Acrostar-piloter tog fór vana 
att ha en tryckplatta Over ma
gen. Niel Williams fOrutspådde

Fortsåttning nåsla sida!
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Ac ro star
Fortsdttningfrån foreg, sida! 
gar i cn efterbildning av origina- 
let. Huven ár dppningsbar och 
glider bakåt. Tidigarc fanns 
strombrytarcn till radion i cock
pit (trottelspaken på forebilden) 
men det visade sig opraktiskt 
och den år nu flyttad in under 
motorhuven.
De siktmarkcringar man finner 
på huvar till nåstan alla tavling- 
sanvanda konstflygplan skulle 
vara av rodfargad tape just till 
Acrostar. Tapen satt på insidan 
av huven, men nåstan all tape 
jag hittade hade ett vitt limskikt, 
som då var det som syntes uti- 
från. Till slut hittade jag Dymo 
mårktape, som var genom får- 
gad. Denna skårs till i råtta bred
der och tejpades fast.

Skcvroder, flaps och sidroder 
gjorde i forsånkl utforande en
ligt forebi Iden. Skevroderservot 
sitter långt ut på vingen och 
forlångningssladdama till mot- 
tagaren forsågs med ett filter. 
Ovriga servon placerades så långt 
fram som mój ligt (kort nos, minns 
Ni?) utom sidroderservot som 
hamnade akter om vingens bak
kant. Detta for att forenkla kopp- 
lingcn av wirestyming till sporr- 
hjulet i kombination med stot- 
stånger till sidrodret. Allt for att 
minimera glapp.
Vingen år gjord i ett stycke mest 
for att det på så vis var lått att 
efterlikna originalcts med stor 
siktruta i botten av cockpit. 
Flapsen som skali kunna anvån- 
das i hop med hdjdrodret - som 
på en linstryd modell - mixades 
via radion.

Klådscln på ickc glasfiberdetal
jer blev - som på mina senaste 
byggen - en tunn glasfibervåv 
(18 g/m2) och epoxy. Det biir 
starkt och ger en fin yta, men 
fordrar myckct arbete. Model
len sprutmålades med en 2- 
komponents billack som år tålig 
och ger snygg, blank yta. Vikten 
på kårran flygklar blev 7,7 kg. 
Provflygningskeddeijuni 1989. 
Motom startas cnklast genom 
att man forst chokar och sedan 
startar den baklånges, dvs man 
tar tag i spinnem och snar tar 
medurs. Det brukar råcka med 
några få gånger. Efter några få 
intrimningar flóg Acrostaren fint 
Det fordras dock en tids tråning 
innan man vånjer sig vid en stor 
modell. Avståndsbedomningen 
vid landningsinflygning bl ir an- 
norlunda, och modellen kånns

lite trogare ån vanligt, spccicllt 
om man vant sig vid en cxakt 
likadan modell - om ån i mindre 
skala. Klaff bór anvåndas vid 
landning. Under 1989 flógs 
modellen drygt tjugo gånger. 
Vid statisk bedómning på skala- 
tavlingar år kårran litc otymplig 
och blåser det behóver man hjålp 
att hålla den. Statiskt har model
len klarat sig bra på tåvlingama. 
Tåvlingspremiårvardcti Halm
stad under hósta 1989. Rygan- 
det forlopte med komplikatio
ner. Reparationen tog en vecka. 
Nåsta tåvling var två veckor 
senarc i Linkoping (SM), dår 
jag kom femma i popklassen. 
Infor 1990 har cn del forbåt- 
tringar gjorts och jag ser fram 
emot årets såsong.

Bosse Andreasson

Wagner-Hirt
Fortsållning från foreg, sida!

att Acrostar efter ytterligare några 
års utveckling skulle kunna kom - 
ma att bli den flygmaskin man 
behovde fór att vinna VM. Det 
år intc låU att vara spåman. 
Fórutom i samband med tåv- 
lingsframgångar år Acrostar ofta 
omskriven i forbindelse med en 
specieil tilldragelse från 1982, 
den 19 september nårmare be- 
ståmt. Håndelsen hade Eric 
Muller - en 45-årig acrostarpilot 
som huvudperson. Miiller skul
le ha uppvisning i staden Pau i 
sydvåstra Frankrike. Han bru- 
kade starta sina uppvisningar med 
att stiga till 2000 meter, stånga 
av motom (omstart med hjålp 
av fartvinden i utgången av 
manóvcm eftersom Acrostar 
saknade startmotor) och påbor- 
ja en inverterad spinn. Med hjålp
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av det tåmligen komplexa styr
systemet med kopplade flaps/ 
"hójdrodcr" var attityden lått- 
påverkad också under spinn. Den 
vanliga inverterade spinnen blev 
dårmed lått till cn flatspinn, som 
Muller åstadkom genom att 
trycka fram spaken till det fråm- 
re stoppet. Acrostar spann 1 varv 
på 1,4 sekunder.
Vanligtvis pábórjadc Muller 
utgången av flatspinnen på 500 
meter, men hade denna dag - av 
någon anledning han sjålv inte 
kunde fórklara - beslutat sig fór 
att flytta upp grånsen till 700 
meter.
Når Muller skulle gå ur spinnen 
kånde han att hójdrodrct var 
onormalt. Spaken gick att dra 
tillbaka till strax Over neutral lå
ge. Spaken gick visserligen att 
dra långre bak, men då utan alt 
hOjdrodcr eller flaps rorde sig. 
Rygplanet gick att manovrera

tillråckligt fór att komma ur 
spinnen, men han tappade mas- 
sor med hójd. Vål ur spinnen 
flog han stabilt men i svag dyk
ning och med fór låg hójd fór 
motorstart. Om han hoppade 
skulle kårran snabbt gå i dyk
ning och med 40.000 åskådare 
kring fåltet var chanscma till en 
svår olycka mycket stora. Han 
beslót sig fór att stanna kvar i 
kårran.
Miiller visstc att hójdrodret 
fungerade framfór neutral låget 
så han gjorde cn halvroll och 
fick tillbaka mojlighetema att 
kontrollera horisontal låget. Han 
flóg bort från åskådarmassoma. 
Acrostaren var en urusel segel- 
kårra. Att landa inverterat med 
bara tunt plexiglas som skydd 
var inget bra alternativ. Muller 
gjorde inflygning inverterat m al 
god fart och på mycket låg hójd. 
Han steg något samtidigt som

han halvrolladc till råltvånt låge. 
Stigning och roll konsumerade 
all extra fart och Acrostaren 
stal lade med nosen pekande 
uppåt. Från 7-8 meter fóll flyg- 
planet rakt ner. Farten vid smål- 
lcn mot marken var hog nog att 
knåcka båda landstållsbcnen, 
vrida motorn 30 grader ur låge 
och i ovrigt åstadkomma kolos
sala skador på flygplanet. Man 
fann under utredning att olyck- 
an berou på eu  svetsfel och 
utmattning av det fór, dår spa
ken suttit monterad.
Eric Muller klarade livhanken, 
men med omfattande ansikts- 
skador och fyra skadade rygg- 
kotor. Han gick omkring med 
mctallkorsett i tre månader, men 
obåndige Miiller fortsatte sna- 
rast mójligt med flygandet och 
var t ex tillbaka i Pau -84 fór en 
ny flyguppvisning. Denna gång 
i en Pitts S-2S.
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Model Craft och O. S. 
stottar svenskt modellflyg 
i ny vårvningskampanj!

Vårva en ny medlem under 26 år 
så deltar Du i vårvningslotteriet!
Du får 1 lott fór varje ny junior (under 26 år) 

Anvånd vårvningsblanketten som finns i 
Modellflygnytts mittuppslag I nr 1/1990!

OBSERVERA Endast vårvaren deltar i lotteriet!

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

Vårvningsperioder

Har DU hjålpt någon att få upp 
ogonen for vår fina sport?
Vi som redan utóvar den har 
skyldighctatt locka in och hjål- 
pa andra att komma igång med 
modcllflygsporten.
Om vi hjålps åt kan vi ge fler 
glada manniskor en trevlig fri- 
tidssyssclsåtlning med frisk luft 
och gott kamratskap.
SMFF har återigen fått ovår- 
dcrligt stod ifrån Model Craft 
i Malmo, som ger oss mojlig- 
het att lotta ut fina OS-motor
er. Vårvar Du en ny medlem, 
så deltar Du automatiskt i årets 
vårvningslotteri.
Fy 11 in vårvningsblanketten som 
fanns i Modellflygnytt nr 1 
1990 (Du kan kopiera den vid 
behov). Skriv dit namncn på 
dem, som vill bli medlem i en

klubb och SMFF. Skriv också 
dit Ditt eget namn, Din klubb. 
Åven en klubb kan vara vårva
re. Då deltar klubben i lotteriet. 
Vi har åven i år lagt upp det så, 
att vårvaren iklåder sig ett "fad
der-ansvar for den nya med- 
lcmmcn, vilkct innebår, au det 
år inga "Idsa" medlemmar, som 
vi på det hår såttet får in i 
landets klubbar och SMFF. Alla 
medlemmar biir på det viset 
snabbtaktiva medlemmar. Alla 
nya medlemmar, som anmåls i 
samband med vårvningskam- 
panjen får Modellflygnytt di
rekt. Han/hon tas upp på den 
datalista, som sånds till Er i 
klubben fór godkånnande. 
Dårefter fol jer registrering och 
avgiftsbetalning den vanliga 
rutinen.

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

vinnare se nedan! 
dragning i juni 
dragning i september 
dragning i november 
dragning i januari 1991

Vinnare i Januari-mars-dragningcn: Allan Fribcrg, Trelleborgs 
MFK och Malmd Radioflygare. De får var sin OS 40 4-taktare!

% #

F4C-uttagningen klar!
I år år det det elfte VM:et i F4C- 
skalaflyg - som arran geras. Vård- 
landet år denna gång Polen och 
platsen fór tåvlingama år W ar
szawa.
Sverige har under samtliga VM 
kunnat representeras med cU 
fyrmannalag inklusive lagleda- 
re. Framgångama har varierat 
alltifrån topplaceringar, men sål
ian har någon hamnat såmre ån 
på Ovre halvan av prislistan.

Tre uttagningstdvlingar
Frågan infinner sig osokt varfor 
SMFF intc sånder det lag som 
gjort båst ifrån sig från tidigare 
VM. Ultagningsfórfarandet år 
dock som i de fiesta lånder och 
i de fiesta sporter baserade på 
nationella uttagningståvlingar,

som ofta genomfors året innan 
VM eller EM arrangcras.
1 Sverige har vi varje år 3 st 
UT(uttagningståvlingar) dår de 
tåvlandc får tillgodogbra sig de
2 båsta resultaten.
I korthet fungerar dessa F4C- 
tåvlingar så att det vid varje 
tåvling ingår två moment - ett 
statiskt, dår modellen bedoms 
efter en given skaladokumenta
tion, och ett flygmomcnl, som 
omfattar tre flygningar. 
Poången från den statiska be- 
domningen och snittet på de två 
båsta flygningama låggs ihop. 
Den tåvlande, som då har hog- 
sta poångtal vinner givetvis. Då 
detårfrågaom tre UT och många 
gångerolika domare, kan poång- 
såtlningcn variera en del, varfor

Au-skala beslutat att speciella 
UT-poång utdelas efter varje UT.

Så hår har det gått till! 
Det går till så, att om exempel- 
vis vinnaren i en UT-omgång 
vinner med 3000poång får denne 
100 UT-poång.
Tvåan vid samma tavling, som 
exempelvis crholl 2900 poång, 
får2900:3000 x 100, det vill såga 
96,7 UT-poång.
Når så slutligen alla tre UT-om- 
gångama gcnomfórts kan den 
tåvlande summera sina poång 
från sina två båsta UT-omgång- 
ar. De tre, som då har skrapat 
ihop de tre hogsta UT-poång- 
summoma får claimed erbjudadet 
att representera Sverige vid nåsta 
års VM- eller EM-tavlingar.

I 1989 års UT-tåvlingar blev
resultaten fóljande:

L Esbjorn Stromqvist 197,1
2. Lars Helmbro 194,6
3. Kjcll-Åke Elofsson 192.0
4. Bengt Kållstrom 187,9
5. Gosla Lovgren 182,0
6. Bertil Carlsson 170,9
7. Kurt Lennå 169,4
8. Stefan Olsson 94,0
9. Roy Nilsson 88,9
10. Stig Bergstrom

/  kommande VM biir det alltså 
Esbjorn Stromqvist,LarsHelm
bro och Kjell-Ake Elofsson och 
Bengt Kållstrom, som utgor det 
svenska laget. På sidan 25 i detta 
nummer av Modellflygnytt pre
se nte ras dessa fantastiska man 
med sin flygande modeller.
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Modellsportflygare (kalias ock- 
så understundom "sóndagsfly- 
gare") som jag - och cirka 8.000 
till - flyger friflyg, linflyg eller 
RC-flyg fór sitt nojes skull. Vi 
kånnctccknas av att vara med- 
lemmar i Sveriges Modellflyg- 
forbund framst av ideologiska 
skål - en modellflygare SKA 
vara med i SMFF! Ibland tyckcr 
vi, att vi inte får ut så sårskilt 
myckct av vårt medlemskap i 
Forbundet, Sven om vi inte får 
glómma bort, att vi den vågen 
får en bra fdrsåkring samt att vi 
erhåller Modellflygnytt.
Vi vill cmellertid få ut mer av att 
vara medlem - utan att for den 
skuli bchóva tåvla och stå i. 
Många funderingar på hur detta 
skali effektueras torde finnas och 
nu år det dags att gripa tag i 
Modeli sportflygamas onskemål. 
Jag - Gunnar "Modellsportfly
gare" Eriksson - år ledamot av 
S MFF: s styrelse och har fått upp- 
draget att ta mig an detta. Dårfor 
efterlyser jag från Sveriges alla 
modcllsportflygande medlem- 
mar idéer och tips om låmpliga 
ålgårdcr, som kan ligga till grund 
fór ett ån stórre stod till denna 
stora kategori modellflygare. 
Har jag då några fundcringar 
sjålv, då? Ja, jag har sneglat lite

på "privatflygaren" inom full- 
skalaflygetoch ser dennes verk- 
samhet så hår:
Inom privatflygare har man en 
stegrande ulbildning, som dels 
stimulerar men också gór flyg- 
andet till en utmaning. 
Utbildningen ser ut ungefår så 
hår (under 1990 har och kom
mer den delvis att fórándras):
1. Teori och skolflygning med 

lårare.
2. Uppflygning for A-certifi

kat fór Luftfartsverkets kon
trollant.

3. Inflygning på annan flyg- 
plantyp med flyglårare som 
också år kontrollant.

Efter detta kan man gå vidare 
med till exempel:
1. Sjdflygtråning med lårare, 

som också år kontrollant.
2. Utbildningimorkerflygning 

med lårare, som också år 
kontrollant.

3. Utbildningiinstrumentflyg- 
ning med mål instrument- 
flygningsbevis, som utfar- 
das av låraren.

Efter detta kan man gå vidare 
och avlågga prov fór B-certifi- 
kat, vilket innebår, att man får ta 
med sig passagerare mot betal- 
ning. Hår finns - liksom under 
vågen mellan A- och B-ccrtifi-

kat - en fortsåtlning. Det bor på- 
pekas i detta sammanhang , att 
en motsvarande stcgringsutbild- 
ning finns inom segelflygeL Men 
den redovisar jag inte hår.
Så åter til I Modellsportflygaren. 
En motsvarande upplåggning 
inom modellflygets olika gre
nar skulle kunna gora flygandet 
mer innehållsrikt och kanske rent 
av till en utmaning. Jag menar, 
att inom respektive modellflyg- 
gren skulle enskilda medlem- 
mar erovra mårken/certifikat, 
som visar den enskildes skick- 
lighet/kunskap/fårdighct, utan att 
det handlar om någon form av 
tåvlandc. Man utmanar bara sig 
sjålv, som t ex når man tar kór- 
kort fór bil.
Hår ett exempel. Jag visar alt jag 
kan genomfora F3A-program- 
met fór en klubbfunktionår och 
får dårmed (ev losa) ett mårke 
att fista på jackan. Det market 
skulle kunna se ut så hår.

Jag vill understryka, att det allt-

så inte alls år fråga om att tåvla 
mot andra, utan bara att fór sig 
sjålv visa upp vad man kan. 
Hår slutar mina funderingar fór 
denna gång med forhoppningen 
att DU som låser de hår radema 
hór av Dig med id 'er och tips 
(ge Dig gåma på mina fundc
ringar också!) så att vi snarast 
får något till livs som gór att vi 
kånner oss ån mer tillfrcdsståll- 
da med vårt medlemsskap i 
SMFF.

Gunnar MSF Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 

951 36 Luleå 
0920-239 26

Det ligger mycket i det Gunnar 
tar upp. Hur ofta drar vi inte 
ivdg till fåltet bara for att flyga 
några våndor helt utan "inne- 
håll". Sjålv har jag upplevt, att 
man startar och sedan biir det 
en flygning utan att man sjålv 
riktigt har den mins ta avsikt med 
den. Med Gunnar s idéer kan 
mer planerade flygningar med 
olika "program" genomforas: 
landningsovning.sidvindsland- 
ning, vingglidning, avancerat mm 
- gårna efter F4C-pro grammets 
manoverlista, dår mycket inlres- 
sant finns att håmta.

Reds kommentar

Gór Din 
insats fór 

ett såkrare 
RC-flyg NU!

SMFF:s kampanj fór ett såkrare modellflyg fortsåtter åven i år. Och det kan vi góra 
med ett stimulerande lotteri, som blivitmojligt genom att Model Craft och OS stóttar 
oss. Den hår gången handlar det om en fin OS-48 4-taktare, som lottas ut fór varje 
200-omgång godkånda ccrtifikatprov!
Fór varje avlagt certifikat, så erhåller flygaren en certifikatvimpel att såtta på 
såndaren, ett certifikatkort - samt ett dcltagande i lotteriet.
Vår fórhoppning år, att vi den hår stimulerandc vågen under 1990 skali kunna 
registera ån fler RC-certifikat ån under fórra året. Kampanjen skots - som vanligt - 
av Gunnar Eriksson i Luleå, som har allt underlag och år beredd att sånda ut certi- 
fikatinstruktioner och annat material i anslutning till certifikatflygningama.
Har Du eller Din klubb några funderingar kring årets upplaga av certifikatkampan- 
jen, så står Gunnar gåma till tjånst med ytterligare upplysningar.

Gunnar Eriksson, Ostrá Parkgatan 26, 951 36 Luleå, 0920-239 26 (åven dagtid)

Model Craft och O.S. stóttar 
modellflyg I fortsatt certifikatka

Nar onr Din 
klubb med 
i RC-cert- 
kampanjen?
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fánerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkóping 
Telefon 011-13 36 47

^ . j s s s s s s s ^ s s .

Hej igen!

Jag tror
... och att dom kan Uinka och 
hitta på rackartyg eller ibland 
vara riktigt hyggliga!
Som bevis skali jag nu beråtta 
vad som hånde for lange sen når 
jag var .... ja, ungcfår så gam- 
mal som Du år nu.
Sjålv hade jag byggt lite model
ler från Wentzels och Trueds- 
sons och från den lilla hobby- 
affårvihadeiNorrkoping,CYBA 
hctlc den. Nu borta sedan långe. 
(Det varen forkortning av Cykel 
och Bamvagnsaffåren. Jag minns 
inte att dom hade varken det ena 
eller det andra, men dåremot 
modellbygggrcjor.)
En Webra Rekord diesel stod 
hogst på min onskelista, men 
sparpengama råckte ånnu inte 
till de 63 kronor den kostade. 
Dåremot hade jag en klasskam- 
rat som hade en Davis Charlton 
1 ccm diesel. Han satte fast den 
på en balsakropp och byggde 
vingar, stabbe och fena som han 
tyckte såg bra ut. Ingen bygg- 
sats och ingen ritning.
En hostdag travade vi ut i par
ken i stan 's utkant, dår han bodde. 
Vådret var blåsigt, men det 
bekymrade oss inte så mycket, 
fór vi trodde inte att motom ens 
skulla slarta. Vi hade hórt att de 
skulle vara knepiga rackare som 
man utan vidare kunde stå och 
slå på en hel dag utan ett livs- 
tecken.
Branslc i tanken. Hanbórjarpeta 
runt propcllcm medan jag hål- 
ler. Utan forvaming bórjar motom 
snurra. Och den gick så in i
vassen!

modellplan har en s ja l...
Ncrvóst tar han modellen och 
langar ivåg. Otroligt nog flyger 
den. Visscrligcn går den i stora 
loopingar, men vi ser fórundra- 
de (och stol la) hur den fór varje 
varv kommer allt hógre.
Full tank fórstás, och timer hade 
vi inte hórt talas om.
V i gjorde ett lamt fórsók att h i nna 
med, men begrep snart att mo
dellen skulle vinna stort. Vi 
tappade den med blicken, men 
cykladc inát stan. Så småning- 
om mótte vi nágra andra ungar 
som beråltade att planet landat 
på ett hustak. Jodá, mycket rik
tigt. Tre våningar hógt, dår låg 
det.
Min kompispapparingde brand- 
kåren, och bad dem rycka ut 
med en stege. Men de hade 
minsann annat att góra ån att 
klåttra på stegar, så det blev 
ingen utryekning. Om det hade 
rort sig om en katt mojligen, 
men absolut inte ett modellplan. 
Morgoncn dårpå hade emeller- 
tid planet blåst ned. Och dår 
kanske historien hade varit slut. 
Men nu kommer vi till det jag 
bórjade med, om sjålen. 
Ungefår ett halvår senare tog vi 
mod till oss och kontaktade sta
dens modellflygklubb. Vi visste 
au  det fanns en kiubb men inte 
var den låg. Vi hade fórut tyckt 
det vara så fórargligt med våra 
simpla modeller att vi inte våga- 
de gå dit.
Men dorn om vår lorvåning når 
vi letat oss fram till råtl adress... 
det var samma hus som hans 
modeil landat på!

Modellen visste dettydligen, men 
vi hade ingen aning om att det 
fanns cn modellflygklubb i kål- 
laren på det huset. Planet ville 
visa oss, men vi begrep inte.

Priser till alla, och andra upp- 
muntringar. Ring till mig om 
du år tveksam om något. Om 
Du har svårt med transport o sv  
kan vi såkert losa det.

Friflugan
- juniorcupen i fri fly g
Skrev jag om i fórra Hóman. 
Sikta på finalen på Óland lórda- 
gen den 7 juli, i samband med 
friilyg-SM. Du behover inte varit 
med i någon ultagning fór att 
vara med i finalen.
Kom i alia fall!
Alla juniorer med allt i 
fri fly g kan vara med!
Titta i Modellflygnytt nr 2/90 så 
ser Du reglema eller kolla med 
Din kiubb. Se till att ta med 
klubbkompisar och/eller f am il - 
jen. Óland år cn upplevelse.

Och så Postfly get!
Segraren i forstå omgången år 
Krister Rask från Kalix med cn 
AMA-Cub och 70 poång. Han 
var faktiskt också den ende hit- 
tills som sånt in resultat. En 
belóning till denna raske yng
ling kommer. Posttåvlingen 
fortsåtter - lås i Modellflygnytt 
nr 2/90!

rroo Vi hors! 
hagge
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I Landskrona - dår stod vaggan!
Bra Bóckers lexikon har bland 
flygpionjårerna nåmnt Wright, 
Blériot och Ceder strom. De var 
ju de forstå flygarna på ett eller 
annal sått. Ask dåremot - får vi 
lår a o ss i BB-bockerna - år fo r
stå kvinnans karl, eller en fo r
samling i Skåne eller i Osler- 
gorland. Alt ask dessutom år ett 
tråd (det visste vi ju!) - och ett 
aldre rymdmått fór spannmål 
kan ju vara bra fór korsordslo
sar na. Men den riktige Ask, han 
ftnns ej med. I nte heller Nyrop - 
en annan redig skåning.

I Landskrona den 8 april 1910 
stalldes på Stadshotellet dårsta- 
des ut den fórsta i Sverige till- 
verkade flygmaskinen. Man fick 
anvånda hotellets Stora Sal, fór 
det var ingen liten maskin. De 
två, som hade byggt "den forstå

i Sverige till verkade flygmaski
nen" var just Hjalmar Nyrop 
och Oscar Ask - två landskrona- 
bor. Dcras bedrift år nog av den 
arten, att de borde omnåmnts i 
BB:s lexikon.
Borjade Nyrop?
Var det Hjalmar Nyrop som 
borjade det hela? Jo, man tror 
det. Den då 24-årige Hjalmar 
Nyrop har redan gjort sig kånd 
som en djårf och erfaren bil forå
re, som deltog i tåvlingar i udån
det. I samband med en sådan 
tavling besókte han en bil- och 
flygutstallning i Paris, den s k 
Parissalongen. Då måste det ha 
sagt klick - eller vad det nu sager 
for en flygpionjår - på något vis, 
fór 1908 traffade han Louis 
Blériot. Av denne fick Hjalmar 
med sig en hel del ritningar på 
bland annat Blcriol XI - den

maskin, som sommaren 1909 
blev kanalkrossaren - och kon- 
struktionstips i allmanhct. Kan
ske blev det just Bleriots kanal- 
flygning, som fick Nyrop att gå 
igång med sitt fiygplansbyggc 
hemma i Landskrona.

Dår hade Nyrops far - Fredrik 
Nyrop - ett bålvarv. Far & son 
hade tidigare haft lite fundering
ar på flyg i allmanhct. En tredje 
landskronabo - Oscar Ask - också 
flygintresserad dók upp. Och så 
var det bara att såtta igång. Det 
som skulle bli den forstå flyg
maskinen konstruerad och till- 
verkad i Sverige kunde så borja 
planeras av de tre.
Vad gåiler konstruktionen i stort, 
så fick Bleriots ΧΙ-maskin bli 
en forebild. Dårifrån håmtade 
man de mesta. Men man lade 
också till några våsentliga ån- 
dringar, som visade, att man inte 
var helt ule och "cyklade". Man 
visste tydi igen en hel del om 
flygplan och dcras upptrådandc 
i luften - och på marken.

Långa medar framtill
Landstållet fick framtill långa 
kraftiga medar, som skulle mot- 
verkarundsiagning.om nu land- 
ningen inlc blev riktigt som man 
tånktsig. Dårmed kunde propel
lent råcka till fór fler ån en flyg-

ning. Det var viktigt på den ti
den, fór propellerti 11 verkning var 
handarbete från borjan till slut. 
Och priset fór en bra propeller 
låg kring hela 275:-!

Foraren under kroppen!
Bakre delen av landstållet kom 
att innehålla ån mer epokgóran- 
dc avvikclscr från Bleriot-mas- 
kinen. Hela fdrarplatsen flytta- 
des ner under fiygkroppcn, ner 
till de akterut forlångda land- 
ningsmedama.
Medamas bakre åndar fick någ
ra tvårbalkar och fórankrades 
med stóttor i fiygkroppcn. Mel- 
lan medama kunde man så mon
téra in forarstolcn. Sam tliga ma- 
nóverorgan (ratt-spak och pe
daler) med lillhorande wiredrag- 
ningar fick också sina nya plat- 
ser mellan medama. Varfór nu 
denna mårkliga placering av pilo
ten? Ja, det var nog inte fór att 
piloten skulle få några primåra 
fordelar av sin placering under 
fiygkroppcn. I och fór sig, så 
blev fór all del s ikten nedåt per
fekt, då nu inte långre några 
vingar skymde. Men det var inte 
det våsentliga skålet.

Genom att flytta ner piloten på 
det hår såttet, så erhóll man ett 
lågt tyngdpunktslåge, vilket i 
hóg grad påverkade flygplanets
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stabilitet i rollplanet. Ett av de 
stdrsta problemcn fór pilotcma 
på den tiden var, att hålla fiyg- 
planct "på rått kril". Skevroder 
hade man inte och vingvarp- 
ningen (om den fanns) gav rått 
mycket óvrigt att ónska vad galler 
mojlighctcma att snabbt parera 
ett kast. Med lagre tyngdpunkt, 
så blev maskinen stadigare i luf
ten. Av samma anledning infór- 
de man också V-form på ving
en, vilket bidrar till att maski
nen sjålv "vill” råta upp sig. (De 
hår detaljema som Nyrop och 
Ask inforde på "sin" konstruk
tion ståmmer val overens med 
de egenskaper man vill ha på en 
så kallad bra nybórjarmodell - 
allt fór att underlåtta fór den 
orutinerade modellflygaren.) 
Slutligen fórstorade man sid- 
rodret en aning fór att ån båttre 
kunna påverka kontrollen av 
maskinen. Sidrodret var det ef- 
fektivaste rodret vid svångar och 
vid uppråtning av flygplanet - 
jamfór åven hår egenskapema 
hos en nybórjarmodell. 
Maskinens vingyta kom att lig- 
ga kring 20 m2. Bleriots kanal- 
maskin hade 14. Trots att Ny- 
rop/Ask-maskinen var storre, 
vågde den bara 20 kg mer ån 
Bleriots mindre flygplan.

Nyrops virkesimport!
Då konstruktionen var klar, skulle 
det skaffas hem material. Fader 
Nyrops båtvarv kunde inte bju- 
da på mycket i den vågen, men 
en rejål mekanisk verkstad fanns 
i alia fall dår. Och det var inte 
bara att knalla ner till brådgår- 
den och dra hem ett par "tvåtum- 
sj u"! Hår handlade det om andra 
material: spruce (gran) till kropp 
och vingbalkar, hickory till stót- 
tor och medar. Propellem skulle 
tillverkasav brasilien-valnotoch 
ritning till en sådan Fick man be- 
stålla från Italien.
Fór framdrivningen av den nya 
maskinen hade man redan en 30 
håstkrafterstvåcyl indrig luftkyld 
motor. Den var av mårket Far- 
cot och hade inkopts av Nyrop 
tidigare.
I december 1909 drog man igång 
tillverkningcn och redan efter 
tre månaders bygge var maskin 
så gott som fårdig. Då man bor
jade se slutresultatet måste man

också se till att det blev en riktig 
firma av tre-enigheten. Man bil- 
dade AkticbolagetNyrop & Ask. 
Man overtog fader Nyrops båt
varv och den nya firman skulle 
"bygga och reparera bålar, ae
roplaner, motorer och automo
biler samt driva annan dårmed 
fórenligverksamhet". Slutklåm- 
men avsåg vål Bygning det, kan 
man fórmoda.
Sedan dcras - och Sveriges - 
forstå flygmaskin ståilts ut i stora 
salen på Landskrona Stadsho- 
tell i dagama tre i borjan på juli 
1910 frak lades den per jåmvåg

ut till Ljungbyhcd, dår man i 
dessa dagar hade ett dragonlå
ger. Man rullade dår in maski
nen bakom en barack, tilis det 
från Goteborg bcstållda hangar- 
tåltct kommit på plats.

Man borjade emellertid genast 
att iordningsstålla maskinen fór 
de flygningar, som nu skulle 
genomforas. Och det var inte så 
lite det. Bland annal skulle nåra 
20 vingstag kopplas in och spån
nas, så alt vingen fick den råtta 
anfallsvinkeln. I mitten av må- 
naden genom fordes så de allra

forstå ru Ilproven med motor. Det 
visade sig snart att drivkållan 
var behåftad med en del felak- 
tigheter. Motom kom inte upp i 
varv ordentligt - propellent var 
kanske fór stor eller hade for 
stor stigning, (ett valkånt fak
tum åven fór en modeliflygare, 
som såkerligen mótt samma 
problem!). En ny propeller togs 
fram och så var det dags igen.

Den 28 april gjorde man nog- 
granna kontroller och allt ver-

Fortsåttning nasta sida!

En samtida teknisk beskrivning av Nyrops Gråshoppan
Aeroplanet år ett monoplan, 
liksom Bleriots. Dcss dimen
sioner åro: långd 8 meter, bredd 
mellan yttersta vingspetsama 
10 meter. Stående eller lo- 
pande på marken vilar det på 
tre hjul, något grovre ån mycket 
solida cykclhjul. Två av des
sa uppbåradclcgcntligakropp- 
partiet, det tredje svansen, om 
vi hår få tillåmpa en sådan ko- 
metbeteckning. I "kroppen" 
som ter sig synnerligen luftig, 
år maskineriet forlagt och har 
har aviatikem sin plats, den 
senare i en li ten icke alltfór 
bekvåm stol, var i från han ma- 
nóvrerar monoplanets rorel-

scr. Vadm anfråm stbeundrarår 
flygmaskinens småekra bygg- 
nad. Allt måste ju  góras av ma
terial som år på samma gång lått 
och hållbart. Stållningcn - och 
något annat ån en stomme år 
icke maskinen - år gjord av helt 
tunna tråribbor ytterligare sam- 
manfogad med fina, hårdade 
ståltrådar. Det ser bråckligt ut 
men listema år av det amerikan
ska pitchpine, ett segt tråslag, 
som forr bojer sig ån bryts och 
tvårribboma år av hickory som 
nåstan har stålets hårdhet. Den 
låttakonslruklionen år stark som 
en jåmbalk. Flygvingama lik
som Ovriga vingar år óverspán-

da med lufttåt gummivåv, åro 
rorliga varigenom maskinen 
balanscras når kantringsfara 
uppstår. Ett par bakre vingar 
tjåna till manøvrering av pla
nets hojning eller sånkning. 
Långstaktemtår givetvis styret 
anbragt. Långst fórut åro an
bragta ett par skidliknande 
medar till underlåttande av 
nedstigningen når monopla
net kommer i beróring med 
marken. Hela planets vikt in
klusive aviatiker och motor 
uppgår till 350 kilo, och kost- 
naden fór densamma torde 
komma att stanna vid om
kring forstå tiotalet kronor.
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Nyrop den forste
kar OK. Nyrop - utan certifikat 
- satt vid spakama under flyg- 
kroppen. Han drog på och ma
skinen kom i rullning. Men lyfla 
och flyga ville den inte. Det blev 
bara några korta skutt. Den luft- 
kylda motom gick inte rent. Den 
blev Ovcrhcttad. Så holl man på 
några dagar och nyfikna åskå- 
dare hade snart dópt maskinen 
till Grashoppan. Ett val så pas
sande namn.

Upp igen med piloten!
De Tick tanka om. Maskinen togs 
hem till Landskrona igen fór alt 
modificras på en del punkter. 
Det var inte bara motom man 
ville byta ut. Rjrarplatsen flyt- 
tades nu upp till flygkroppen 
igen, fór piloten hade suttit mitt 
i propellerdraget och fålt allt 
losgods från marken kastat mol 
sig under flygfórsóken.
Då man i augusti/september kom 
tillbaks till Ljungbyhed fór na
šla flygfórsókomgáng hade man 
en 24 hastkrafters Anzani-mo
tom i nosen på sitt flygplan. Det 
var en valkand motor på den ti
den och skulle nog kunna bidra
ga till lyekosammare flygfór- 
sók. Efter långvariga justering- 
ar och startfórsók, så lyekades 
till slut Nyrop att få upp maski
nen i luften. Den flog. Detta 
ogonblick blev allLså den histo
riska handclscn, då den forstå 
svenskbyggda maskinen kom i 
luften med en sjalvlard pilot. 
Av någon anledning hade det 
mitt uppe i de positiva handel
sema kommit lite grus i samar- 
betet mellan Oscar Ask och 
Hjalmar Nyrop. Men någon bryt- 
ning var det inte fråga om. Ån! 
12

Snart skulle en av det Svenska 
Acronautiska Sallskapet arran- 
gcrad flygvecka genom foras i 
Stockholm. Dar ville man visa 
upp sin flygmaskin. Men nu var 
det så, att Nyrop inte hade något 
flygcertifikat. Han måste al I tså 
allra forst - och snabbt - skaffa 
sig ett sådant. Men det var latta- 
re sagt an gjort, trots att ford- 
ringama fór ett sådant var be- 
tydligt lattare an fór ett svenskt 
RC-certifikat av årgång 1990! 
Det galide "bara" alt hålla sig i 
luften under sju minuter. Men si 
det var inte An/.ani-motom med 
på. Den blev snabbt óvcrhcttad 
Med Guds och forsynens hjalp 
kunde den fórmás alt hålla sig 
igång hógst fem minuter. Lan
gre tidrymd hade den aldrig gåtL 
Det innebar, att Nyrop fick soka 
sig frarn andra vagar att få sin 
maskin demonstrerad under fiyg- 
veckan i Stockholm. Goda råd 
var nu dyra!

Dansk demo-aviateur!
Cederstrdm hade forvisso ett gal
lande aviatórdiplom, men han 
hade fór avsikt att stålla upp 
med en egen maskin under upp- 
visningama. Så Nyrop fick 
soka sig utanfór landet. I Dan
mark fanns Knud Thorup och 
han hade ett gallandc diplom. 
Och han stal Ide giima upp som 
demo-flygare, men ville trana 
lite fórst. Så darfór fick man 
transportera flygmaskinen till ett 
litet fait vid Amager, dar Tho
rup under några dagar flog in sig 
på den. Delta skedde under sep
tember 1910. Under flygveckan 
genomfórde Knud Thorup någ
ra korta flygningar med den Ny- 
ropska/Askska maskinen och 
man kunde i hufvudstaden kon-

stalera, alt den forstå svensk
byggda maskinen verkligen kun
de flyga. Men några stora rubri
ker blev det inte, fór allt detta 
skedde i skuggan av de mer vål- 
kånda flygpionjórema med Flyg- 
baron Cederstróm och Robert 
Svendsen i fråmsta ledet. Dessa 
herrar blev val belonade fór sin 
del i "flygshowen" - Nyrop fick 
daremot betala 1.000 riksdalcr 
fór sin utstallningsplats. 
Svenska Dagbladet hade dock 
några rader om hans medver- 
kan: "Det lilla eleganta Ask- 
Nyropska eller Nyrop-Askska 
monoplanet - de båda kompan- 
jonema ha råkat i oenighet om 
hvems namn som bór stå fórst - 
leddes ut, och redan kl half 5 
satte Thorup sig upp, kladd i blå 
kombination och ród rnossa. Han 
fick vackcr sats och var snart fri 
från marken, men lyekades inte 
hålla sig uppe, utan slog ned ett 
styckelxmpå Pallet. Dcnna forstå 
fiykt tog 19 sekunder ..."

Ask hoppar av!
Val hemma igen fortsatte Ny
rop sin flygningar på Ljungby
hed. Men inte ens under de kal- 
larc hóstdagama kunde man få 
Anzanin att gå langre tid. Bryt- 
ningen kompanjonema emellan 
var nu ett faktum. Deras gemen- 
samma bolag gick i likvidation. 
Ask var inte langre intresscrad 
av samarbetet och gick åt sitt 
håll. Fader och son Nyrop hade 
dock fått en annan intressent 
med på sina noter och var snart 
igång med nåsta flygplanpro- 
jekt, som liksom det forstå i 
stort baserades på en Bleriot- 
liknande konstruktion. Och nu 
var man i fard med att skaffa en 
starkare och framfor allt mer

driftssaker motor. Det var nód- 
våndigtav fiera skal. Bland annal 
hade fordringama fór det inter- 
nationella aviatordiplomet bli- 
vit mer kråvande - inte bara fór 
den diplomsókandepiloten utan 
också fór motorema! I februari 
1911 stipulerades det, att man 
måste genomfora två flygom- 
gångar med bland annat fem dub- 
belsvangar i form av liggande 
åltor. Man kunde konstatera - på 
den tiden - alt kraven var fór 
hårda. På fiera flygskolor till 
och med strejkade elevema, då 
kraven blev kanda!

Ny motor och 
certifikat fór sok!
Nyrop fick så mojlighet alt skaf
fa en ny och starkare motor i och 
med att fabrikoren Paul Dre- 
wes, Stockholm, ingick som del- 
agare i det nystartade fóretaget. 
Det blev en 45 hkrs REP-motor. 
Den motom mojliggjorde, att 
Nyrop kunde Ovningsflyga med 
målsattningen att senare avlåg- 
ga prov fór det hett efterlangta- 
dc certifikatet. Den 4 maj 1911 
var det dags in fór officiella kon- 
trollanter. Men redan efter den 
forstå åttan "kantrade" maski
nen på alltfór låg hójd. Nyrop 
hann inte rata upp utan traffade 
marken och totalhaveriel var ett 
faktum. Nyrop fick smarre ska- 
dor, men flóg inte mer efter den 
tråkiga episoden.

Hjalmar Nyrop har dock gått till 
flyghistorien som den forste 
svensk, som inte bara tillverka- 
de ett eget flygplan. Han var 
också den fórste svensk, som 
sjalvlard tog upp ett flygplan i 
luften och hólls sig dår - så långc 
motom var samarbetsvillig! ■



Hallå igen!
Del i forrå numret av Modell- 
flygnyu namnda forslaget till 
klarlagda F3B-Termikregler for- 
kastades av grcnkonfcrcnscn vid 
forbundsmotet i Kristianstad. 
Till nasta år hoppas jag att vi har 
ett ånnu mer underbyggt for
slag. Vid fórbundsmdtet antogs 
en motion om SM-status endast 
for intcmationella klasser. Det 
innebår att årets SM i F3B-T 
biir det sista och vi i framtiden 
får kalia det fór riksmåsterskap.

For oss termikflygare som vill 
bli svenska måstare finns också 
mojligheten att arrangera SM i 
den nya intemationella termik

klassen F3J. Den svenska Over- 
sattningenavF3J jobbar jag med 
så mycket jag hinner, och en 
sammanfattning fanns i forråse- 
gelspalten.

Tdvlingssdsongett dr 
igång!
Tavlingssasongcn har dragit 
igång ordentligt och årets forstå 
F3B-F AI- tavling var j^ungsång- 
cn Cup på det mycket trevliga 
TOPP-fåltet utanfor Vallentu- 
na. Segrade gjorde - fór forstå 
gången sedan SM 1987 - intc 
Joakim Ståhi. Det blev istallet 
Robert Hollsten från Koping som

kammade hem flest poang. 
Kungsangen Cup var också DM 
fór stockholmama och det blev 
Per-Axel Eliasson som nu - bland 
mycket annat - kan tituleras dis- 
triksmåstare i F3B.
Hela rcsultatlistan återges hår 
intill.

Å llebergstavlingen
Den gigantiskaÅllebergståvling- 
en har också avgjorts. Segrarc 
blev Gunder Carlsson från ar- 
rangorsklubben Blue Max.

SM i F3B-Termik
Ovan namnda SM i F3B-Tcr-

mik går den åttonde september 
på Brattforshedens flygplats. 
Arran gor år Filips tads MFK och 
kontaktman Kaj Skåre tel. 0590- 
12317

P ellesto va-ve c kan
Inbjudan har anlånt från segel- 
flygveckan i norska Pel lestova. 
Den går av stapeln under vecka 
26 och biir fylld av olika radio- 
scgclaktivitctcr.
Mer information om "Pelle-uken" 
kan fås från Stefan Carlsson, 
019-23 26 85.

Anders G ustavs son, 
AU-segel termik.

KUNGSANGEN CUP F3B-FAI 5-6 M A J 1990

UT-poång

1 Robert Hollsten Koping FK mfs 7701 100,0 l:a  junior
2 Pasi Våisånen Kdping FK mfs 7668 99,6
3 T Kinnunen Koping FK mfs 7418 96,3
4 Joakim Ståhi RFK Ikaros 7353 95,5
5 Stefan Carlsson RFK Ikaros 6723 87,3
6 S -0  Carlsson RFK Ikaros 6044 78,5
7 M Carlsson RFK Ikaros 5750 74,7 2:a junior
8 P-A Eliasson Starflyers 5010 65,1 l:a DM SLM
9 Ove Fransson Micros 4551 59,1 2:a DM SLM

TÅVLINGSKLASSER I RADIOSEGEL.

F3B Tids-, haslighels- och distansmoment, vinschstart.
F3B-Termik Tidsflygning. Svensk specialklass.
F3F Hastighetsflygning på hang.
F3H Distansflygning.
F3I Storscgel med bogscring.
F3J Tidsflygning.

Lite komplettering 
till artikeln om 
Ellehammer!
Två illustrationer kom bort i 
hantering av Ellchammer-arti- 
keln i Modellflygnytts forrå num - 
mer. Vi beklagar detta och for- 
soker kompenscra med dessa två 
bilder. Figumumren anges i en- 
lighct med figurhånvisninganar 
i artikeln.
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Fin Majtåvling men 
UT blåste nåstan bort!

Majpokalen i Uppsala
På vaggen framfOr mig hanger 
ett vackert porslinsfat tillvcrkat 
av Uppsala-Ekeby, med motiv 
från Uppsala och med Uppsala- 
domen som blickfång. Inskrip
tionen lyder: Majtavlingen 1966, 
C:2. Alltsammans utgOr inte bara 
en påminnelse om ett lyckligt 
tillfålle i friflygreds modellflyg- 
liv utan år också ett bevis på att 
Uppsala-klubben i många år har 
gett friflygama i S verige en chans 
att inleda den ljusa årstidens tåv- 
lingssåsong på basta tånkbara 
sått.
På senare år har också Uppsalas 
majtåvling blivit mer och mer 
intemationell med deltagare från 
Norge och Finland, som trogna 
gåster med också med deltagare 
från kontinenten.
I år omfattade tåvlingen 71 star
tande modell il ygplan, dåribland 
glådjande många juniorer från 
de aktiva klubbama i Matfors, 
Gagnef, Norberg, Eskilstuna, Sol
ná, Borlånge och inte minst Upp
sala. Vådret var till en borjan 
ganska blåsigt, varfor man in- 
ledde tåvlingen med 2 minutcrs 
max tid. Efterhånd stillnade det. 
De 2 avslutande periodema och 
dårefter foljande fly-off genom- 
fordcs i perfekt tåvlingsvåder. 
HOga och jåmna resultat blev 
det i samtliga klasser. Resultat-

listan ger besked om hur striden 
slutligen avlopte.

Fler tavlingar
Fortsåttningen på tåvlingssåsong- 
en har framgått av tidigarc pub- 
licerade tavlingskalender, men 
det år kanske på sin plats åndå 
att påminna om vad som kom
mer allra nårmast. Det år många 
goda tillfållen, se sjålv nedan! 
Detaljuppgifter om evenemangen 
har framgått av tåvlingsinbjud- 
ningama som skickats ut i de 
reguljåra månadsmeddelandena 
från SMFF:s exp. Overallt kom
mer det att tavlas med intensitet 
och under stor trivsel. Forsum- 
ma inte att vara med!

Mer om SM-klassema
I forrå numret redgjordes fór de 
"nya" klasser som Forbundsmo
tet 1990 beslutade ska ha SM- 
status i fortsåttningen. Skri va
ren har ånnu icke kunnat ta del 
av hur reglema fór dessa klasser 
år, men snart nog kommer Spor
ting Code (inkl "Provisional 
rules") som år FAIs regelbok 
for alla modellflygklasser, åven 
till friflygred. Då kommer om
gående exakta uppgifter i fri- 
flygkrOnikan, så att nya modcll- 
flygplan kan konstrueras och 
byggas enligt dessa regler. An 
så långe år det god tid till 1991 
års Friflyg-SM, då dessa nya

regler kan borja gålla. Under 
tiden kan det kanske vara bra att 
beskriva hur nu gållande FAI- 
klasscr ("slora" SM-klassema) 
år beskaffade vad betråffar flyg- 
planen:
F1A Segelmodeller med sam- 

manlagd båryta 32-34 dm2, 
minimivikt410 g.

F1B Modeller med gummimo
tor, sammanlagd båryta 17-
19 dm2, minimivikt (utan 
gummimotor) 190 g. 
Maximivikt fór gumm imo- 
tor 40 g inkl smorjmedel. 
Gummimotom helt inne- 
sluten i flygkroppen.

F1C Modeller med forbrån- 
ningsmotor, hOgst 2,5 cm3. 
Minimivikt 300 g per cm3 
cylindervolym, minimivikt
20 g per varje dm2 total 
båryta.

Utover desa regler som avser 
konstruktion och bygge av flyg- 
plancn Finns det tåvlingsregler 
och rekommendationer innehål- 
lande allt det man får och inte 
får gora når måstcrskapståvling- 
ama skali avgoras.
FAI Sporting Code, som om- 
nåmnts i texten, innchållcrsamt- 
liga regler fór al la typer av mo- 
dellflygplan. Innehålletårmyc- 
ket omfattande och redogor in- 
gående fór allt som galler fór 
tåvlingsarrangemang i samtliga 
modellflyggrenar.
Boken, som rekommenderas till 
alla tåvlingsarrangorer, kan re- 
kvireras från SMFF:s exp.

Friflyg-UT
De fina friflygfaitcn i traktema 
kring Rinkaby i Skåne var åven 
i år skådeplatsen fór friflygar- 
nas uttagningståvling, som den- 
na gång gållde tre måsterskaps- 
tåvlingar, som kommer senare i 
år. I tur och ordning gållde det 
lag till NM (arr Danmark), VM 
for juniorer (arr J ugoslavien) samt

EM (arr Ungem). 38 tåvlare hade 
anmalt sig och endast enstaka 
hade fått forhinder i sista stund. 
Fredagen 25 maj kunde man borja 
tåvlingen med FlA-flygama. 
Dock inte utan viss tvekan, då 
vinden svepte med god hastig- 
het 6ver fåltet. 5-6 m/sek som 
lågst och 9-10 som hogst gjorde 
att man beståmde maxtiden till 
2,5 min. Dårmed Fick tåvlama 
en rimlig chans att dels kunna 
landa på Fåltet, dels också kunna 
komma tillbaka i tid fór nåsta 
start. Den fórkortadc maxtiden 
visade sig vara rått medicin. 
Tåvl ingen genom fordes med gott 
resultat och med gott sporLsligi 
utfall. De tåvlare, som båst be- 
hårskade flygplan och vind kom 
också hogst i resultatlistan.
Per Findahl från Norberg visade 
upp sedvanlig stor såkerhet i ter- 
mikletning både med modellen 
cirklandc på linan och med mo
dellen våntande på marken. 6 
max och avslutande 74 sek i sis
ta starten, då vinden hade okat, 
gav segem till Per. Efter honom 
foljde en rad bekan ta namn: Lars 
Larsson, Herbert Hartmann, Mi
kael Holm bom, Per Qvamstrom, 
John Pettersson. Dessa sex ut- 
gor landslag vid NM. Till EM 
har Per Findahl, Herbert Hart
mann och John Pettersson kva- 
liFicerat sig, beroende på att dessa 
tre var bland dem, som vid fórra 
årets Friflyg-UT kvalificerade 
sig till slutlig uttagning av EM- 
laget, vilket nu har skett. 
Juniorernas uttagning varenkla
re. De tre från Uppsala - Deniz 
Varhos, Mats Hall och Jon Wiese 
- lade sig på de tre fråmsta plat- 
sema och år dårmed klara for 
junior-VM, som skali avhållas 
på de enorma Fål ten i Mostar, 
Jugoslavien.
Lordagens 26 maj visade upp 
samma våstliga vind med unge- 
Får samma hastighet - 7-9 m/sek

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

■  9 juni Våstgota-tavlingen Kråks skjutfalt.
ArrangOr Brånnebrona Fk

■  16 juni Sunshine Thermal Hunting, Revinge. 
ArrangOr Mfk Fladdermusen

■  7-8 juli Friflyg SM 1990, Alvaret, Oland.
Arranger Mfk LinkOping

■  14 juli Scania Cup 1990 Revinge 
Arranger Aeroklubbcn i Malme

■  16-20 juli Traningslåger Revinge 
Arranger Grenstyrelsen Friflyg

■  21-22 juli Scandinavia Open 1990 Revinge 
Info via Aeroklubben i MalmO, tel 040-19 37 90

■  18 augusti Hjelmerus MemorialAlvaret, Oland 
Arranger Mfk LinkOping

i
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Friflyg-UT 1990 -  resultat
Klass F1A senior
1. Per Findahl 150 150 150 150 150 150 74 974
2. Lars Larsson 150 150 130 150 76 150 39 845
3. Herbert Hartmann 111 150 1 150 128 150 150 840
4. Mikael Holmbom 150 103 90 150 50 150 111 804
5. Per QvamstrĎm 150 150 150 148 150 17 21 786
6. John Pettersson 59 150 150 60 54 150 126 749
7. L -0  Danielsson 87 85 86 81 110 150 76 675
8. U Edlund 52 45 16 150 85 150 150 648
9. 0  Blomqvist 124 150 60 51 55 67 115 622

10. M Dahlin 73 135 63 150 111 70 - 602
11. L Findahl 147 36 37 150 38 137 - 545
12. H Sundberg 75 150 150 - - - - 375
13. P Blomqvist 150 150 57 - - - - 357
14. B Wiese 2 44 39 62 31 69 49 296
15. L-G Olofsson 70 97 70 - - - - 237
16. A Persson 73 124 - - - - - 197

Klass F1A junior
1. D Varhos 47 150 145 118 89 6 90 645
2. M Hall 119 104 77 85 41 150 1 577
3. J Wiese 63 150 62 9 71 150 70 575
4. N Wångberg 74 150 133 - 60 43 48 508
5. C Nordin 77 150 - 26 60 - - 313
6. J Axelsson - 48 150 2 - - - 200

Klass F1B senior Klass F1B junior
l .P  Findahl 120 1. D Thorsén 120
1. B -0  Tdmqvist 120 2. M Soderling 120
l .L  Hansson 120 3. V Falk 22
l.B E im ar 120
l.K A ndersson 120 Klass F1C senior
6. M Eriksson 77 1. G Ågren 120
7. A Håkansson 45 2. E Astfeldt 74

3. L Åhman 40

når tåvlingen borjade, Sven denna 
dag efter en viss tvekan och efter 
grundligt rådslag och genom- 
gång. Med tanke på den något 
kraftigarc vinden beslåmdesmax- 
tiden till 2 minuter. Några tåvla- 
re, som inte var med i 6-gruppcn 
från 1989, avstod från att tavla, 
men de dvriga gjorde sina star
ter enligt garn malt recept att til- 
låmpa vid tavlingar med stark 
vind: att slappa flygplanct i till- 
fålligt avtagande vind. Fordelen 
år då dessutom att chansen att 
denna avtagande vind beror på 
att termik just då har "slåppt" 
fórvisso icke år så liten.
Vinden visade inga teeken på au 
avtaga, och man gjorde dárfór 
efter fórsta periodens slut nya 
måtningar, som visade att ge- 
nomsnittshastigheten på vinden 
hade 6kat till 10-13 m/sek.Reg- 
lcma foreskriver att om vinden 
år mer ån 9 m/sek i genomsnitt 
skali tåvlingen avbrytas fór att

fortsåtta scnarc om tid finns. I 
sådana fall skali genom gån g 
hållas en halvtimme efter av- 
brottet och beslut tagas om fort- 
såttning av tåvlingen skali ske. 
Fdljaktligen avbrdts tåvlingen 
efter forstå perioden.
Tåvlama kalladcs till genom- 
gång efter ytterligare en halv
timme, då man konstaterade att 
vindhastighclcn var for hog.
Ny genomgång kl 1500. SMHI- 
rapporter sade alt chansen ti 11 en 
avgorande forbåttring av våder
situationen var obefintlig - sna- 
rare ytterligare forsåmring av 
vådret med dkande vindhastig- 
het och ev. regn. Man konstate
rade, att fortsalt tavling ickckundc 
ske.
Dárfór år resultatlistan från lor
dagens tåvling beskuren. Den 
visas åndå, till begrundan både 
fór grenstyrelsen och andra in- 
tresserade...

Lennart Hansson

Majtåvlingen 1990 - resultat

Klass F1A senior
1. P Findahl 120 120 120 180 180 720+240+300
2. G Holm 120 120 120 180 180 720+240+195
3. U Edlund 120 120 120 180 180 720+155
4. T Ekendahl 118 120 120 180 180 718
5 .1 Sundstedt 109 120 120 180 180 709
6. P Blomqvist 120 120 104 166 180 690
7. P Johansson 120 87 120 180 180 687
8. V Nereng 120 120 56 180 180 656 Norge
9. T Pajunen 109 120 51 180 180 640 Finland

10. B Melby 120 14 120 180 180 614 Norge

Klass F1A junior
l . F Marcizko 120 120 120 126 180 666
2. D Varhos 120 50 48 180 180 578
3. J Wiese 60 102 120 180 75 537
4. K. Koiviola 54 99 55 41 180 429 Finland
5. S Sundstedt 42 120 120 83 49 414
6. S Backen 106 60 52 180 - 398
7. G Naerer 120 46 67 51 10 294
8. T Klungrchaug 120 - - 102 27 249 Norge
9. V Nereng 7 14 61 74 32 188 Norge

10.K J Qvarfordl 50 27 15 42 21 155

Klass F1B senior
1 .0  Kilpelåinen 120 120 98 180 180 698 Finland
2. L Ericsson 120 120 89 180 180 689
3. B Soderstrom 120 70 120 180 180 670
4. M Eriksson 120 120 116 109 180 645
5. P T Skjulstad 120 120 100 171 123 634 Norge

Klass F1B junior
1. P Dahlin 81 98 87 180 180 626
2. M Soderling 17 120 120 180 180 617
3. V Falk 83 0 120 141 180 524
4. D Thorsen 120 69 4 5 0 198

Klass F1C
1. G Ågren 120 120 117 180 180 717
2. E Astfeldt 120 78 100 119 180 597
3. T Aim - - 15 167 180 362
4. L G Lindblad 42 32 47 64 89 274
5. R Eriksson - - 20 99 85 204

Klass A:1 yngre junior
1. E Stålnackc 120 120 64 120 106 530
2. M Jarlehag 102 120 120 55 104 501
3. E Naeser 60 105 120 48 81 414
4. T Marcis/.ko 11 57 62 120 115 365
5. D Steiland 113 69 24 120 32 358
6. F Marciszko 44 30 73 120 11 278
7. P Lipponcn 57 28 47 34 77 243
8. A Bergstrdm 65 31 61 28 34 219

Klass A:1 aldre junior
1. J Naeser 120 120 47 120 97 504
2. R Frcdriksson 27 118 53 120 25 343
3. J Thyme 105 74 47 60 52 338
4. F Astfeldt - - 120 36 120 276
5. D Sawano

k---------------------------
22 30 69 39 56 216
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Certifikatregler 
for helikopter

H clikopter-certifikatreglerna 
bygger på en teoretisk del och 
en praktisk del lik de dvriga mo- 
dellflygccrtirikaten.
Det teoretiska provet bygger på 
helikoptems speciella tekniska 
krav och såkerhetsproblcm. 
Flygprovet skali visa att piloten 
styr hclikoptem både vid hov
ring och flygning i lufthavet och 
inte tvårtom.
Flygfigurema år så låtta att al la 
som tninar skali klara dem. Då 
figurema år delvis tagna ur 
svenska Heli-populår och Tysk
lands låttaste heli-klassbordenna 
forutsåttning vara uppfylld. T rots 
forenklingama kvarstår en viss 
svårighet, så att piloten får tråna 
till sig den flygskicklighet, som 
behovs. Likheten med hcli-po- 
pulårprogrammetgdr atten heli- 
pilot, som åmnar deltaga i tåv- 
lingar har grundcma klara. 
Flygningen skali ske i en s k 
heliport med måtten 10 x 10 
meter, dvs den normala tåvlings- 
rutan for F3C och helipopulår. 
All start och landning skali ske 
vertikalt dver mittenrutan pos A 
- vid landning for Figur #5 gåiler 
dock den stora 1 0 x 1 0  meters- 
ru tan.

Rekommenderad "Låmplig hov- 
ringshojd" år då landningsme- 
dama eller landningshjulcn år i 
huvudhojd, vilketgdr attrotoms 
rotationsplan ligger Over pilo
ten - en rekommendation, som 
år helt i enlighet med FAI:s be
slut 1989 och som nu gåiler for 
F3C-klassen.
Baslinjen går genom piloten som 
for ovriga certifikat, men det 
gålier bara for sista flygfiguren 
# 5 .1 ovriga hovringsfigurcr får 
piloten folja efter modellen som 
ihelipopulår-rcglcmaom såon- 
skas. Ett minsta avstånd mellan 
pilot och helikopter på 5 meter 
skali hållas, dvs 1/2 heliport. 
Flyg- och hovringsfigurer kom
mer alltså att beddmas av kon
trollanten och det kan tyckas 
vara en svårt uppgift specieilt 
om man inte gillar helikopter 
och ån mindre om man inte år 
domarutbildad inom området. 
Men så år inte fallet, når denna 
bedomning forenklats avsevårt. 
Godkånd manover bl ir det, om 
den av helikoptem beskri vna 
banan och landningplatsen ej 
skiljer mer ån 2 meter i avstånd 
från den tånkta figuren. For flyg- 
figur #5 galler dock att land-

ningsplatsen skali vara innanfor 
rutan 10 x 10 meter.

Tankar och funderingar 
kring teoretiska delen 
Allmånt
Det får inte f> nnas några trasiga/ 
språckta eller felaktigt byggda 
eller lagade rotorblad.
Några kraftexempel på en liten 
.30- och en stor -60-helikopter 
bor finnas. Rotorbladens perife- 
rihastighet, som skali bronsas/ 
tas upp vid en eventuell krasch 
samt bladets centrifugalkraft, som 
drar i bladets fåstbult

Rotorhastighet
.30-hclikoptcr 300-400 km/h 
.60-helikopter 400-500 km/h 
Centrifugalkraft 
.30-hclikopter 100-150 kg 
.60-hclikoptcr 200-350 kg

Radioinstallationen
Låmpl igt monteringssått av mot- 
tagare, gyron och servon bor 
vara så att vibrationsni vån sånks 
till ett minimum. Delta ar vik- 
tigt, då helikoptem genererar vi
brationer i hogre grad ån en vanlig 
motormodel 1 på grund av alla 
roterande mekaniska delar. 
Mottagare och batteri skali 
monteras mjukt låmpligcn i något 
skumgummimaterial. 
Mottagarantennen måste mon
teras skyddad från mekaniskt 
slitage, tex av metallchassi eller 
andra skarpa manter. Dårfor bor 
antennsladden monteras i ett

plastror så Iångt från skårmande 
metallchassi som mojligt. Den 
får aldrig lindas runt en stjart- 
bom av metali eller kolfiber! 
Servon skali monteras i sina 
gummibussningar!
G yrot skali monteras i gummi
bussningar eller på en skiva av 
skumgummi - folj leverantorens 
rekommendalioncr! Elkablartyp 
servokablaroch batter ikablar bor 
bunlas samman till en låmplig 
kabelstam fór att klara vibratio
ner på båsta sått.
Montering och låsning 
Skruvar och muttrar skali låsas 
med låsvåtska eller vara av sjal v- 
låsande typ. Linkar och stot- 
stångcrskall vara orden tligttenn- 
lodda om de år av lodtyp. Råla 
aldrig ut krokta stotstånger, då 
de snabbt biir utmaiiadc och utgor 
då en allvarlig såkerheLsrisk. 
Uppstart av helikopter 
Utfór en chccklislckon troll! 
Prechcck: År al la batterier lad- 
dade som de skali vara? 
Råckviddskontroll mås te normalt 
gdras utan alt molom år igång.

Den kan också utfóras med dc- 
monterade rotorblad och vål for- 
ankrad helikopter. Observera, att 
ett gammalt eller dål igt gyro kan 
reducera råckvidden avsevårt 
genom deelmotorstomingar, som 
då uppkommer! Dctta kan pro- 
vas genom att man slår av gyrot 
vid råckviddskontrollen for att 
se om råckvidden fórándras. 
Rotorbladstracking skali inteut-
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'--------------------------------------------------------------------------------------\
Beskrivning avfigurerna____________
1. Hovring
Siart till låmplig hovringshojd over pos A. Dårcftcr hovring {iver 
startplatsen i minst 15 sekunder och slutligen landning.
2. Triangel
Start till låmplig hovringshojd Over pos A. Forflyttning snett 
fram ut till hogcr pos C. Darcftcr sidoforflyttning till vånster pos 
B varpå foljer fOrfiyttning snett bakåt in mot mitten och pos A 
och slutligen landning.

3. Hoger-vånster
Start till lamplig hovringshojd Over pos A. Så sidoforfly ttning till 
linjen mcllan pos C och pos E. Dårefter sidoforflyttning till den 
andra sidan mellan pos B och pos D och sidoforflyttning till 
centrum pos A och slutligen landning.

4. Framåt-bakåt
Start till låmplig hovringshojd over pos A. Framålforflyttning till 
linjen mellan pos B och pos C. Darefter bakåtfOrflyttning till den 
bakre linjen mellan pos D och pos E samt framåtfOrflytlning till 
pos A och slutligen landning.

5. Start, 2x180° & landning
Start till lamplig hovringshojd Over pos A.FramåtfOrflyttning till 
minst 10meters hčjd. Goren 180°-svång i lamplig riktning samt 
rak medvindsflygning som avslutas med en likadan 180°-svång 
upp mot vinden i riktning mot heliporten med minsta hojd av 10 
meter. Dårefter landningsinflygning med hojdfOrlust (sjunk) ner 
inom heliporten (10 x 10 meter). Det hela avslutas med hovring
på lamplig hojd innan landning sker inom 10x10  metersrutan.

_  _

foras på så satt, alt man håller i 
sljåribommen! Nu, då vi vet vil
ka krafter och hastigheter rotor- 
bladcn har, så vi forstår riskema 
med detta forfarande!
Flygning
Kontrollcra och balansera onO- 
diga skakningar och vibratio
ner, då dessaorsakar forslitning- 
ar och utmatUiingar och påver- 
kar alltså den totala såkerheten! 
Ligg aldrig under helikoptern, 
når motom skali justeras. Den 
kan plotsligt vålta på grund av 
en yltre stOming - radiostoming 
eller en kastvind! Normal an- 
svarsfull flygning galler alltid!

Några noteringar!
Underlaget for det teoretiska pro- 
vetår under framtagning liksom 
c ---------------------------------------

F ig u r 5

2X180° & 
LANDNING

V_________________

cert-anvisningar mm och de be- 
råknas vara klara under den hår 
sommaren.
Du som har synpunklcr på hcli- 
koptcrccrtifikatet och detaljer i 
anslutning till detta bor hora av 
Dig till Gunnar Eriksson, Ostrá 
Parkgatan 26,951 36 Luleå, te
lefon 0920-239 26 - skri fligt eller 
per telefon - fore den 15 juli. 
Bakom det hår helikoptercerti
fikatet ligger bland andra Per 
Nordstrom, som har bollat des- 
sa tankar och idéer med gubbar 
i branschcn, bl a Churt Eklund 
(aktiv nyborjare!), Bjom Per- 
ned (aktiv helipoparc!)Cal-Inge 
Lindberg (F3C-lagledare & do- 
marutbildad!), Thomas Ceder
gren (aktiv F3C-pilot!).

Gunnar Eriksson

nytt
on)® d]@ 00% (|)

sondagsflygares
funderingar
Gunnar Erikssons artikel på sidan 8 
tick en snabb replik!
Vad år det som gdr att man år så 
begeistrad for denna sin hobby 
att vara en sondagsflygare?
En sondagsflygare deltar ju inte 
i några tåvlingar, dår han upp- 
når sina resultat. Nå, i stållet så 
upplcvcrar vål Mr Sondagsfly- 
gar en tillfredsstallelse når det 
under idogt arbete framstållda 
flygetyget majeståtiskt tumlar 
om i luften. Tånk att en hóg med 
diverse tråpinnar och lile klåd- 
scl kan bl i något så vackert! 
Tånk att den flyger!
Kort sagt en sondagsflygare be- 
hOver inte komma hem med ett 
fórstapris ifrån en tavling, han 
behover egentligen bara kom
ma hem med en hel modell och 
veta all under nåstkommande 
sijndag så biir det flyga av igen.

En annan sak år att det år kon- 
stigt att det bara år individer av 
manligt kijnsom fór det mesta år 
modellflygare. Var sjutton biir 
Ni av - alla vackra flickor? År 
del så att Ni anser att al la vi 
pojkar/karlar/gubbar ågnar oss 
åt en hobby som fór en kvinna år 
helt obegriplig?
Det skulle faktiskt vara trevligt 
om man kunde få reda på hur 
många av kvinnligt kon som 
utovar denna hobby i Svea Rike. 
Jag år helt overtygad att de som 
ulOvar hobbyn ingår i den stora 
skaran av sondagsflygare, som 
finns i vårt land.
Sjålv anser jag att det att vara 
sondagsflygare år en mycket fin 
titel på dessa hobby utOvare. De 
har bara ett stort fel, de tillhor 
den tysta majoriteten!

En appell:
Nu får det allt vara slut på att vi 
alla sondagsflygare av alla kate
gorier år medlemmar av den 
TYSTA MAJORITETEN!
Vi år faktiskt våldigt många! Vi 
år faktiskt mycket viktiga fór 
den etablerade hobbyhandcln! 
Vi år betydelsefulla for SMFF i 
och med att vi betalar våran avgifl! 
Vi har otroligt kul når vi utovar 
vår hobby! Men vi år den tysta 
majoriteten! Nu får det vara slut 
på detta!
Så upp till kamp alla sondags
flygare! LåtDinståmmablihord! 
Den hår fina tidningen år ett ut- 
mårkt forum fór Dina åsikter. 
Tånk och tyck!
Slut på appellen!
Låt mig gOra en bckånnelsc: Jag 
har våldigt svårt att forstå alla 
dessa modellflygare, som alltid 
påstår att den del som han syss- 
lar med - till exempel radiofiyg 
- år den enda saliga delen av 
hobbyn. ALL modellflygning ger 
tillfredsstållelsc! Det år ingen 
skillnad på den når Du ser Din 
modell i luften! Den som byggt 
en enkel li ten kårra kånner lika 
mycket tillfredsstållelse som den 
som byggt ett plan med al la 
tekniska finesser som finns på 
vår jord!
Det hela handlar om tillfreds
stallelse!
Så låt oss sluta dessafundering- 
ar med att uppmana alla visa 
tolerans mot alla olika modell
flygare som finns.
Fór egentligen så har vi under
bart roligt allesammans!

Kalle Sondag 
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Svensk linflyg-svacka?
Svenskt linflyg har befunnit sig i en svacka de senaste 
åren. Tåvlingar runt om i landet har varit ganska giest 
besokta och till och med storre evenemang såsom VM fór 
två år sedan fick mycket dålig tåckning av press hår i

Vilkcn år då anledningen till att 
en såpass anrik modellflyggren 
tappar allt flcr utovare? Man 
kan ju inte skylle på bristande 
fritid. Inte heller på brist av 
byggsatser och annat material. 
Dåremot har det kanske brustit i 
nyrekryteringen. Linflyg har 
under de senaste tio åren betrak - 
tats som ett slags andraklass- 
sport i nom en verksamhel som 
mer och mer domineras av ra- 
diokontrollcrade modeller. Att 
" flyga runt med planet i ett snore" 
år inte gångbart bland juniorer- 
na i dagens datorsamhålle.
En stor del av skulden till det 
minskande intresset måstc nog 
tyvårr låggas på dem, som fort- 
farande utovar denna modell- 
flyggrcn. Man gOr helt enkelt 
inte så mycket vasen av sig. 
Man bygget av losvirke och 
importerar nbdvåndiga tillbehbr 
direkt från udåndet, vilketknap- 
past skapar något storre utbud 
av varor hos hobbyhandlama. 
Finns del inga varor i affårema 
kommer dcras utbud helt att 
18

dominaeras av efterfrågadeprylar 
typ fårdigbyggda modeller och 
avancerade radioutrustningar. 
Inte heller gbr man något stårre 
våsen av att visa upp sin verk- 
samhet. En tåvling som samti
digt skulle kunna vara en upp- 
visning fór allmånhctcn kbrs 
numera helt anonymt utan att 
man ens fórsbkcr locka dit an- 
dra intresserade ån de, som re
dan år frålsta.

Anonym Stunt-tdvling 
i Goteborg
Så var det till exempel vid Ae- 
roklubben Modcll i Goteborgs 
stunttavling sista helgen i april. 
Fem deltagare kom till start i en 
tavling, som helt saknade åskå- 
dare. Vissa av de tåvlande hade 
t o m fórst dagen innan blivit 
påminda om att en tåvling skul
le hållas. På detta sått vårvar 
man inga nya entusiaster. 
AKMG:s tåvling kOrdes annars 
under ganska bra fórhállanden. 
Relativt stark vind stålide inte 
till med några stime bekymmer

och att solen inte tittade fram 
forrån på eftermiddagen gjorde 
egentligen flygvådret bara båt
tre.
FOrutom gravade veteraner så
som Conny Åqvist och Jan 
Bcmdtsson från arrangorsklub- 
ben AKMG hade en två man 
stark delegation från Stockholm 
tagit sig ner fór att deltaga i den 
hår tåvlingcn som åven var en 
deltåvling i Galax-trofčn. Det 
var brtxlraparet Magnus och 
Henrik Odsjd, som med relativt 
enkla modeller betifrån sig rikt- 
git bra. Bl a flijg Magnus till sig 
tåvlingcns nåst hogsta poång i 
tredje omgången och hamnade 
på en fjårdeplacering med 2.836 
p. Brodem Henrik drabbades 
av motorstopp under den inver- 
terade Bygningen och fick av- 
bryta den sista flygomgången 
då brånslenålen brbts av vid den 
oundvikliga rygglandning.
Ett lOftc fann vi i unge Stefan 
Lagerqvist från Kungsbacka 
MFK som imponerade med 
jåmna och Fma flygningar som

gav honom en trcdjcplaccring. 
Hår har vi en kille som snart 
kommer att kámpa mot gam- 
lingama om topp-placeringar- 
na. Som domare satt radarparet 
Lars-Åke Andersson och Gun
nar Grahn, vilkas entusiasme- 
rande intresse håller denna 
modellflyggren vid liv.

Resultat
1. Conny Åqvist 3197 p
2. Jan Bemdtsson 2919 p
3. Stefan Lagerqvist 2894 p
4 Magnus Odsjo 2836 p
5. Henrik Odsjo 1910 p

Ulf Selstam

Bakom Magnus (t v) och 
Henrik Odsjo ser vi har fr  v 
Stefan Lagerqvist, Lars-Åke 
Andersson, Jan Berndtsson, 
Gunnar Grahn och Conny 
Åqvist. T h vinnaren Conny 
Åqvist med sin reservmodell.
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Scandinavian C/L Open 
Championship & Oxelo Cup

-v

F2Å speed  ·  open
1. Goran Fållgren S 258,62 273,14 - Ny tt rekord
2. Per Stjåmesund S 251,22 256,59 263,92
3. Ove Kjellberg S - 253,69 261,24

F2B stunt
1. Ove Andcrsson S 2915 2996 2829 Totalt 5911
2. Åke Nystróm S 2851 2859 2886 Totalt 5745
3. Erik Bjdrkwall S 2563 2378 2556 Totalt 5119
4. Magnus OdsjO S 2066 2066 1988 Totalt 4132
5. Stefan Lagerqvist S 818 1954 2173 Totalt 4127
6. Henrik Odsjo S 1976 1623 1826 Totalt 3762

Semi-stunt
1. Sebastian Axelsson S 538 522 221 Total 1060
2. Dennis Forscll S 301 332 Totalt 633
3. Tord Gustavsson S 45

F2C team-race
1. A Appring/ S 3,46,9 3,43,6 3,45,1 3,59,9 7,43,0

J Gustavsson
3. K Axtilius/ S 4,13,2 disk 3,35,7 3,59,9 8,14,6

B -0  Samuelsson
2. G Håme/ S 3,46,9 3,43,6 3,45,1 3,48,1 8,14,6

J Gustavsson
4. J Rasmussen/ DK 3,41,9 4,37,9 4,01,1 disk

C Thorhaugc
5. P Buch/ S 4,06,7 4,00,2 5,13,4 4,48,1

G Bengtzar
6. H Andcrsson/ S 3,52,8 4,52,0 utg disk

J Åhlin
7. L Karlsson/ S 4,43,3 4,16,5

P Enwall

Goodyear-race
1. P Busch DK Final 9,34,4
2. J Rasmussen DK Final 9,48,8
3. B-Å Fållgren S disk

F2D combat
1. H Forbech DK W W L W W W 50 p
2. L Wakkcrmann NET W L W W W L 40 p
3 .B Schou DK W W W L W L 40 p
4. H Ostman S W L W W L 30 p
4. M Wakkermann NET W W W L L 30 p
6 .1 Abraham sson S L W W L 20 p
6. T Maurik NET W L W L 20 p
8. T Wisu S L W L 10 p
8. H Odsjo S L W L 10 p
8. M Bluckert S W L L 10 p
8. B-Å Fållgren S L W L lOp

12. A Korup DK L L Op
12. M Frantzen DK L L Op
12. J Valo

k.
SF L L Op

J

En Måssa?
Hobby & Fritid ár cn góteborgsk 
måssa. Namnetårpassandc. Har 
kan man finna det mesta inom 
just hobby och fritid: En Tomas 
Wassberg i papp saljer gråsklip- 
parc (fritid, kanske for en del), 
paraboler, scouter (schysst!), or
mar & reptiler, gardiner(?), tup- 
par, kycklingar, guldgråvning, 
kaniner, karate, judo, dockor, 
amatørradio. Dataspel i en stor 
och livligt besokt Atari-montcr. 
Nintendo hade cn tøgonfallan- 
de monter med lång ko utanfor. 
Inslapp med vakt! Med mera. 
Modellflyg då?
Jodå, det fanns hår och dår: H0- 
ganås Hobby, Natans Hobby, 
Hobbybokhandeln fanns dår och 
några lokala gOteborgsaffarer. 
Nordens meste (?) modellflyga- 
rcRuneNessem hosRCM  Hob
by ftøgmed helikopter och jaga
de bl a u-båt med Vertol. Selda

stålide ut sin Atari-simulator - 
intressant fór modellflygare. Så 
mycket mer vardetinte. Måssa? 
Jag vili nog se lite mer nyheter 
på en måssa. Nu blev det mest 
fórsáljning av med viktiga(?) 
måssrabatter. Så jag kom atttånka 
på Kivik. Men det var kanske 
meningen.
Den tidigare måssan var lyekad: 
41.269 besOkare. Hur många, 
som kom nu vet jag inte. Men 
intrådet var dyrt!

Redaktórn
Ovan: Den av Selda presente- 
rade nyheten Atari modellflyg- 
simulator kunde man "provfly- 
ga" med - populart och intres
sant. Det var modellflyg till 1000 
liksom ocksåRuneNessems upp- 
visning med Vertol-helikoptern. 
Nedan: Modellflyg kunde man 
också mota hos Natan, Hoga- 
nås Hobby.

elektronik tg
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/ — Varfor rodnar han da han flyger?
— Jo, han ar inte med i SMFF!
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O van: Stefan Sunds trom och 
Kjell-Åke "Tjålle" Elofsson 
provar in skevroderover- 
for in gen.
Nedanfr v: Stefan med mastig 
motorkåpa och Tjålle, som 
torrflyger och kånner på 
roder harmonien.

Renegade Spirit - 
modellbygge i full skala
Som modellbyggare i allmån- 
het och skalabyggare i synner- 
het har man ofta fått frågan: 
"Når Du nu åndå låggcr ned så 
mycket tid på ett bygge, varfór 
inte bygga ett riktigt flygplan i 
stållet?"
Anledningama till att det inte 
blivit så, år många, bl a avsak- 
naden av ett lampligt objekt. 
Hosten 1988 kom min kompis 
Olof Hjerpc hcm med ett exem
plar av Flygrevyn och visade 
upp en intressant nyhet från Ca
nada - en blandning av Pitts och 
Jungmeistcr. Planet ifråga hette 
Renegade och uppfyllde de fies
ta av de kriterier, som jag hade 
stållt upp: komplett byggsats, 
relativt snabbyggd, liten till for
matet, kort start- och landnings- 
stracka, bra flygegenskaper (skali 
gå att vånda på), billig i drift och 
undcrhåll, se ut som ett riktigt

flygplan (modema plastprojek
tiler góre sig ickc besvår), vara 
Overkom lig i pris. Detenda, som 
då verkade vara nackdel var pla
nets grundkonstruktion, nitade 
aluminiumprofiler.
Som Tibrobor hade vi hellre sett 
en tråkonstruktion!
Hjerpe bestålldc prospekt och 
videorulle från generalagenten i 
Finland. Når vi hade tittat igen- 
om detta blev vi ån mer óverty- 
gade om att Renegaden var rått 
kårra. Efter att ha kort videon 
for de andra i Tibro Modell- 
flygklubb visade det sig att yt- 
terligarc en medlem, Stefan S und- 
strom, ville vidga sina vyer och 
vara med på bygget. Våren 1989 
fick vi + 15-tal andra från Sve
rige en inbjudan att åka over till 
Finland och titta på fårdiga och 
pågående byggen. Efter detta 
var det ingen tvekan långre.

Val hemma i Tibro igen var det 
vara alt slakta spargrisen fór att 
se hur långt pengama skulle råcka. 
Renegaden finns i flera bygg- 
saLsformcr och metl olika mo
tora ltemativ. Når vi hade råknat 
i hop våra pengar från spargri- 
sama, skurit upp madrassema 
mm visade det sig att vi fått ihop 
155.000:-. Av en håndelsc råck- 
te det precis till den mest fór- 
arbetade byggsatsen, en Rotax 
532 motor, instrument, klådsel, 
farg, samt all ovrig utmsuiing. 
Efter diverse diskussioner med 
den finske generalagenten an
gående betalnings- och leverans- 
villkor skrevs konlraktct på och 
vi kunde se fram emot en leve
rans i september 1989.
Nu återstod att hitta en låmplig 
bygglokal. Varfór gå over ån 
efter vatten? Tibro MFK:sklubb- 
lokal visade sig vara utmårkt.

Det gålide bara att overtyga de 
andra i klubben om fórdelama 
med att ha ett riktigt bygge att 
studera på nåra nåli. 
Leveransen blev tyvårr några 
månader fórsenad och forst i 
slutet av oktober kom byggsat
sen till Goteborg. Den var vål 
forpackad i en stor trålåda4,5 x 
1,1 x 1,1 meter och hade klarat 
seglatsen óver Atlanten utan ska- 
dor. På såljarens rekommenda- 
tioner skulle vi fórst packa upp 
och gå igenom samtliga detaljer 
- cirka 900 st - fór att se till så att 
allt fanns med och var oskadat. 
En styckelista på 25 A4-sidor 
och vål mårkta detaljer undcr- 
låttade det hela.
Den 14 november kunde bygget 
åntligen starta. Som sig bor bor
jade vi med den enklaste, fena 
och sidoroder och dårefter stab- 
bc och hojdroder. Som rubriken
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fór a I la I

anger ar det ett modcllbygge i 
full skala. Samtliga ritningar år 
i skala 1:1 (utom kroppen). Det 
var all tså bara au rulla ut rit- 
nmgen på banken, lågga på och 
passa in de fårdigbockade rd- 
ren, klippa till fdrstårkningsplå- 
tar och nita ihop. Hela stjårtpar- 
tiet tog 17 byggkvållar att får- 
digstålla.
Nu skulle vi ge oss på lile svåra- 
re detaljer, nåmligcn vingama. 
Eftersom dvervingama har pil- 
form, innchåller brånsletankoch 
har stdrre spånnvidd besldt vi 
oss for aU bdrja med underving- 
ama, som år raka och kortare. 
Huvudbalken består av en rek- 
tangulår profil på vilken man 
Uår de fardigstansade spryglar- 
na (den som har by ggt en Falcon 
56 kånner igen sig!). Den bakre 
balken år en U-profil och mot 
denna nitas de bakre spryglama 
och fåste fór skrevrodren. Ovri- 
ga detaljer, bakkant, torsions
nåsa mm år helt enligt modell- 
byggeprincipen. Det enda som 
skiljer år materialet - plåt i stål
let for balsa eller plywood!
Når dessa rader tecknas ned (april 
-90) år vingama i stort scU fUrdi- 
ga och vi skali bdrja på kroppen. 
Stommen består av en rektan- 
gulår rekonstruktion - på vil
ken man bygger longeronger och 
formlister å la Brian Taylor - 
och kommer fårdigjiggad med 
en del viktiga beslag montera- 
de. Motorkåpaoch "turtle-deck" 
år gjutna i glasfiberlaminat och 
behdvcr "bara" passas in. 
Hittills har bygget gåu mycket 
bra och vad man frapperas av år 
hur enkelt det år att bygga i 
aluminium - betydligt enklare 
år både trå och plast. Ån återstår 
en hel del arbctc, men om allt 
går som beråknat skali kårran 
vara i luften senast våren 1991. 
Till sist några rader till alla ska- 
laflygare: varken Stefan eller jag 
tanker dverge modellflyget - vi 
hållcr bara på att skaffa oss en 
ovanligtbra skaladokumcntation 
till nåsta kårra!

Kjell-Åke Elofsson

1989 års serietåvling i tåvlings- 
klasscn F3E Populår blev en 
succé. Aldrig fórr har så många 
elflygare tåvlat mol varandra i 
eu flertal mycket hårda tåvling- 
ar. Åven i år kdrs en serietåv
ling och det finns fortfarandc 
chans au vara med i årets serie 
då endast tvåav fem deltåvling- 
ar har genomforts.Rcglcma fór 
populårklassen år mycket enk- 
la. Det gåiler att hålla sig i luften 
max 15 eller 30 min med minsta 
mdjliga motortid. Extra bonus- 
poång erhålls vid landning inom 
en cirkel med 7,5 eller 15 meters 
radie. Tåvlingen flygs med ett 
poångsystcm dår alla mdter alla 
i olika omgångar och den båste 
i varje omgång med 30/60 mi- 
nuters arbetstid får l(XX) poang. 
Tvåan och efterfoljandc får sin 
procentuella andel av segrarens 
resulUit. Delta poangråknings- 
system har visat sig mycket rått- 
vist eftersom poången hela ti
den relaterar till flygningar un
der samma fórhállanden.

Hård kamp
Infór årets serietåvling har vissa 
modifikationer av reglema an- 
tagits. Den sUjrsla forandringen 
år att landningpoång kan erhål- 
las in till dessatt idealtiden over
skridt ts med 30 sekunder. Årets 
forstå serietåvling gjordes upp 
mellanåtta olika dcltagare. Våd
ret var perfekt och i stort sett al la 
kunde presetera mycket bra flyg
ningar. Det var fórst efter tre 
omgångar samt en ski ljcomgång, 
som segraren kunde koras. Det 
var fjolårets segrarc Bo Samucls- 
son, som återigen belade for- 
staplatsen. Detta efter det att 
han flog mot Rikard Levcnstam 
i ett skiljeheat.

Modellema
De relativt enkla flygreglema 
medfor att det går att anvånda 
alla typer av clscglarc. Under 
årets del tåvlingar har en rad olika 
kombinationer dcltagit. Efter
som detrOr sig om en termiktåv- 
ling har det visat sig att det i 
långden lonar sig att ha en modeli/ 
motor-kombination vilken kla* 
rar 15 minuter i alla våder. Fjol
årets vinnareBo Samuelsson tåv- 
lade med en modeil avsedd fór 
F3E med lite mindre propeller. 
Kombinationen gav en maxi

mal motortid runt 100 sek. Ånda 
fram till sista deltåvlingen var 
det oklart om Bosse skulle top- 
pa sammandraget. En av hans 
fråmsta konkurrenter var Per- 
Axel Eliasson. Under deltåvling- 
ama flog P-A med ett par olika 
modeller. Gemensamt for alla 
år att de har starka skevroder- 
vingar med omkring 3 meters 
spånnvidd. Under våren flog P- 
A med Graupncrs 3 meters AS W, 
forsedd med Ultra 1600-motom. 
Modellen var helt i standardut- 
forande och visade sig vara en 
mycket konkurrenskraftig ter- 
mikseglare. I hostas flog Per- 
Axel med en något storre mo
deli - Termik-King från Miiller 
- egentligen avsedd fór vanligt 
segelflyg, men ocksåbra till F3E 
Populår. Motorkombinationen 
har givit motortider upp till 4 
minuter. Denna kombination har 
givit full flygtid i alla omgångar 
P-A har varit med och tåvlat i.

Under 1990 års tåvlingar har 
flora dcltagare visat att småseg- 
lare av typ Blue Phoenix, UHU 
och liknande också går bra att 
deltaga med. Nackdelen med dem 
år au de år mindre tåliga i hårt 
våder. Janne Levcnstam flog un
der hela serietåvlingen med en 
egenkonstruktion fórsedd med 
Astro-motor och 7 celler. Den
na lilla skevrodermodell - spv

1700 mm med en relativt snabb 
profil - hånger med de stdrre 
modellema åven i hårt våder.

Oppet fór alla
F3E Populår år en enkel och 
rolig tåvlingsform, låmpad fór 
såvål proffs som mer fårska cl- 
flygarc. Allt piloten behover kun- 
na år att starta, flyga och landa. 
Vi har under året haft dcltagare 
av alla åldrar från 12 till 70 år. 
Detta visar hur kul det år med 
elflyg. En forutsåttning fór denna 
tåvling har varit lockandc priser 
till deltagama. Totalvårdet på 
fjolårets prisbord blev åtskilliga 
lusen lappar. De fyra fórst pla- 
cerade fick i tur och ordning 
vålja pris. Óvriga, som tåvlat i 
minst tre deltåvlingar fick dra 
lott om restema priser. SMFF:s 
elflygkomm itté vill dårfor ge ett 
stort tack till fóljande elflygs- 
ponsorer: Graupner/Hobbybor- 
gen, KungsHobby, Saft NiCd 
ackumulatorer, LRN Teknik samt 
klubbama Djurholms Modell- 
flygare och Starflyers.

Ny serietåvling 1990
Åven i år kommer en serietåv
ling att genomforas. Reglema 
kommer att vara lika enkla som 
i fjol. Forstå deltåvlingen av- 
gjordes 22 april i superbra flyg-

Fortsdttning sidan 23!
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Mitten-ritningen: Flugebylågret 1990

Bygg Auster från 
I ngenjor Sigurd Isacson i

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

Mer Info I nasta nummer av Modellllygnytt

I
Fór många av oss, som drog 
igång med modcllflyg under 
blygsamma former på femtiota- 
let, kom Sigurd Isacsons mo
deller att utgóra något extra. De 
representerade ett nyskapande. 
Inte bara rentkonstruktionsmås- 
sigt, utan också vad galler ut- 
secndc och flygbarhet. De kun
de fly ga. Och de år forvisso vårda 
att presenteras fór dagens mo- 
dellflygare.
Denna modellserie handlade då 
om bland an nat Auster, Mustang 
och Saab Safir. Den gamlbe re
daktoren har långe sókt finna en 
garn mal byggsats av någon av 
dessa typer fór att nårmare visa 
den i Modellflygnytt. Men det 
har varit svårt. Nu har emeller- 
tid "insamlingsarbetet" via Si
gurd sjål v och Sten Persson burit 
frukt. Sven-Olov Lindén fick

fram några ritningar och Bo 
Hallgren hade faktiskt en nåra 
nog komplett byggsats av Aus- 
tem. Med hjålp av detta nåra 
nog kompletta underlag har jag 
nu gjort en riming, som visar det 
mesta som kan behovas fór att 
var och en skali ha en mojlighct 
att bygga upp en "replika" av 
den Isacsonska Austem.
Det har forckommit ett par olika 
versioner av Austem (bl a en 
med kartongfena och en med 
balsafena). Rimingen på mitt- 
uppslaget har anpassats ti 11 något 
anvåndbart "mittemellan".
Det revolutionerande med Si
gurds modeller var ju  kombina
tionen av trå, celluloid och kar- 
tong, varigenom man fick fram 
en fin modeli med kabin och i 
Ovrigt snygg dekor. Detta moj- 
liggjordes fråmstav att alla bojda

ytor utgjordes av tryekt kartong, 
som lått kunde bojas och lim- 
mas fast i tråkonstruktionen. 
Dessa detaljer finns också med 
på rimingen och hår galler det 
alltså att overfora dessa på en 
kartong (cirka 100-130 g/m2) 
varefter de kan fårgas in med 
vattenfårg eller spritpenna i 
onskad kutør.
Sjalva byggbeskrivningen har 
jag håmtat från den, som med- 
foljde byggsatsen och den får 
faktiskt tala fór sig sjålv.
Innan vi kór igång, så gålier det 
att skåra ut alla trådetaljer i 1- 
1,5 mm balsa, som kan fårgas in 
med vanlig spritbets, som finns 
i flera trevliga kulorer. Faktum 
år, att Austems kropp - i Sigurd 
Isacsons byggsats - utgjordes av 
gulinfårgad balsa! Åven i det 
avseendet var den nyskapande!

Sigurd Isacson och 
Bjorn Karlstrom
I det hår sammanhanget får 
vi inte glomma bort Bjóm 
Karlstroms medverkan. Bjom 
ligger bakom de ritningar och 
skisser, som medfoljde Si
gurd Isacsons byggsatser. 
Och det var inte några "van
liga" ritningar. De var utfor- 
da på det satt, som kånne- 
teeknat allt , som Bjóm bi- 
dragitmed undcrallaår. Ingen 
har glomt Fiffikus, Agaton 
och vad de nu hette, de Karl- 
stromska figurer, som instruk
tivt och lekande fick oss att 
bygga, trimmaoeh flyga Au
stem, Mustangen och Safi
ren från Firma "Ingenjor Si
gurd Isacson".
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Byggbeskrivning
Limma samman nosspantet av 
två delar 1.
Kroppssidoma 2 limmas sam
man i aktem. Håll ihop med 
knappnålar! Låt kroppens långa 
raka undersida stå på ett plant 
underlag. Limma fast nosspan
tet. Se till att kroppssidoma stå 
vinkclratt.
Efter ordentlig torktid limma in 
spant 3 ,4 ,5  och 6. Borja med 3! 
Markeringar fór spantens låge 
finns på kroppssidoma.
Limma fast landstallet på fram- 
sidan av spant 4. Anvånd myc- 
ket lim!
Klåd kroppens over- och under- 
sidor med kartongdelama 8, 9, 
10,11. Efter torkning klipp kan- 
tema rena och putsa lått. 
Limma instrumentbrådan på 
spant 4.
Limma kabinen av de celluloid- 
delar, som skurits ut enligt rit- 
ningen.
Anvånd två tunna koppartrådar 
som gångjåm och montéra trim - 
roder 12 till stabilisatom 13. 
Limma kraftigt!
Limma fast stabilisatom på 
kroppen. Se till att den kommer 
rått framifrån och uppifrån sett! 
Vik och limma ihop fenan 14 
(galler om fenan år tillverkad av 
kartong) Pressa under bocker! 
Fåsi den vinkelrålt mot stabili
sator och kropp med lim. 
Limma fast "landstållsbyxoma" 
15 från axeln och halvvågs uppåt 
Mycket lim!
Limma propellerbladen 18 i ur
tag på propellemavet 16. Efter 
ordentlig torktid tråd på propel- 
lcraxeln 19, 2 st lagerbrickor 
samtden Fårdiga propellem. BOj 
axeln framfór propcllem.
Tråd på hjulen 20 och lås med 
limklickar!
Limma spryglama 21 och 22 på 
vingamas undersidor och an
vånd klådnypor!
Fåst flapscn 24 till vinghalvor- 
named bOjligakoppartrådar. Två 
stycken på varje!
Bygg vingstottoma 25 enligt 
skissen! Fåst vingama 23 till de 
utskjutande kantema av kabi
nens celluloidtak med två lim
klickar. Limma så fast vingstot
toma 25. Se till att vingspetsar- 
na får en V-form av cirka 15 
mm vid varje spets.

Knyt ihop gummimotom till en 
rund slinga och lågg in den i 
kroppen. I aktem hålles snod- 
den av en rundstav 26, som lim
mas lått. Smorj helst fórst med 
Lubricant gummimotorolja el
ler med såpa!
Putsa modellen lått med sand- 
papper och limma sluti igen fast 
dekorationsdetaljema. LACKA 
1NTE - modellen biir tung och 
flyger såmre!

Flygning
Trimma utomhus i absolut lugnt 
våder. Utbalansera dock forst 
modellen genom att såtta tum- 
men och pekfingret mot ving- 
undersidoma. Den skali ligga 
vågrått, då Du hållcr fingrama 2 
å 3 cm från vingframkanten. 
Hånger planet med stjårten, bor 
Du limma in en liten tyngd i 
under motorplåten i nosen, t ex 
pappersklåmmor (gem).
Om planet år framlungl limmar 
Du klåmmoma inuti stjårten. 
Boija med glidprov. Roder och 
klaffar skali vara raka. Kasta 
framåt-nedåt med låg fart.
Om planet flyger som A: 
kasta saktare eller boj ned stabi- 
lisatoms roder ett par mm.
Om planet flyger som B: 
kasta fortåre eller boj upp rodret 
ett par millimeter. Når model
len glider vackert, veva upp 
motom cirka 50 varv och slåpp 
ivåg den horisontellt. Planet skali 
i motorflykten stiga svagt, se
dan sånka nosen och glida till 
marken.
Om det stegrar sig, stannar och 
dyker, bOr propellem riktas nedåt 
med en tåndsticka over nos- 
knappen. Svanger planet t ex åt 
vånster, vrid sidorodret åt hoger 
cirka 2 mm.
Då modellen flygcr bra, Oka 
motorvarvet. Vevar Du upp pro
pellem direkt med fingrama, bor 
Du inte ge den mer ån h5gst 300 
varv. Motom måste vara vål 
inoljad med Lubricant gummi- 
olja eller med såpa. Skulle Du 
språnga motom kan den lått 
knytas ihop igen, om Du bara 
forst tvåttar bort gummioljan. 
Har Du en vanlig drillborr, så år 
del bara att såtta en liten piano- 
trådskrok i den, haka på kroken 
i propellem, dra ut motom till 
dubbla långden och veva upp på

fullvarv (cirka 450 varv). Men 
trimma forst ett par tre gånger 
med något mindre varv. Under 
tiden Du vevar fór Du propel
lem mot nosen. Och giom inte 
att drillen i allmånhct gor 3-4 
varv på ett vevvarv. Om propel- 
lem gor t ex 4 varv, då Du vevar 
ett, kan Du veva drillen hogst 
115 varv. Polflygning år roligt. 
Gor som bilden visar. Vid pol
flygning kan Du avlåsa hastig- 
heten.
Med 78 cm tråd från vingspets 
till mittpolen (rádie 1 meter) biir
2 varv på 5 sek 9 km/tim
3 varv på 5 sek 14 km/tim
4 varv på 5 sek 18 km/tim
5 varv på 5 sek 23 km/tim

Några trevliga tips
For markstart råcker en jåmn 
yta på några meters långd. Star
ta mot vinden, om det blåser en 
svag sådan. Du kan nu próva 
rodren, men borja med endast 
några millimeters utslag!

Klaffar
Med nedfållda klaffar Byger 
Austern sakta. Den tål upp till 
60 graders klaffvinkcl. Med nå
got uppfållda klaffar och en aning 
dykroder får Du ett lilcl racer
plan. Svångar utfores med sido- 
roder. Med kombinerat sido- och 
hojdrodcrkan Du till och med få 
fram immelmanssvång, looping, 
topproll etc.

Flygning med last
Dctta kan genom foras genom 
att Du tar upp kabindorren en
ligt ritningen. Gångjåm av kop
partrådar. Lågg in last i kabinen 
och tåvla med kamrater i start 
och landning med storsta mojli- 
ga flygvikt. Tåvla åven med 
kamratema om hogsta fart, låg- 
sta fart, långsta flygtid runt pol
stav eller ute, avancerad flyg
ning, vålflygning etc.

I Sigurd Isacsons katalog 
1954-55 står det om Austern:

Skandinaviens mest byggda 
modeli nu dnnu båttre.
Elegant modeil med alla 
delar fårdiga och i får g. 
Balsavingar i lila fårgtryek, 
kroppen i gult och rott.
Fly ger både inne och ute och 
kan byggas med hjul och 
skidor. Byggsats 4:85

nytt

_____  m®<å(8l]|]%D

El tavl ing ...
Fortsåttning från sidan 21!

våder. Efter en spånnande och 
tåt tåvling vann Bo Samuels- 
son, Dj ursholms MF, fore Ri- 
kard Levenstam och Conny 
Toilet, båggc Starflycrs.

Andra deltavlingen
Deltåvling nummer två avgjor- 
de i hård blåst på Toppfåltet i 
mitten av maj. Segrare blev P-0  
Sonden som flog med en tio år 
gammal PB 26:a. Rikard Le
venstam, som i foregående tåv
ling flogen nyborjarmodell från 
Kyosho, lyekades inte lika bra 
denna gång, trots att han nu flog 
med det flygplan han skali an- 
vånda på VM i F3E i sommar. 
Detta bevisar, att reglema fór 
populårklassen år råttvisa. Det 
går inte alt vinna genom att kom
ma med den extremaste model
len. Det gåiler att flyga bra och 
jåmnt i alla omgångar.

Pris till basta nykomling
Infor del tåvlingen i Uppsala den 
17 juni har LRN Teknik skånkt 
ett pris till båsta "nykomling". 
For alt vara med och kampa om 
priser från det stora prisbordel 
gålier det att ha startat i minst tre 
olikadeltåvlingar. I Modcllflyg- 
ny tts tåvlingskalender år alla del- 
tåvlingama angivna.

En extra deltåvling!
Eftersom det år många som vill 
vara med, kommer en extra del
tåvling att arrangeras under au- 
gusti. Information om denna 
extratåvling kommer att gå ut i 
månadsmeddelande från SMFF.

Resultat
efter två deltåvlingar:

1. Rikard Levenstam 148 p
2. Bo SjOberg 142 p
3. Bo Samuelsson 120 p
4. P -0  Sondén 100 p
5. Conny Toilet 75 p
6. Stefan Engberg 50 p
7. Per Tjemlund 40 p
8. P-A Eliasson 38 p
9. Nils Englóf 25 p

10. CurtLundvik 12 p

Stefan Engberg
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Kropp till 
vingar 
från Norr!
Kop fårdigskurna foam- 
vingar till en 77 ems från 
LIP-produkter i 
Sått dem på en kropp, 
som Du sjålv våljer form 
och utseende på.
En rór-kropp bygger Du 
lått efter hans ritning.

I førra numret av Modellflyg- 
nytt kunde vi under Nya Prylar 
visa de dataskuma foam-ving- 
ar, som LIP-produktcr tillver- 
kar. De såljs till sammans med 
en likaledes skuren foamstabili- 
sator fór det facila priset av cir
ka 40:-/sats (vid køp av 5 sat
ser). Denna praktiska "baryte- 
sats" kan man sedan montéra på 
i stort sett vilken kropp som 
helst: stavkropp, lådkropp eller 
rørkropp- hår utgør fantasin enda 
begrånsningen.
Lars Pekkala har ritat en rør- 
kropp - se mittenritningen. Den 
kroppkonstruktionen anser han 
vara enklare att bygga ån en låd
kropp, som ibland kan vara svår 
fór en nybørjare au få råtvinklig 
och rak. Inlimning av spanten 
brukar utgøra en svårighet. 
Redaktøren har provbyggt en 
rørkropp efter Lars anvisningar. 
Det ligger mycket i vad Lars på
står. Och det år bara att fólja 
hans ritning och den hår bygg- 
beskrivningen.

Gor så har!
Kapa till ett 1,5 mm lått balsa- 
flak cirka 730 mm. Lacka fast 
japanpapper på ena sidan av 
ilaket. Lars anvånder vattenbu- 
ren golvlack (parkettlack). Lågg 
papperet på flaket och lacka 
igenom papperet - det går allde- 
les utmårkL Låt torka.

Fór au  rulla kroppen anvånder 
man sig av ett 1 meter långt 
PVC-rør av den typ, som finns 
på VVS-firmor. (Sjålv an vån
de redaktøren ett metspø i plast 
av den lått koniska teleskop
typen). Kapa flaket så att det 
biir cirka 85 mm brett, fukta ut- 
sidan av balsaflaket duktigt. 
Anvånd duschflaska så att bal
san blirrejåltgenomfuktig. Låt 
den ligga och dra sig en kvart. 
Rulla sedan balsaflaket runt 
plastrøret och se till att det biir 
Øverlappning på balsan, når Du 
kommit runt. Linda med elas- 
tikbinda runt om och balsan 
hålls på plats, medan den tor- 
kar. Låt torka over natten.
Når det hela torkat 1 indar Du av 
bindan, men tag inte loss bal
sarøret ån. Skår med vass kniv 
ett snitt rakt igenom Overlap
pen och peta bort overblivet 
material. Stryk vitlim i skarven 
och tryek ihop den igen. Fixera 
med jåmna mellanrum med tejp. 
Låt torka øver en natt.
Tag sedan bort tejpen och vrid 
førsiktigt loss balsarøret från 
plastrøret. Nu har Du ett per
fekt och rakt balsarør, och 
kroppen år nåstan fårdig.

Bakre motorfastet
Akterøver på røret, dår bakre 
fåstet før gummisnodden skali 
sitta, limmar du runda førstårk-

ningsplattor, som Du klipper ut 
ur 0,4 mm plywodd. Limma dit 
dem - linda elastikbinda run t om 
så att att ply woodplattoma fas
ter runtom. Gør hål fór en 3-5 
mm bokpinne. Bakom detta mo- 
torfåste sneddar Du med en kniv 
av kroppen uppåt/bakåt enligt 
ritningen. (Låttast gør Du detta, 
om Du redan på plastrørct gjort 
denna sneddning. Då kan Du trå 
på balsarøret och følja med kni
ven långs plastroret.) Sedan detta 
år gjort limmar Du på ett "lock" 
(cgcntl. botten) av 1 mm balsa. 
Japanpapper lackas sedan fast 
utanpå kroppen från nos till en 
bil bakom gummimotorfåstet.

Vingpylonen
Pylonen fór vingen tillverkar Du 
enligt ritningen - rått rundning 
nertill slipar du fram med en 
slipkloss av en PVC-rørbit med 
ett sandpapper på.
Innan vingpylonen limmas fast 
bør kroppen goras helt klar i øv
rigt. Nosblock med propeller- 
aggregat monteras liksom stab- 
be och fena. Så hånger Du in 
gummimotom och kan våga av 
modellen.
Mark ut på kroppsroret var tyngd- 
punkten hamnar och så limmar 
Du fast vingpylonen i øverens- 
ståm melse med den markering
en - se ritningen.
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Esbjorn Stromqvist
- tavlande
En 50-årig veteran inom RC- 
flyg, intc minst inom skalaflyg. 
EsbjOm bOrjade med tåvlandct 
och RC i stort sctt samtidigL Det 
skedde i mitten av 60-talet, då 
tåvlingsformema hcttc RC 1-RC5
- "knapp"-radiostyming (forepro- 
portionalradion) inom nuvaran- 
de F3A (konstflyg) och F3D 
(pylon/hastighetsflyg). Skala- 
intresset kom i bdrjan av 70- 
talet. Esbjóms fórsta VM var 
1974 i USA. Framgångama fort
satte med VM 1976 i Sverige 
och 1978 i Storbrittanien. 
1979-1986 var Esbjdm mindre 
aktiv inom tåvlingsflygandet. 
1987 var han tillbaks på tåv- 
lingsarenan och 1989 kvalifice- 
rade sig Esbjorn åter till en plats 
i VM-laget.

Lars Helmbro
- tavlande
Vår hittilis ende vårldsmåstare 
inom skalaflyg (standoff-skala). 
Lars borjade sin model 1 flygar- 
karriår med linflyg redan 1966. 
Lars var aktiv (och duktig) fråmst 
i F2 A (konstflyg/stunt) och F2D 
(combat) fram till 1979, då han 
sadladc om till skalaflyg. Lars 
bbrjade faktiskt med RC-fiyg 
redan 1971 och var tåvlingsak- 
tiv inom F3D (pylon). Under 
1978 bdrjadc Lars byggandet av 
den Sk 16, med vilken han sena- 
re skulle visa sig mycket fram- 
gångsrik.
1980 for ett glatt VM-gång till 
Canada, diir bl a Lars ingick och 
han blev vårldsmåstare i den då 
inofficiella klassen "stand-off, 
MikaleCarlsson tvåaoch Kjell - 
Åke Elofsson på fjårde plats. 
Det var en bedrift, som inget 
VM-lag scnarc har upprepat! Kurt 
Lennå deltog då fór óvrigt som 
ende svenske deltagare i F4C. 
1982var Lars med VM-truppen

Svenska F4C-landslaget
igen.nuvartåvlingsplatsen USA. 
Så fóljde några mellanår, då Lars 
hann skaffa fru och barn och 
stuga att bo i, innan han återigen 
åntrade tavlingsarenan.
I 1989 års EM-lag ingick Lars 
och under samma år kvalifice- 
rade han sig till en plats i det nu 
aktuella VM-laget,
Lars har åven såsom få svenskar 
Figurerat i intemationelladomar- 
sammanhang, bl a i EM 1987. 
Lars skulle åven varit domare i 
kommande 1990 års VM, men 
på grund av eget tavlande ute- 
blev denna mojlighet.

Kjell-Åke Elofsson 
- tavlande
Mr Skala himself, Kjell-Åke 
Elofsson. Trots en ringa ålder 
av 45 år har "Tjålle" (som han 
popu lårt kal las) h un nit med snart 
30 år inom radioflyget. Han bor
jade i blygsam skala 1961 med 
en Metz 1-kanalsradio och har 
aw erkat det mesta inom tav- 
lings-RC-flyg. Liksom Esbjorn, 
var inom "knapp-radio"-epoken 
på 60-talet, vilket innebår att 
dessa båda herrar har tam pats 
mot varann under många år.

"Tjålles" forstå skalatåvling var 
1972 - forstå tåvlingsåret fór de 
vålkånda Barkarbydagama. 
Från 1972 fram till borjan av 
80-lalct vann "Tjålle" samtliga 
tav li ngar på Barkarby, vi lke t bl ir 
en svårslagen balrift.
En annan bedrift som år minst 
lika svårslagen år att "Tjålle" 
sedan 1976 kvalificerat sig till 
samtliga VM-och EM-tåvling- 
ar fram till idag. Dårtill har 
"Tjålle" vunnit de fiesta SM- 
tecken inom skalaflyg. Det vore 
mark vårdigt om man inte tycker 
att han år en vårdig kandidat till 
en VM-titel!

Bengt Kdllstrom 
- lagledare
Bengt år den yngste i laget - 
både till ålder och tåvlingserfa- 
renhet. Han borjade 1971 med 
RC-fiyg. Forstå tåvlingen inom 
skala var som fór så många andra 
på Barkarby. Året var 1980.Dess- 
forinnan var Bengt tåvlingsaktiv 
inom "radiosegelfiyget" på 70- 
talet. Mcritlistan omfattarockså 
kvalificering och deltagande i 
VM 1984, 1986 och 1988 samt 
EM 1985 och 1987.

T dvlingsmo dellerna
EsbjOms och Lars modeller - 
Thul in A respektive Mosquito - 
bórjade planeras fór tiotalet år 
sedan och har det senaste året 
blivit fårdigstållda. De har tav
lat framgångsrikt inom landet, 
Kjell-Åices modeli - en Sk50 
Saab Safir - har i skrivande stund 
blivit fårdig efter ett antal års 
forberedelser och byggnation.

Våra chanser?
Som slutklåm vill jag som lagle
dare for 1990 års VM-lag påstå, 
att vi på papperet har ett mycket 
starkt och kompetent VM-team. 
E>et påståendet gålier såvål mo
deller som deltagare. Dårfor skali 
det bii ett m yčka intressant World 
Championship i vårt sjogrann- 
land Polen i september i år.

Bengt Kdllstrom 
Lagledare

Ovan Ndrbild på Kjell-Åke 
Elofssons nya Saab Safir. 
Nedán fr  v Esbjorn 
Stromqvists Thulin NA och 
Lars Helmbros Mosquito.
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Det kom ett brev från 
en rysk modellflygare!
Hairy Kristoffersson på Mo
del Craft Tick ett brev från en 
rysk modellbyggarc. Brevet 
kom i håndema på den gam
ble redaktøren, som skrev ett 
svar i børjan av mars. Jag ville 
veta mer om vad vår ryske 
van hade på hjårtat. Nu har det 
kommit ånnu ett brev från 
honom - brevet år på engelska 
hår t h i sin helhet utan några 
åndri ngar/stry kni ngar.
Det år allLså fråmst kontakter 
på plastmodellsidan han år ute 
efter - flygplan, men också 
tanks, kanoner och andra mi- 
litårfordon eller vapcn.
Fór att få adressen på forsån- 
delscma till honom rått år det 
allra båst att "rita av" hans av- 
såndaradress eller ta en kopia 
och klistra den utanpå kuver-

tct. Vi får hoppas, att vi genom 
Modellflygnyttoch SMFFkan 
hjålpa honom. Lyckas delta har 
vi en fin møjlighet att genom 
Alexander får veta mer om ryskt 
modellflyg. Han utlovar i ut- 
byte reportage och allmån in
formation om vad som sker 
inom hans hcmland. Och dår 
Finns mycket att håmta fór oss 
svenska modellflygare - inte 
bara motorer, utan också myc
ket intressant inom bland an- 
nat friflygct.
Så låt oss nu i glastnost/perc- 
strojka-anda skapa vårdefulla 
kontakter øver landgrånsema - 
for modell flygel har inga grån- 
scr. Har Ni funderingar eller år 
någonting oklart, så bistår jag 
gåma.

Redaktoren

My dear friend,
/  am very glad lo receive your letter o f March 2,1990.
In my letter you received, for my pleasure, I asked you to assist 
me in establishing contacts with modellers o f plastic models on 
scale 1:72,1:48 as well as armament models on scale 1:35.
My friend, model aircraft constructors, who took part in the 
world championship in Nykoping, brought some Swedish model 
aircraft magazines, and the editor o f one o f them is you.
I took advantage o f advertisements o f some model aircraft 
shops and sent there some letters to help me in establishing 
contacts with Swedish model constructors.
Thank you very much for your letter, 1 am very aquainted with 
many model aircraft constructors in our country since until 
recently made radio control gliders F3B. Unfortunately, I had 
to stop my aircraft modelling because o f lack o f time. Now, for 
some years, I construct plastic aircraft models and armament 
models since it takes me less time.
And I appear to you, my dear friend, fo r assistance in 
establishing contacts with Swedish collegues to exchange 
models and information. Can you help me to get addresses of 
Swedish model makers? I should highly appreciate it.
Or maybe you can put my advertisement in one o f your special 
model aircraft magazines.
And, on my part, I can give you information about model air
craft championships in our country. Unfortunately, /  am not a 
photographer, but l can organize photographs taken in these 
championships.

I  hope I answered some questions you asked.
1 am very glad to get your letter. With best wishes to you and 
your family and your beautiful country!

Sincerely yours,
Alexander

Ett modellflygplan ar en modell 
av ett riktigt flygplan. Del láteř 
riktigt, men stammer inte jdmt!

Mánga vili flyga "riktiga" flyg- 
plansmodeller med el-motorer. En
ligt svensk expertis år det svårt, 
kanske rent av olåmpligt. Det på- 
ståendcl kan nog avskrivas, då vi 
finner, att en tåvlare med utmårkt 
resultat fløg sin Turbo Beaver (t v 
øverst) i en US A-skalatavling. 2,5 
m spånnvidd. Vikt runt 7 kg med 
28 st 1,200-mAhNi-Cd-cellersom 
stod fór energin. Bra gick det! 
Hangflygare i USA vill också, att 
deras modeller skali likna "rikti
ga" flygmaskiner. Så nu møter 
man fullvårdiga - motorløsa, men 
F4C-fåiga skalamodeller vid bl a 
Torrey Pines vårldsberømda hang. 
Førebildcr år fråmst jet-plan: F- 
86 Sabre, Shooting Star och lik- 
nande.
Något fór svenskt modellflyg?

Ny sods ska la fly g?

"Riktigare"
linflyg?
Ett brev till redaktionen efterly
ser riktigt linflyg. "Marknaden 
erbjuder bara fjantiga "plank"- 
modeller, dår kroppen i stort 
sett år ett 10 mm balsaflak till- 
yxat før att likna någonting rik
tigt", sags i brevet. Det år s k 
"profile scale" ( bild) påstår den 
gamble redaktøren, som långe 
efterlyst svenskt F4B (dvs lin- 
flygskala) Kan vi få lite hjålpatl 
publicera något i den vågen i 
Modcllflygnytt?
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SMFF:s introduktionspaket klart 
for leverans i augusti!
Del sedan lange cflerfrågadc s k 
introduktionspaketet från SMFF 
nårmar sig leveransdatum. De 
kan bestållas for leverans lagom 
till skolstarten i host.
Avsiktcn med introduktionspa
ketet ar att erbjuda ett komplett 
"startprogram" till skolor och 
fóreningar, dår man så sakteliga 
kan starta en bygg/flygkurs med 
stegrad utveckling/kunskap om 
modcllfiyg & modellbygge. 
Paketel omfattar tre modeller - 
SMFF-Ettan, SMFF-Tvåan och 
SMFFrTrcan.
"Ettan" år en enkel stavmodell,

som i likhet med AMA-Cub 
byggs på ritningen.
"Tvåan" år också en stavmo
dell, men med s k flakvingar. 
"Trean" åren 77cms-modell, som 
man kan bygga med såvål spry- 
gelvingar som med s k Jedel- 
sky-vingc. Material till båda 
alternativen medfoljer. De in- 
gående byggsatsema år kom- 
pletta (ej lim och lack). Utforli- 
gabyggbeskrivningar liksomrit- 
ningar i skala 1:1 medfoljer. Cal le 
Sundstedt, som f o ligger bakom 
konstruktionen av Trean , har 
skrivit en anvisning fór nybliv-

na handledare. For att det skali 
kunna "bli fiyga av" redan for
stå byggkvållen, medfoljer en 
liten modcll av JA 37 - kallad 
"SMFF-Trettiosjuan". Den år 
flygklar på någon timme. 
Bestållningar kan goras redan 
nu. Betråffande priset var mål- 
såttningen 1988 att hamna runt 
130-140:-. Årets pris kan SMFF:s 
expedition ge. 011-13 21 10.
0  van tv: Broder na Jakob och 
Martin Johansson efter en 
flygdag med de fyr a modeller na
1 SMFF.s nya intro-paket.
T v; Jakob med "Trettio-sjuan"

nytt

_____ m@<Mll%g]

Rejål finsk 
satsning!
FinskaSM FFsatsarrcjålt på att 
få in nya "soumen pajka" i sin 
model lflygandc samvaro. Enligt 
ett nyhetsblad från Cl AM har 
man fått ekonomisk hjålp av bl 
a Finnair och Wihuri-stiftclscn. 
Det gOr att man nu kan satsa 
"$200.000 per year" på en stor 
vårvningskampanj. Alltbascras 
på den nya vålflygande gummi- 
motormodellen "Super-Wing", 
fram tagen speciellt for driven. 
Enligt de knapphåndiga rappor
ter vi fått in, så har den en foam- 
vinge (se f δ sidan 24 i det har 
numret av Modellflygnytt!). 
Riming hår nedan! Inlcdnings- 
vis såldes 9.000 st modeller till 
kl ubbar och skolor. De $200.000 
tacker kosmader for bl a deka- 
ler, broschyrer "Come with us", 
affischcr, instruktion for hand
ledare, allmånt PR-material, en 
liten bok samt en 23 minuters 
professionellt framtagen video, 
som handlarom modellflygning 
som hobby. Vi Onskar våra fin
ska vånner lycka till - och ser 
fram emol vidarc information.

Redaktórn
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Meddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" insåndes aíttid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 ·  600 10 Norrkoping

Helikoptercertifikat 
ny tåvlingsgren?
RC-certifikatår som bekant under 
infórande hos alla flygare som 
ar anslutna till någon modell- 
flygklubb. Detta kommer till slut 
atl bl i ett krav fór att óverhuvud 
taget få bedriva denna typ av 
verksamhet.
Helikoptergrenen har dárfór i 
eget intresse tagit fram fórslag 
till helikoptercertifikat. Forsla
get omfattar en teoridel och ett 
prakliskt tillåmpande. 
Teoridelen går i princip ut på att 
helipiloten skali kånna till de 
speciella krav som stalls på ut- 
rustning och materiel, som an- 
vånds i helikoptem. Detta med 
betoning på SAKERHET. 
Praktikdelen skali visa att det år 
piloten som kan avgdra var heli
koptem skali landa och in te tvårt 
om - fór att omgivningen inte 
skali kånna sig osåker! 
Flygfigurema år elementåra delar 
ur den vanliga nyborjartråning- 
en samt till viss del tillåmpbar i 
heli pop-programmet. Dessa skali 
utfóras till fredsstål lande inom 
ett redan fórutbestámt område - 
s k "helipad".
Lite funderingar runt detta har 
gjort att en eventuell ren nybor- 
jarklass utan krav på poång eller 
likande har tagit form. Klassen 
skulle i princip vara lika med 
certifikatkraven och bedomas av 
domare. Men ednast i form av 
"godkånd" eller "ickc godkkånd". 
Eventuella priser i tåvlingar kan 
delas ut genom lottdragning bland 
deltagama i tåvlingen.
Vidare utformning av tåvlings- 
formen och genom fórande kan 
diskuteras med grenchefen Cal- 
Inge Lindberg.
Finns intresse fór denna behag
liga och stimulerande tåvlings- 
form, som kan genomforas på 
vanliga meetings for att liva upp 
flygandet, så diskutéra detta med 
Dina helipolare och ór av Er till 
mej.
Vad certifikatdelen betråffar, så 
kommer vi att kóra den på prov 
under 1990 fór en utvårdering.

Cal-Inge Lindberg

Tåvlingskalender Friflyg 1990 - alla klasser
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangór Kontakt man telefon bost/arb

12 jul 7-8 Stora SM óland Mfk Linkóping + grenst Bror Eimar 0499-116 67
13 jul 14-15 Scania Cup Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
14 jul 16-20 Tråningslåger Revinge Grenstyrelsen Bror Eimar 0499-116 67
15 jul 20-22 Scandinavia Open Revinge Fritflyvningsunionen (DK) Lennart Hansson 040-19 37 90
16 aug 11 10-star1ers óland Solná MSK Gunnar Holm 08-760 95 46
17 aug 18 Hjelmerus óland MFK Linkóping Per Johansson 013-520 86
18 sep 21-23 Autumn Max W/C Vara AKMG fft/MFK Slándan L-G Olofsson 031-49 30 55
19 nov 10 Novem bertráffen Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
20 nov 17 FAICup Uppsala Solná MSK Gunnar Holm 08-760 95 46
Dessutom reserveras veckosluten 25-26 augusti och 6-7 oktober fór lokala tåvlingar, till exempel DM, KM och juniortåvlingar.

Internationella tåvlingar
Ú sep 1-2 Eiffelpokalen, Zulpich, Våst-Tyskland SMFF:s exp 011-1321 10
Ú sep 14-16 Puszta Cup, Dómsód, Ungern SMFF:s exp 011-13 21 10

Internationella måsterskap
Ú aug 20-26 Junior-VM, Mostar, Jugoslavien SMFF:s exp 011-13 21 10
Ú sep 8-14 Friflyg-EM, Dómsód, Ungem SMFF:s exp 011-1321 10

Tåvlingskalender Linflyg 1990
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

07 aug 18-19 SM 1990, alla klasser Vásterás Ove Andersson 021-13 1742
08 aug 25-26 DM 1990, intern, klasser Respektive distrikt
09 sep 1 Våsbyklippet, F2D + slow combat Våsby Modellflygare Mats Beijhem 0760-801 79
10 sep2 Galax Team Speed, F2A, F2C, GY MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15
11 sep 8-9 Vaners borgspokalen, Vaners borg Ingemar Larsson 0521-11210

F2B, semistunt, F2D, slow combat
12 sep 15-16 Galax Open, alia klasser MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 4915
13 sep 30 Hósttávlingen, F2A, F2C, GY Haninge Per Ehnwall 0750-21214

Internationella tåvlingar
Ú jul 9-14 VM, alia klasser Frankrike Grenchefen 0753-778 90
Ú aug 25-27 Brittiska Másterskapen, alia klasser Storbrittanien Grenchefen 0753-778 90

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

02 jul 7-8 Grumspokalen, F3A Sp & Pop Portlanda Grums MFK Lennart Jansson 054-342 38 bost
054-19 56 19 arb

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

Grenmeddelande
Helikopter
Ett av de stórsta problemen in- 
fór såsongen 90 år att fórsóka 
aktivera så många helikopter- 
flygare som mójligt till atl stålla 
upp i de utlysta tåvlingama, som 
fórekommer under såsongen. 
Klassema år två: F3C och heli
kopter populår.
Under året skali vi åven fórsóka 
kóra en ren nyboijarklass på prov. 
Denna kommer dessutom atl vara 
underlag fór detkommande heli
kopter-certifikatet. Dessa två ny- 
heter kommer att provas på ett 
antal stållen under året och syn

punkter år vålkomna. Ett nód- 
våndigt krav år dock att etable- 
rade helikopterpiloter uppmunt- 
rar Ovriga heliflygare i sin om- 
givning att stålla upp och testa 
detta program.
Vi behover alla hjålpas åt fór att 
fóra helikopterflygande framåt. 
Fór att uppnå stórsta effekten i 
annonserandet av tåvlingar och 
meetings så efterlyser jag namn 
och adress på så många helikop- 
terflygare som óverhuvud går 
att uppbringa.
Så kånner Du till någon helipi- 
lot i Din klubb eller omgivning, 
så skriv ned hans/hennes adress. 
Jaga så många som mójligt!

Sand hela klabbet till grenche- 
fen snarast eller ring på kvålls- 
tid. Detta kommer senare att ut- 
góra underlag fór en eventuell 
samling av så många heliflyga
re som mójligt under en host- 
helg. Då skali vi utróna hur vår 
fram tida verksamhet skali och 
bór bedri vas.
Samtidigt kommer också de olika 
typema av heliflygande att pre
senteras i uppvisningsform. 
Fundera gåma och hór av Er!

Cal-Inge Lindberg 
Sparrisgången 42 
611 45 Nykoping 

0155-976 53 kvdllar
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Meddelanden från Forbundet
Material till "Meddelande-sidorna" insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 ·  600 10 Norrkoping

TåvlingskalenderRC-flyg 1990 Klass F3B
Nr Datum Tavlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

08 jun 30 Skagerntráffen, F3B-T Åtorps MFK Eine Moberg 0586-446 51
09 jul 7 Hókatermiken, F3B-T Klubbfåltet Hokaklubben Lennart Olsson 035-12 86 49
10 sep30 Hóstmaxen, F3B-T Brånnebrona Brånnebrona FK Mfs Lennart Skold 0501-16745

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

03 Juli 9-10 F3C UT Hokafåltet Hókaklubben Christer Persson 010-4612 69
04 sep4 Gripen Cup, F3C UT + pop Radiolanda Nykópings MK Per Nordstrom 0144-835 71
05 sep1-2 Helikoptermeeting Brånnebrona Rp Brånnebrona FK mfs Tomas Falk 0500-251 20
06 sep 15-16 Helikoptermeeting Herrebrofåltet Norrkópings RFK Robert Veenhuizen 013-15 65 06

Tåvlingskalender RC-flyg 1990- Klass F3E
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

04 aug 25 Hósttávling F3E, F3E max 10c Starlanda Djursholms 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 sep 2 Šeptem be rtyftet, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Bo Samuelsson 08-727 30 00
07 sep 29 Final 90 års serie, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Stefan Engberg 08-789 07 00

Tåvlingskalender RC-flyg 1990 - Klass F3F
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

02 aug 25 Model-Craft Cup 1990, F3F Kåseberga Malmó RFS Lennart Skold 0501-167 45

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

04 aug 4-5 Skala Våst, F4C UT + popskala, Góteborg Bo Olofsson 031-12 07 64
05 aug 18-19 Hókaskalan. F4C SM UT, pop Hokafåltet Hokaklubben Kurt Lennå 035-370 67
06 aug 31-sep 10 VM, F2C + F4C Polen Stig Bergstrom 040-15 1 5 24

Meetings, flygdagar mm 1990
Nr Datum Távlingens namn Plats Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

07 jul 7-8 Myggmeeting Svegs Fly g plats Jan-Eric Larsson 0680-111 06 b 
0680-112 50 arb

08 aug 4-5 Augustimeeting Klubbfålt Kråklanda Borås MFK, Borje Johansson, Box 10056, 50010 Borås
09 aug 18-19 Surstrůmmingsmeeting Klubbfålt Matfors Matfors MFk Arvid Holmbom 060-211 80
10 sep 1-2 Helikoptermeeting Brånnebrona Rp Brånnebrona FK mfs Tomas Falk 0500-251 20
11 sep 1-2 Helikoptermeeting Klubbfåltet Hókaklubben Christer Persson 010-46 12 69
12 sep 15-16 Helikoptermeeting Herrebrofåltet Norrkópings RFK Robert Veenhuizen 013-15 65 06

#

Dags for 
Lindansen!
Del år nu hógaktucllt alt fórbe- 
reda sig for deltagandet i årels 
LINDANSEN!
Årets riksfinal kommer - som 
tidigare meddelats - att åga rum 
i anslulning lili de stora Linflyg- 
SM, som går av stapeln 18-19 
augusli i Våslcrås.

Anmdlan senast 1 aug!
For dem, som kvalificerat sig 
till den stora Lindans-finalen, 
har vågen gått via de speciella 
uttagningstavlingar, som orga- 
niseras av distriktsforbunden. Ditt 
distrikt skali sedan anmåla dem, 
som kvalificerat sig till Lindans- 
finalen till SMFF:s exp senast 1 
augusti.
Gållande regler for LINDAN
SEN kan Ni få via SMFFrs exp. 
Det skali betonas, att SMFF slår 
for kost och logi under tåvlings- 
dagama, fór dem som i Våsterås 
gor upp om 1990 års LIN DAN S - 
måstarc.
Resekostander står Ditt distrikt 
eller Din klubb for.
Har Du eller Din klubb några 
andra frågor kring LINDAN
SEN, så går det bra att kontakta 
PREK/lingrensrepresentanten 

Gert Assermark 
Vallgatan 9 

643 00 Vingåker 
0151-101 14 bost 

0151-76 2 7 00 arb

Såsongen ser ut som foljer med en 
intressanta utlåndska evenemang.

♦-markering vid

Juni 30 Salzburg, Ósterrike, int F3C
Juli 9-10 Halmstad F3C U T
Juli 14-15 Luxemburg int F3C *
Aug 4-5 Nykdping F3C U T
Aug 18-19 Offenbach, Tyskland int F3C *
Aug 23-27 Bresso, Italien Fór-VM F3C *
Sep 1-2 Brånnebrona meeting
Sep 1-2 Hókaklubben meeting
Sep 15-16v

Norrkóping meeting

Tåvlingsåret 
1990 F3C
Året som kommer verkar prSg- 
las av ett breddat utbud fór alla 
helikoptervånner. Mectingverk- 
samheten verkar vara den som 
sprider sig mest.

UT-tdvling efterlyses...
Tyvårr saknas det i skrivande 
stund cn UT-tåvling i F3C och 
det år bcklagligt.

... och EM upp i rok?
Tyvårr verkar det också klart att 
det inte biir något EM under 
året, då osåmja ochannat trassel 
gjort att det till slut inte fanns

någon sókande till denna tav
ling.
Den stórsta intemationella tåv- 
lingen biir dårfor stora Fór-VM 
i Italien under senare delen av 
augusti. 1 den inrutade uppståll- 
ning hår till hóger ser Du de 
tåvlingar och meetings, som år 
aktuel la under 1990.

Detta år de tåvlingar som in- 
kommit till och med april. Vad 
som saknas år ytierligare en F3C- 
tåvling, som tillika bl ir UT och 
SM. De intemationella tåvling- 
ama, som róner stórst in tresse år 
den i Offenbach utanfór Frank
furt, som man kan bevista i

samband med att scmcstcrrcsan 
till Bresso och For-VM i F3- 
klassema fórmodligen passerar 
just Frankfurt. De som dnskar 
tåvla på båda platscma har hår

ett gyllende tilfallc att tå två 
kanon-tåvlingar på ett bråde. 
For vidare info kontakta gren
chefen - adress hår till vånster!

Cal-lnge Lindberg 
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Klassisk Viking med el!
ASTRO Viking Oid Timer år en 
elversion av Carls Goldbergs 
klassiska Viking, en kabinmo- 
dell, som gjort sig kånd for trev- 
liga flygcgcnskaper. Den låga 
vingbelastningen gór den myc- 
ketavkopplandeattflyga. Spånn- 
vidden år 160 cm och vingytan 
år 32 dm2. Låmpliga motorer år 
Astro Cobalt 05, Cobalt 05G 
och Graupner Speed 600 8,4V. 
Viking kan också flygas med en 
1,5-2,5 dm3 forbrånningsmotor. 
Komplett byggsals, med al la delar 
utsågade i hogklassig balsa, 
kostar 425:-.

LRN Teknik 
018-69 63 80

Flåktplan från Master 
Fly
Asso Produkter AB i Malmo lar 
nu hem ctl antal intressanta bygg- 
satser till Ducted Fan-modeller. 
De kommer från italienska Mas
ter Fly och programmet tåeker 
flera trevliga modeller. Bygg- 
satsema år tillverkade i kompo- 
sit och glasfiber och håller god 
finish. De år åven komplctta med

monteringsdetaljer, cockpit, stora 
dekalark,riming mm. Dcssutom 
ingårluftdrivetlandningsstall till 
samtliga modeller liksom pas
sande flåktar. Asso tar f n hem 
foljande modeller:
Crusader F8J (1:9) spv 1240 
mm,långd 1860 mm, vikt 5000- 
5800 g fór 10-15 cc motor. 
F-104Starfighter(l:9)spv 1200 
mm, långd 1900 mm, vikt 5000 
g fór 10-13 cc motor. 
TornadoMkni(l:7),spv 1380- 
2040 mm, långd 2370 mm, vikt 
8000-12000 g for 2 st 10-15 cc 
motorer. Dcnna modeil har va
riabel vinggeometri, kullagrade 
vingfåsten + styrmekanik & el
motorer fór detta medfoljer bygg- 
satsen.
Phantom IIF4E (1:7), spv 1600 
mm, långd 2570 mm, vikt 8500- 
9500 mm fór 2 st 13-15 cc 
motorer.
Fór dem, som vili veta mer om 
Master Fly-modcllcma har Asso 
en videofilm, som de lånar ut.

Asso Produkter AB 
N Grdngesbergsgatan 16 

214 50 Malmo 
040-86655

Ny a fallbara propellrar
Sonic-Tronics har utvecklat en 
ny serie fållbara propellrar spe- 
cicllt forelflyg. Bladutformning- 
en har visat sig ge hóg verk- 
ningsgrad. Såvål blad som nav 
år precisionstillverkade av glas- 
fiberarmerad polyamid, vilket 
ger mycket jåmn gång. Det finns 
två olika nav med 41 resp 51 
mm mellan bladens lagringpunk- 
ler. Genom alt byta nav, kan 
man åndra diametern 10 mm 
samlidigtsom stigningen åndras 
cirka 1/2". Propellrama levcrc- 
ras med tre olika bussningar fór 
axeldiametrar 4,8 (3/16"), 5,0 
och 6,4 (1/4") mm. Utan buss- 
ning passar de på 8 mm (5/16") 
medbringare. Foljande dimen
sioner finns: 7x4 & 8x4 (110:-), 
llx 7 &  12x7 (150:-) samt 13x7,5 
(160:-). Extra nav (65: -) och blad 
kostar 65:-, 90:- resp 100:-/par.

LRN Teknik 
018-69 63 80

Brett Solar-program
Model 1 Produkter har skickat en 
hel del prover ur Solarfilm-pro- 
grammet. Bland de många ny-

hetema kan nåmnasframforallt
dessa:
Litespan, en ny tunn, lått och 
stark plastfilm fór modeller Over 
1 m spånnvidd - lampligt fór 
elfiyg bl a. Finns i ett 10-tal 
olika kulórer, bl a silver. Trå- 
ytor behandlas med Balsaloc och 
sedan år det bara att vårma på 
Litespan-filmen. Krympningsker 
med strykjåm eller annan vår- 
m ekållarunt 150°-160°C. 
Fibafilm, ett nytt mycket starkt 
och lått material, som låmpar 
sig fór bl a frifiyg, linflyg och 
RC-modeller, dår man kråver 
lått, men stark klådsel. 6 kuló
rer, bl a silver. Fåstes och stråck- 
es som annan plastfilm. 
Solartrim, ett suverånt mate
rial fór framstållning av strips & 
andra dekaler. Finns i ett 15-tal 
kulórer - bl a tre metallic samt 2 
fluoriscerande (gul + rod). 
Solarlac, en lack fór målning av 
plastfilm. Bra åven fór rent trå. 
Finns i 11 standarfårger + en 
"mattnings"-losning. Dessa får- 
ger kan med hjålp av ett fast- 
stållt blandningschcma ge yt- 
terligare 33 olika "standardfår-
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ger" for bl a US AF, RAF, Luft
waffe m fl.

Modeli Produkter 
(mandag-fredag 12-16) 

telefon 0611-16500 
telefax 0611-188 62

Ny SIG-katalog
SIGs katalog 52 har kommit ul 
och innehåller som vanligt det 
mesta av vad en modellbyggare 
bchovcr. Katalogen bestålis hos 
Modeli Produkter, som ar svensk 
SIG-distributór. Med katalogen 
foljer en områkningstabell, som 
gor det lait att råkna om katalo
gens $-priser till svenska kro
nor. Katalogen kan såndas som 
postforskott (60:-) eller via for- 
skottslikvid (40:-). Definitivt 
något fór klubbiblioteket!

Modeil Produkter 
(måndag-fredag 12-16) 

telefon 0611-16500 
telefax 0611-188 62

Ny Norwegian-katalog
Norwegian Modellers har sånt 
ut sin 90/91 -katalog, som ar lika 
omfattande som tidigare. Men 
så tåeker man det allra mesta

inom modcllhobbyn: flyg, bil 
och båt av olika slag och ånda- 
mål. Katalogen år på hela 234 
sidor i A4-format och kommer 
också att kunna tjåna som rent 
uppslagsverk. Katalogen kostar 
50:- (via postgiro 479 78 52-3) 
eller i sedel, som bifogas be- 
stållningen. Biblioteket igen!

Norwegian Modellers 
0223-225 00

Nya stuntmotorer
Når det gåiler tillgång på bra 
linfiygmotorer, så verkar situa
tionen ha Ijusnaten hel del i och 
med alt Natans Hobby nu kan 
erbjuda bra motorer frd såvål 
F2B-klassen (.35 och storre mo
torer) som semistuntare. Det år 
den engelska motortillverkaren 
Irvine som nyligen kommit ut 
med en schneurleportad ABC 
.25-motor, som lovar mycket gotL 
Priset fór denna lilla, men rå- 
starka motor ligger på 649:- i 
stuntversion. Den interanatio- 
nella trenden inom stunt år ju 
numera alt man skali strava ef
ter starka motorer med avståmd 
ljuddåmpare. Hårigenom får man

mojlighel att anvånda motorns 
styrka på ett båttre salt. Man 
flyger med propcllrar med gan- 
ska låg stigning men med nåslan 
konstant motorvarv på cirka 11 
999 rpm.
En annan motor, som foljer denna 
trend år Modclas MVVS. Den 
modeil, som kan vara aktucll 
inom stunt har slorlcken 6,5 cc 
och år - liksom Irvines motor - 
en schneurleportad ABC-molor. 
Den kostar 995:- exkl Ijuddåm- 
pare.

Mera från Argus Books!
I varje nummer av Modellflygntt 
har vi kunnatanmålaen ny Argus- 
utgåva. Så åven denna gång. Nu 
kommer en 70-sidig A4-bok om 
de flygplan, som deltog i "Battle 
of Britain" - i slaget om Eng
land. 12 olika flygplan presen
teras i bilder och 1:72 ritningar. 
Dår Finns: Defiant Mkl, Beau- 
fighter MklF, Blenheim MklV, 
Gladiator Mkll, Hurricane Mkl, 
Spitfire Mkl - samtmolståndar- 
sidans Do 17Z, Heikcl He 111, 
Stuka, J u 88 A-1, Messerschmitts 
Bf 109E och Bf 110C-4. Boken,

som fråmst vånder sig till plast- 
byggare ger också en mångd 
tips om var man finner låmpliga 
plastbyggsatscr till de olika pla
nen samt hur man konverterar 
dem till olika versioner. En topp- 
bok for plastbyggaren, men en 
pårla åven fór "all-åtaren". 
Hobbybokhandcl bor ha den!

/  lobbybokhandeln 
08-54 84 55

HB 61 for bensindrift
Swedcon KB i Karlslad har sånt 
in information om bl a den in- 
tressanta och kompletta enhe- 
ten HB 61/tåndstiftsvcrsion fór 
bensindrift. Fordelama med en 
sådan motor år inte bara att man 
får lågre driftskosmader. Genom 
att motom klarar lågre varvtal 
kan den dra runt sfórre propell- 
rar, vilket i slutånden medver- 
kar till en lågre ljudnivå. Ut- 
låndska tester - som varit myc
ket positiva - såger, att låmpligt 
marschvarvtal ligger kring 7.000- 
9.500 varv/min med tomgången 
runt 1.800 varv/min. Låmpliga

Fortsåttning nasta sida!

Ovre raderfr v; Astros Viking 
Old Timer och Sonic-Tronics 
fdllbara el-proppar. Argusbo- 
ken + nya kataloger - synnerli- 
gen Idsbara - från bl a Norwe
gian resp SIG samt M W S- 
motorfrån Natans Hobby. 
Raden nedan fr  v; två av Assos 
nya Master Fly-modeller; Irvi
nes nya .25:a ABC samt HB 61 
for bensindrift, som Swedcon i 
Karlstad tar hem
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propcllrar bor vara 13x6 upp till 
16x6. Men information via

Swedcon KB 
Box 7045, 650 07 Karlstad 

054-18 64 07 (lel +fax)

Om foamvingar!
Det tyska vth-fórlaget har kom- 
mit med en omarbetad upplaga 
av boken MTB 14 i dcras "Mo- 
dell-Technik-Berater"-serie. Den 
ar i A4 och på mer ån 90 sidor 
och tåckcr i stort sett allt, som 
man behóver veta om tillvcrk- 
ning av bårplan i styrofoam. Det 
hela bórjar med hur man tillver- 
kar sin egen skår-utmstning - 
utforligt med komponentlistor 
och kopplingsschema. Olika pri- 
ciper till uppbyggnad av sjålva 
skårmaskinen presenteras liksom 
vakuumpump - i de fall en sådan 
skali an våndas. Ett omfattande 
kapitel ågnas åt ving- och balk- 
konstruktioner, plankning och 
fdrstårkning mm. Tabeller med 
hållfasthetsbcråkningar finns 
åven (tysk noggrannhet!) 
Boken tar också upp vingtill- 
verkning i negativ form, form- 
tillverkning mm. De utmårkta

illustrationema och ett tysk- 
svenskt lexikon bor kunna for
media innehållet trots det tyska 
språket. Rekommcnderas!

Hobbybolchandeln 
08-54 84 55

Fler motorer från 
Ósteuropa!
Tre F Hobbyservicc har fått di- 
stributionsråtten i S verige, Nor
ge och Finland till de ungerska 
MOKI-motorema. De kommer 
från det ungerska Instilutet fór 
Modellutveckling (Modcllkisér- 
lcti Intézet), som har ett omfat
tande molorprogam. Tre F med- 
delar, attman redan nu kan leve- 
rcra flora olika typer av MOKI- 
motorer:
10 cc RC (M7) 900:- utan dåm- 
pare; 8,5 cc RC (M10) 1.000:- 
utan dåmparc; 8,5 cc standard 
930:-. Fór linflygaren finns bl a 
2,5 cc diesel (TR9) fór team- 
racing 1.200:- inkl venturi & 
avstångningsanordning; 2,5 cc 
giod (C l) for combat 900:-. På 
programmet finns också några 
marinmotorer 15cc Marin FSR 
1.600:- inkl pipa; 6,5 cc Marin

FRS inklusive pipa & våxel. Fór 
senare leverans kommer bl a 3,5 
ccRC (S 10) fór marin, bil, flyg; 
2,5 cc std (S 12) fór speed 6 
friflyg; 2,5 cc M9mRC; 6,5 cc 
RC (S 15P) fór pylon; 30 cc RC 
M9m 30 RC) samt en 60 cc RC 
(M9mT60), som år tvåcylindrig. 
Ett motorprogram biir bra fórst, 
då reservdelsfrågan år bra och 
man har fått garantier om god 
tillgång på reservdelar så långe 
resp motor finns på tillverknings- 
programmet. For ovrigt kan med- 
dclas, alt Modellflygnytt inom 
kort kommer att presentera en 
test av en Moki-motor.

Tre F Hobby service 
0155-328 47 

Nytt, stark, litet från JR! 
JRpresenterarsitlnyascrvoNES- 
3035, ett dubbelkullagrat litet 
underverk med 3 kg dragkraft, 
utslagstid 0,25 sek 60°. 22 g och 
måtten 26x14,7x33 mm.

Modeller & Elektronik AB 
0371-107 09

En liten stark...
RCM har fått i en startmotor, 
som heter Minipunch. Med 12V

matning sågs den kunna starta 
,45-.60-motorer och standard- 
konan passar spinners, hjul och 
har också ett kilremsspår fór 
remstart. 280:- år cirkapriset.

RCM Hobby & Fritid AB 
0371-11150

Landstalls-altemativ...
LION RETRACTS kommer med 
infållbara landståll till mycket 
låga priser. Ett huvudståll (2 st) 
fór s k tail-draggers med sporre 
kostar cirka 195:-, medan ett 
trepunktstål 1 med nosstall lig
ger runt 275:-. Dcssa stall kan 
manovreras på konventionellt vis 
via landstallsservo eller luft.
.. och ny a byg g sat ser! 
Från LION har också kommit 
nya byggsatscr:
CAP 21 for .40-.50-motor. Pris 
cirka 1.200:-;
Rebel 40T, hógvingad trainer 
helbalsasats spv 1475 mm fór 
.40-.50-motor, pris cirka 1.175:. 
Super-Cub, fór .40-.50 (2-takt) 
eller .60-.90 (4-takt) Pris under 
2.000:-.

Modeller & Elektronik AB 
0371-10709 

O van fr  v: Tre F:s Moki-motor 
samt den lilla, starka startern, 
som RCM tar hem. Langst t h 
den innehållsrika och intres- 
santa boken från vth-fórlaget 
om tillverkning av vingar och 
andra bårplan i foam- att den 
år på tyska gor inget! Bilder- 
na sager nåra nog allt! 
Nedanfr v; Mokis lilla 2 5  cc 
diesel fór teamrace med 
venturi och avstångningsa-
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Hangflyg i 
Sålen!
For femte året i rad inbjuder så 
Sålenfjållens Modellflygklubb 
alla intresserade modellflygare 
till en hangflygtråff i Sålen den 
30 juni till 1 juli.

Det år klubbens sekreterareHans 
Ncrback, som mcddclar delta. 
Samling sker vid Lindvallens 
reception, Wasastugan, på lor- 
dagcn den 30 juni kl 1000. Då 
våljer man hang och får vidare 
information om tråffen. For vi
dare information kan man vån
da sig till KG Hållhans på tele
fon 0280-223 14.

MFK F  
in vi ger fait
MFK Fenix in viger lordagen den 
28juli sittmodcllflygfåltiRåltvik 
med modellflyguppvisningar, he- 
likopterflyg och eventuellt nå- 
gon overraskning. Det mcdde- 
lar Bengt Staffas. Mojlighet till 
gratis camping finns.
Det år skyltat från båthamnen, 
dår vår klubbsluga ligger intill 
riksvåg 70. Folj dårifrån riks- 
våg 301 cirka 5 km. Vill Du veta 
mera om den hår flygfåltsinvig- 
ningen kan Du kontakta Bengt 
Staffas på telefon 0248-104 15.

Bilden till vdnster: Tommy So
der gren och Nils Eriksson fo r
bereder upptagning av en se- 
gelmodell med hjalp av en bas
tant Big Lift.

Linflygmodell · spånnvidd 1050 mm · vikt 700-750 gram ·
PRIS 285:- komplett byggsats · Enbart ritning 25:- + porto.

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

Motor:
Nybórjare
Erfarna

3,5 cc 
5,0 cc

Bygg och flyg Linus - basmodellen fór Lindansen! Kóp den direkt 
från SMFF:s expedition, Box 10022, 600 10 Norrkóping, 011-13 21 10.
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TILLBEHÓR · BALSA · BEKLÅDNADSFILM · KATALOG MOT 5 0 :-I FRIMARKEN, 
SEDEL ELLER VIA POSTGIRO 432 18 23 - 9 · Nåstan ny COX .08 (utan tank) 90:-!

Når Du sóker tillbehor for modellflyg och helikopter fråga alltid forst hos KungsHobby!

K m n g sH o b b y
Kungsbroplan 1 » 112 27 Stockholm «Tel 08-54 70 77 » nåstan mitt i stan - nåra Centralen & flygbussarna!

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

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

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

gÉÉii .

Strykjåm
220-volts specialstrykjårn for a I la slag av beklådnadsfilm fór 
mode Ilplan. Specialformad "sko". Du kommer låti åt overallt!

295:-

FRÅN KLUBBARNA

Den 24 maj var det åter dags for 
Norbergs flygklubbs årliga mo- 
dellflygartråff. I år kunde mo- 
dcllflygscktionen konstatcra alt 
tråffen blivit riktigt etablerad. 
Runt60-70 modellflygplan fanns 
på plats. Ett 15-tal husvagnar 
stålides uppruntklubbhuset. Våd
ret var opålitligt, men det flógs 
en del åndå. Tyvårr gick en rad 
maskiner i backen. I ett fall visa- 
de det sig att en PCM-radio inte 
klarade alltfor långa skarvkab- 
lar till servona. I ett annal fall 
slarvade en modellflygare, han

. . . v e

Aktiviteter på klubbnivå · inbjudningar  ·  mm

i

slog på sin radio utan att ha fre- 
kvensnypan! En maskin med just 
den frekvensen var i luften. Med 
kvadd som fóljd. Klubben hade 
åndå ordnat med ett radioinlåm- 
ningsstålle. Bland alla flygplan 
mårktes Solve Óhlanders Fiese- 
ler Storch, spånnviddd 3,6 me
ter och 1/2-skala Cuben från 
Órebro.
Hasse Ask från Soderhamn kom 
med en Corsair, 1:5, fórsedd med 
in fål lbara stall, klaff och en fem - 
cylindrig OS-motor. Dcnna fyr- 
taktare med cylindrama place-

Kristiflygar- 
tråffen 
i Norberg 
våxer....

rad i stjåmform varen upplevel- 
se att lyssna till. Maskinen fick 
sin jungfrufård senare på kvål- 
len når blåsten lagt sig.
Infor nåstatråff, 1991, avser mo
del 1 fly gsektionen att anstranga 
sig ytterligare fór att forbåttra 
tråffen. Grillfester, program fór 
fruama och annat planeras. 
Tack alla ni som forgyllde till- 
varon vid årets Kristiflygartråff! 
Vål mótt 1991 !

Norbergs flygklubb/mfs 
Hasse Asks Corsair roňte stor 
uppmarksamhet.

Ripatråff 
i augusti!
Kristianstads Modellflygklubb 
inbjuder till Ripatråffen den 
11-12 aug med programmet:

Lordag formiddag samling, 
kl 1300 Flygtåvling - limbo 

eller ballongjakt. 
kl 2000 Grillfest.

SOndag fm fri flygning. 
kl 1300 Publiken hålsas 

vålkommen.
kl 1400 Flyguppvisning. 
kl 1500 Scrpcntinjakt, lim

bo el ballongjakt.

SÅLJ/KOP/BYT-SHOP
fór modellflygprylar & kaffe
servering borjar kl 1300. Fór 
mer info kontakta gåma 
Dennis Nielsen 044-505 08 
Goran Mufti g 044-560 82

4  ROYAL NEWS!
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Siljansbygdens 
Radioflygklubb 
fyller 30 år!

\  » /
vS

Skala 
Vast '90

Helgen 4-5 augusti år del dags 
igen fór alia skalaintresserade 
att bege sig till våstkusten och 
delta i Skala Vast 90. Vi kom
mer att tav la i F4C och popu- 
lar-skala. Och vårt digra pris- 
bord gdr att alia vinncr! Men 
framfor allt får vi tråffas, sc 
vackra flygplan, gri 11a och bar- 
nen får kanske góra ett Lise- 
bersgbesok. AKMG:s Fait er- 
bjuderfma campingmojlighc- 
tcr inkl el.
Startavgift 150:- betalas vid 
starten och sista anmålan fre
dagen den 3 aug. Anmålan per 
telefon till Bo Olofsson 031 - 
12 07 64 eller Thomas Karle- 
vid 0303-424 38. Val mott på 
"Torslanda Model Airport"!

Thomas Karlevid, AKMG 
< — ^

I år firår klubben silt 30-årsjubi- 
leum och år dårmed en av lan
dets åldsla modellflygklubbar. 
Vårt flygfalt på Dragsångarna, 
InsjOn, ar vålkånt som clt av de 
vackraste filten med siU låge in- 
lill Dalålven och Insjon. Vi har 
saLsal på au familjen skali trivas 
och vi har dårfor ordnat med 
fina mojligheter till camping, 
bad och andra fritidsaktiviteter. 
Och som modellflygare kan Du 
hår flyga både Lill lands och sjoss. 
Årets 30-årsfirande borjar re

dan vid vårt Midsommarmce- 
ting, då vi skali bjuda till lite 
extra for att vi skali få en trevlig 
midsommar. Som vanligt har vi 
cu stort tålt i beredskap i fall 
vådret skulle bli dåligt. Klubb- 
stugan år till året utbyggd och 
ger oss mojlighct till dans på 
inbyggd veranda. Hjårtligt vål- 
komna från når och ijårran! 
Modcllflygcts Dag den 8 sep
tember biir årets firarhojdpunkt 
med massor av aktiviteter och 
modellflyg. Vi satsar återpå en

uLstållning som spcglar degång- 
na 30 åren - något som vi hoppas 
skali gc vår trevl iga sport god 
PR. Vår tidigare utstallning blev 
myckct uppskaltad av våra bc- 
sokare.
Vi har en liten vådjan till mo- 
dellflygare som vařit med långc 
att hjålpa oss med material till 
utstallningcn. Det kan vara allt 
från intressanta foton till moto
rer, radioanlåggningar som mo- 
dellflygplan mm. InventeraDina 
gdmmor och se vad Du har.
Vi hoppas givetvis att så många 
modellflygarc som mdjligtkom- 
mer och gåstar oss med stort el
ler smått fór våll eller lom  i 
modellflygvåg.
Konmkta oss gåma om Du har 
några fundcringar kring delta. 
Åke Lindholm, 023-238 90 
John Lyrsell, 023-215 00 
Olle Larsson, 023-603 53

Med modeiyiyghdlsningar 
tecknar Åke Lindholm

m  motorer m  B

B u eB iid
AAC-25F fly g 495 
AAC-28FH heli 525 
ABC-32F fly g 560

AAC-40F flyg 650 
AAC-46F fly g 695 
ABC-51F flyg 725

:!SSpl

B lue B itd
Prince 25L ARF 695:- First 25T ARF 695:- 
Prince 40L ARF 975:- Trainer 40T ARF 950:·

RCM Hobby & Fritid AB
Brånnehylte  ·  330 33 Hillerstorp  · Tel 0371-11 (1630-2030)· Fax 0370-223 47
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Aktiviteter på klubbnivå · inbjudningar ·  mee
r-------------

Midsomma 
& Modei

Den 22-23 juni anordnar Sil- 
jansbygdens Radioflygklubb 
sitt traditionella Midsommar- 
mccting på Dragsångama, In- 
sjčn. I år biir det extra festligt 
då klubben Firår sitt 30-årsju- 
bileum med många aktiviteter 
fór hela familjen.

\r-meeting 
rgets Dag

I samband med klubbens 30- 
årsfirande anordnar Siljans- 
bygdens Radioflygklubb Mo- 
dellflygets Dag på sitt Tålt på 
Dragsångama, Insjon, 8 sep
tember. Det biir massor av 
modellflyg, utstållning och 
mycket mera.

Mer utforlig information om dessa evenemang kan ges av 
Åke Lindholm, 023-238 90, Olle Larsson, 023-603 53, 

Risto Baltzar, 023-204 17, Bengt Kdllstrom, 023-344 18!
-

Móte vid mys-meeting
MFK Vingama brukar anordna 
mysiga meetings. Dår mots i 
fórsta hand modcllfiygare fór 
att ha trevligt, se på modeller 
och mota varann. Att modeller- 
na ocksá tycks ha dylika drifter 
har man val inteanat. Men Robert 
Johanssons modcll mottc Gun
nar Dahlbcrgs Kwik Fly på god 
hdjd. Och det skedde på ett så

pass passionerat sått så att Gun- 
nars modeli singladc ner på våg 
tillbaks till byggsatssladict. En 
y ster looping inledde manovém, 
som tog bort 1 dm av Roberts 
modeil, som dock var landnings- 
bar. Gunnars Kwick Fly kom 
ner av sig sjålv. Våldresserat! 
Av bilden att doma, så var nog 
inte puzzellåggandet så knepigt!

PICA
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
FW 190 D9

skala 1:6

A.L. Model 
Aeroplanes 
Product HB
L án g aró d sv ág en  78B 

2 6 3  34  H óganás 
T e lefon  0 4 2 -4 1 6  95

042-341Θ 95 efterl juli 1990
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45 special 
65
80 special 
120 special 
Glódstift 
Branslefilter

■  X-cell 30 pris 4.200:-
■  X-cell 60 ink! pipa vård 1.100:- Pris 6.450:-
Vid kop av komplett anlåggning låmnas paketrabatt! Ring fór nårmare information!

RCM Hobby & Fritid AB
Brannehylte  ·  330 33  Hillerstorp · Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47

Oldtimers med eldrift!
■ Gamla friflygmodeiler, med sina låga vingbelastningar och trev· 

liga flygegenskaper, har visat sig vara mycket lampliga att elek- 
trifiera. Den mest kanda av alla oldtimers ár vál Playboy, bilden 
ovan, som finns i byggsats från Midway som Electric Playboy, 
spannvidd 170 cm (445:·). Astro Viking ar en elversion av en 
klassisk konstruktion av Carl Goldberg, spannvidd 160 cm 
(425:-). Basta motorn for dessa ar Astro Cobit 05G (1.120:-) eller 
Cobalt 05 utan våxel (840:-). Ett prisvårt alternativ ar Graupner 
Speed 600 8,4V(102:-).

■  Playboy Too ar en ritning till en elseglare med vinge och stjårt- 
parti från Playboy, men med en modern elseglarekropp, spann
vidd 198 cm (95:-).

■  På lager finns aven ett antal amerikanska ritningar till oldtimers: 
Dallaire Sportster, 274 cm (75:-), Playboy Jr, 137 cm (55:-), 
Cavalier Sixty, 152 cm (75:·), Goldberg Clipper, 183 cm (130:-), 
Lanzo Record Breaker, 244 cm (195:-) och Talbl Powerhouse, 
213 cm (75:-).

KATALOG SANDS MOT 10:-.

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

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

Alpina Magic
Spannvidd 3800-4400 mm Ca-pris 2.423:-

Långd 1670 mm 
Vingyta 67-72,9 dm2 
Vikt 3600 kg

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

Thermofliigel nu i lager!
Ett flertal segelmodeller har kommit - bland annat skalasegelplan 
som ASW 24, ASW 22, ASW 17 och DG 500. Spånnviddema 
ligger kring 4 meter!

Agent och distributor for Multiplex 
flygplan och tillbehór

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

Aterfórsáljare sókes!

hobby och
elektronik_____________
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60:- postfórskott 
40:- forskottslikvid

MODELL PRODUKTER
■ Box 2060 871 02 Hårnosand J
■ 0611-165 00 mån-fre 12-16 J

SIG
k a ta lo g

NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT

P-51D Mustang 
Focke Wulf FW-190

Modeller & Elektronik AB
LION MODEL Å ngsgatan  15, 332 00 G is laved  * 0371-107  09

P-51 D Mustang Focke Wulf FW-190
Spånnvidd 1425 mm Spånnvldd 1470 mm
Vingyta 35,5 dm2 
Långd 1160 mm 
Vikt 2900-3100 gram  
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
Riktpris 1.650:-

Vingyta 35,5 dm2 
Långd 1147 mm 
Vikt 2700-2800 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
Riktpris 1.650:-

I Rebel 40 T trainer CAP 21 II SuPer Cub I
iHógvingad trainer fór .40-.50- 
1 motor Cirkapris 1.175:-

Fór .40-.50-motor I 
Cirkapris 1.200:-

I Spv 1.850 mm fór .40-.50 2-takt 
I eller .60-.904-takt. Cirkapris under 2.000:-1

Best World War II ARF Fi
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OŤU@d]@0l1f[l^§

VIII Du prenumerera 
eller b il medlem ska Du 
kontakta SMFF kansll 

011-13 21 10 
Enklast så fór Dig!

Bli medlem eller prenumerant!
Om Du år intresserad av modellflyg, så såtter Du snart igång med ett eget 
bygge och flyger snart sjålv. Du kontaktar en klubb fór att få meningsfull 
samvaro med andra modellflygare. Då bl ir 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!

Multiplex

I I

Kan det m esta -  fór de fiesta!
Forbåttrat tekniskt utfórande, 1200 mAh- 
ack i såndaren, lagre pris!
6/7 kanaler, 2 servon. 1 switch 
Vålj sjålv plug in-modul: Allround eller 
Helikopter; vålj ocksa 35- eller 40-modul 
Svensk bruksanvisning
Ytterligare utbyggnad kan ske: 5 switchar + Multinaut

ORBO AB 2 x Dual rate 
Variabel Combiswitch 
Diagnos, lårare/elev-funktion

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

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

$  ® tø rn. φ
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MAX 61RF ABC "HANNO SPECIAL"
Motorn som måstarna anvånder! Vann VM -89 i 
F3A. Modifierade portar I vevaxal och foder 
ger utmårkta prestanda I varvtalsområden 
under 11.000 v/mln och dårmed också 
mycket tyst gång. Ny trottel typ 6P, och 
inbyggd brånslepump fórsákrar Dig 
om excellent gáng i alla flyglågen.
Till motorn finns åven en speclell 
lång pipa och manifolder.

MAX BGX-1
O.S. hittilis storsta encylindriska glodstiftsmotor! 
Med 35 cc cylindervolym, sagolikt vridmoment och 
mer an 4 hk i effekt år BGX-1 det perfekta valet fór 

det mesta i stort flyg. Utmårkta gångegenskaper, 
låg vibrationsnivå och låg vlkt kånnetecknar 
BGX-1. Drar utan problem propellrar i storleks- 

klass 18x8 - 20x10.
Levereras med Ijuddåmpare.

® i š é ! V

Spannvldd 1210 mm 
Långd 890 mm 
Vingyta 23 dm2 
Vikt 1600 g 
Radio 4 kanaler.

mooacRfifi

Generalagent

MODEL-CRAFT
RUNDELSGATAN16
211 36 MALMÓ TELEFON 040-714 35

En snabb, manoverbar 
sportracer. Mycket rolig att 

flyga som sportmaskin sával som 
klubbracer. Med sin "Shoestring"-look 

år Max Laser ocksá en frójd fór ógat. I Max Laser 
sitter en urstark Max 25SF ABV monterad, vilken ger 

mer ån tillråckligt med effekt fór verkligt håftig flygning.

λ  n
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AMA-Cub
AMA-Cub
AMA-Cub
AMA-Cuben år en fin flygare!
AMA-Cuben år en fin present!
AMA-Cuben - i stållet for blommor!

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

Ring 011-13 21 10

I L

Hallgren servar glatt!

Krásna modellbyggare 
våljer hobbytrå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
For finsmakaren finns åven sprucelist!

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

■  Pianotråd 0,75 -> 5 mm diameter

■  Profiliister for båttre luftstrømning 
kring roderytorna.

■  Vingstóttor - profilhyvlade
■  Rotorblad till RC autogiro och 

RC helikoptrar

Balsa · plywood · furu · ródbok · mm

Prislistor mot dubblt brevporto 
ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES!

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

original

Den perfekta losningen

Deko-film dr en sjdlvhdftande, brdnslebestdndig 
folie som passar till varje modeilstorlek. Den kan 
anvdndas till segel- motor- & helikoptermodeller. 
Deko film dr barnsligt enkel att passa till enligt 
medfoljande bruksanvisning.

Begår Deko-films fdrgprospekt! Sand in namn och 
adress tillsammans med 10:- i frimarken!

Aterforsåljare sokes!

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

hobby och 
elektronik
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cm 212 

dmq 60 

cm 156
gr 4500 

4850

10-15-2T
13-20-4T

cm 245 

dmq 44 

c cm 126

l-CIAA
g r 1700 

1950

cmc 1,5 
2,5

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

1236: -

cm 160 

dmq 38 

cm 107

gr 1800 
2200

cmc 2,5 
5

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

cm 170 

dmq 42 

cm 122

gr 2700 
3000

cmc 6,5 
10

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

Pangpriser!!!!!! Beståli katalog 20:—

Semiskalamodell av CESSNA 177.
Låmplig fór tråning, sport, akrobatik. Går att bygga om till 
sjóflygplan. Byggsatsen innehåller: Duraflexkropp med fena, 
"stabbe”  balsaklådda cellplastfyllda vingar, landningsståll 
m.fl. tillbehór.

ASSO PRODUKTER AB 
N:A GRÅNGESBERGSG. 16 
214 50 MALMO 
TEL.: 040-866 55 
FAX.: 040-819 10
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Nymovågen 110, 290 34 Fjålkinge , 
Tel: 044-560 57

RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 
Orion, Mixen

BYGGSATSER: Lajban, Josefin (åven 
materialsatser m fårdiga spryglar 

SKALARITNINGAR,
FLAIRS byggsatser mm 

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

PostorderfbrsSljning 
Katalog mot 20:- Inklusive porto 

ÓPPET: Vardagar 1600-2000

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

daekare?
• Kan Du nbja Dig med 

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

SÅLJES
SERVON!
Alla funger ånde serv on ar av in- 
tresse - aven annat till Futaba och 
Sanwa. 0503-123 03 Tomas.

GENARP GOTEBORG

Romele
Elektronik-RC-Hobby r ^ i H O B B Y

RADIO -------------—
Futaba - JR · Graupner ■ Sanwa

Multiplex · Hitec
R C B i l  SOM SPECIALITETsamt service och tillbehór

Modeller · motorer · byggsatser, Bilar: ex Tamiya, Kyosho, Marui, SG,
beklådnad · balsa · modelltillbehor Garbo, Serpent, Yankee, Ass, PB

FLYG · BIL · BÅT
Bilmotorer: Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acorns,Sanwa

*  Digitalmultimetrar År
HUMANA PRISER RC-flyg o RC-båt o TSgbanor

Bilbanor
Telefon 040-48 06 89 (1600-2000)

Postorder telefon 031-45 94 01- Sånder gårna per post! -

GOTEBORG

lit
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Goteborg

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

Massor av annat smått och gott!

VÅLKOMNA
IN!

t

Fór nybórjaren. Alladelarfårdiga. Svensk 
bygganvisning. Låttflugen.
Låmplig motor4-6,5 cc, t ex Irvine .25-.40. 
Radio 3 kanaler. Pris 395:-

Fór den mer avancerade. Alla delar fårdiga. 
snabb-byggd. Svensk bygganvisning. 
Mycket rolig att flyga. Du kan inte misslyckas. 
Låmplig motor 6,5 cc t ex Irvine .40 RC. 
Radio 4 kanaler. Pris 465:-

Stick 40 Stick 40 Plus

! Natans Hobby !
I  Box 47 · 430 24 Våro-Backa · Telefon 0340-600 66 Ďppet 1000-1800 vard ♦ 1000-1300 lord
V ______________________________________________________________ J

MODELLFLYGPLAN
IM Laser 200, Róga Dalotel 150, 
Pilot Bellanca Decathlon och Zlin 
Akrobat. Alla flygplan Sr fardig- 
byggda. 0486-107 54. Par

HELIKOPTER 
KALT CYCLONE
Med motor OS Max 50F SR-H och 
gyro fabrikat Sanwa SM-340 Π. 
Fyndpris 3.000:-. 042-15 96 30 Kaj 
Malmkvist.

KYOSHO RC-BIL PLAZMA
Plazma Mk III Limited, skala 1:12. 
Med motor Le Mans 600E och elek
troniskt fartreglage Hitec SP-0900 
MOS FET, mottagare Cosmo CE- 
R 207, Multiplex Profi servo, auto
matisk snabbladdare H itec CG-315. 
Fyndpris 1.000:-.
042-15 96 30 Kaj Malmkvist.

SÅLJES
HOBBYRUMSSTÅDNING!
Nyborjargrcjcr: QB 20 nytt 400:-; 
Dart AH 3-90 nytt 350:-;Ampere 
Flyer beg, AH 3-90 300:-; Alba
tross AH3-87 nytt400:-. EnyaX19 
ny 350:-; OS 25FP beg 300:-; OS 
20FS 4-takt beg 500:-;
Elbil 1:10 Scorpion, 2 accar, el fart
reglage, 2 kan Futaba med acce och 
laddarc 700:-; Futaba Guld 7a med 
elevkabel, 4 servon, ackar 1.700:-. 
0530-205 53 efter kl 1700. Thom- 
my--------------------------------------

MOTORER!
MVVS 3,5 GFS-RC ABC 450:-, 
MVVS 6,5 med bakåtutblås och 
mclcringsforgasarc & RC-nål, ny 
med pipa, 650:-. 0762-125 77.

0£
c Byggsats G
4j Prospekt genom Hans Kjellberg,
2  V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partiile

SÅL JES
RADIOSTYRD BIL
Tyamia Falcon komplett med ra
dio, ny ack och tillbehor. Nypris 
cirka 2.000:-, nu 995:-.
Ring Fredrik 031-68 21 19.

HELIKOPTER X-CELL 60
X-Cell 1989, endast inkdrd, kullag- 
rat gyro, Futaba Gold FP-7FGH (7 
kanaler), fem servon, ljuddåmpare, 
OS Max 61 SF, Nypris idag for hela 
delta paket cirka 14.000-15.000:-. 
Pris 10.000:- eller hógstbjudande. 
Tel kvållar 08-717 95 78 Gunnar.

SÅLJES
SUPER TIGRE
S T S 90  RC VM, ny 1.500:-.
ST S 61 ABC, något beg 1.200:-. 
ST ST 60 K Ring RC VM, något 
beg 850:-. 054-18 64 07.

HJALP MEJ!
JAG VILL HA KONTAKT!
Jag vill komma i kontakt med nå- 
gon, som byggt och flugit Skip Masts 
C -130 Hercules. 0270-613 00 arb 
eller 0270-606 44 bost. Arne.

\ SMFF-medlemmar rad-annonserar ^

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

Sand manus tillJ Modellflygnytt, Skonertgatan 12,302 42 Halmstad - 
eller per telefax till 035-14 86 87

V J
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GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

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

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehor och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

a b
Kungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i trå for modelibyggare
S p e c ia li le t : AUTOGIROS & 

rotorblad
Vingstottor, protilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Aterfbrsåljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

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

HUSKVARNA

Radio Control C enter AB

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

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

GÓTEBORG

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i glasváv och 

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

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

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

KRISTIANSTAD KUNGSBACKA

TIDLÓSA RC-PLAN

h ~  7s~ ť r  'O  Dacapo · spv 158 cm 

RITNINGAR ■ MATERI ALSATSER 
och TILLBEHOR till 

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

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta
KATALOG

mot 20:- i sedlař el postgiro 452 80 68-2 PRISER
Vålkomna in eller ring!

AERODESIGN
Lennart Olsson · Roddaregatan 1 

291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 kvållslid

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

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LANDSKRONA

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

MODELLFLYG · BAT · BIL 
TÅG · MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

LIDKĎPING

LjCjllobtjlj

Silverskjdldsgatan 7
531 00 Lidkčping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bll och -ftyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, LĎr 1000-1200

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkčping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - B ilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - T illbehor

LULEÅ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

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

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

l u l e A

RC-SPECIALISTEN i NORR!
Motorer OS · Enya · Irvine · Rossi
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba · Hltec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med flora

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik

BALSA · BEKLADNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

0920-129 29 · 010-58 37 19 
Óppet måndag-fredag 8-17 · RINGGÅRNA!

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

m odellftygm irfc· 

t lv lln g ako rt

domerkort

tlvflngereglor

Identifier! ngenuntmer 

hendbOoker

tyg m lrke

k lu bb -b la za rm irk ·

rocke legem lrke

tSvIlngeprotokoll

SMFF-dekaler

Klubbar och sko lo r 
faktureres  -  

o v rig a leveran ser sker 
m ot postfo rsko tt

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

Fórbundsmárke, rockslagsmårke 15:-
Fórbundsmárke, blazermårke 40:-
Slipsklåmma med fórbundsmárke 25:-
Nyckelring med fórbundsmárke 2:-

Modellflygmárke, brons 
Modellflygmårke, silver 
Modellflygmårke, guld

Endast till klubbar 
- prov skali avlággas!

v_____________ _______________

20:-
22:-
23:-

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st pá karta, 300 x 300 mm 10:-
Távlingsregler fór olika FAI-klasser m fl, per st 10:- 
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50:-
Domarhandledning F4C, 89 års regler 50:-
Handbok: "Att vara modellflygare" 20:-
Handbok: "Modellflygets grunder” 20:-
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, introduktionsmodeli, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, linmodell, enbart ritning 25:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselpapper, gult & rótt, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shlrt, från EM 87 eller EM 88 40:-
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De basta konstruktionema 
de basta RC-byggsatsema!

D eta lje ra d e  r i tn in g a r  o ch  byggbeskrivn ingar 
e rb ju d e r e t t  sn ab b t och  p ro b le m frit t byggende.

kCTUtWNG C O Af,
*ODEL

P.O.Box 721 URBANA, ILLINOIS

71
* v

V /
N

i r o n i í m T i l  » H V O  1 ·  (·) β · [ ί β ι κ ι · » υ

I I I t l l l l l K

k l l d l K l i f

m n i

I!mm t i r

modellhobbygrossisten

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

modellhobbygrossisten
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RITNINGAR FRAN 1940-1960 
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER · MOTORER 
BYG GM ATERIAL mm

CENTO
C E TRUEDSSON 

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

MALMO

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

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

KVA LITE T i TOPPRESTANDA
Z.5-3.5-6.5-7 5-1D 0-10 7-11 1-13 0-15 Occ

Flyg- Marin- B ilm otorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

f?etnlk, M O D E LLTE K N IK
Distributor [______________ i w m c b  /

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

E IL -H IR b
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

PRISLISTA mot adresserat och dubbel- 
frankerat C5-kuvert!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

TRÅDGARDSGATAN 10A 613 00 OXELOSUND

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob, Pilot. 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, FIP, Super Tigre, Irvine m fl 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m (I 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxiadvinschar och massor 
med andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vard 16-18; (Stangt onsd) lord 10-15. 
Ovriga dagar telefonsvarere.

o RC-flyg -b il -båt & tillbehor 
o RC-anlåggningar: JR 

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

S tockho lm

Box 8153, 104 20 Stockholm 
Butik Pipersgatan 25 T 08 54 84 55 

Fax 08 739 04 90 
Oppet. mån-fre 12 18. I0r 11-14

* BÓCKER * TIDNINGAR * 
* RITNINGAR *

Flyg, tåg, båt, m odellbyggc, militaria
KOPER & SÅL JER Antikvariska bocker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
NYHETSSERVICE:

Kataloger, boklistor, postorder

STOCKHOLM STOCKHOLM

Hoftes moúellfly g
F i l f l ®

Upplandsgatan 66. 113 44 S tockholm
Tel 08/33 30 44

Box 6008, 183 06 Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård

b y r o n  Τ χ Χ  
o r ig in a l s

Tel 0762-103 80 & 113.92 M o to rs p e c ia lis te n : R ossi, C ox,
Specialitet: K & B , O.S., Q ua dra , K aw asak i

RC-flyg, radio, motorer, balsa, 
byggsatser, tillbehor, Futaba, Pilot, 

Enya, OS mm.

M o d e llf ly g  —  bå t —  b il 
R a d io a n la g g n in g a r

C B -sp in n e r o ch  k va rtska la -
KONTOKORT TAGES. t il lb e h o r  M acs P ro d u c t

Postorder

TROLLHÅTTAN

T u Å A c l UMEÅ
B E Q Ø Q C S lQ Allt inom radiostyrd hobby. 

Byggmaterial, tillbehor,
LEKSAKER HOBBYART1KLAR

TRESTADS LEDANDE motorer, glodstift, ackar.
Nu åven modeller från FlairHOBBYAFFÅR

* BIL * FLYG C  J  D

* BÅT * TÅG H O BBY

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

Grubbevågen 63. 902 50 UMEÅ

I Arkaden vid torget
Tel 090-14 44 02.

VARBERG

Γ

N a ta n s  fØ W -
H o b b y

Byggsats Nårskala FLAIR & 
David Boddington

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

Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MWS

Brånsle Diesel och glůd

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS
MODELLFLYG- 

A  HOBBY
(V rS . y  Specialaffår fór 

-jS  Modellflyg
RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. m otorer. b ila r. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Orebro 
Besóksadress Kårsta O, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22

RIDDARHYTTAN · SKARA

LINE m
CENTER

Vi har NYBÓRJARMODELLERNA
* "Go-Up" stavm odeller
Ú "Sparven"
é "Knarren"
* "E lectric-L ine" - lin flyg 

med elm otor
é Klubbfórpackningar

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

0511-730 40

Sveriges Modellfly
For bunde ordf orande
Bengt-Erik SOderstrOm 
Rullstensvågen 17 
616 00 Aby
Telefon 011-665 58 bost 

011-15 40 00 arb 
Telefax 011-23 83 06
Vice forbundaordfdrand·
Lennarth Larsson 
Kristinebergsvågen 17 
183 44 Tåby
Telefon 0762-502 65 bost 

08-713 37 91 arb

Sekreterare
Henning Andréasson 
Tuborgsgatan 1 B II 
217 41 MalmO 
Telefon 040-91 58 42

Kaaaor
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkOping 
Telefon 011-13 36 47 boet 

011-19 13 86 arb

L e d e  m o t
Gunnar Eriksson 
Ďstra Parkgatan 26 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

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

063-15 15 67 arb

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

PR och Rekrytering
Surøt Lindgren 
Slag ^B a c k e  134

lal1/ vakant '
^ UO· I I 9

Telefax 08-774 38 241

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

Grenchef Linflyg
Bernt Lindgren 
Slagsfa^acke 134

\IU  VAKANT bost
arb

Telefax 08-774 36 24

Grenchef Friflyg
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkftplng 
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

Forfagsaruvarig och 
ExpeditionaforestårxJare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården 
Telefon 011-925 97
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Finns i vålsorterade lek- och hobbybutiker. Distribueres av: 
Carrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkoping, Tel 013-112224

MODELHOB
Dardo, 
1930mm,
Ca.pris: 1625.- 
Glasfiber- 
kropp och 
fårdiga vingar.

MODELHOB
«m - Levereras 

m ed fårdig- 
byggd kropp och 

plankade 
vingar.

DINO 2300, Ca.pris: 975.-

M o d e l l f l y g U

Golden Eagle
Val fb r b ea r b eta  d 
dubbeldackare i klas
sisk stil från MFA.
Kroppen ar tillverkad 
av glasfiber och m o
d e llen  h a r  aven 
p lankade cellp last- 
vingar. Passande m otor ar .40 2-takt eller .40 - .46 4-takt. Ca.pris: 1798.-

VERT0L KV-107II Ca.pris: 12995.-

g  s a h w aCarrocar -mycket mer ån bilar!!
Carrocar har genom silt kop av Behco ctt av Sveriges stbrsta sortim ent for 
modellflygaren. Vi for ett kom plett sortiment som om fattar m odeller och 
tillbehor från m arknadens ledande ti llverkare. Produkterna hittar Du i vål
sorterade lek- och hobbybutiker run t om i landet. Ring oss gårna for infor
mation om nårm astc återforsåljare.

Elflygreglage MA-2 
Ca.pris: 495.-

Gyro SG-1 
Ca.pris: 1395.-

Med Shuttle Z-serien pre- 
s c n tc ra r  Hl ROBO en 
mycket vålflygande heli
kopter som också låm par 
sig val tor nybbrjare. Jåm- 
fort med tidigare Shuttle 
m odeller år Z-serien ut- 
rustad med del nva FZ 
ro to r  hu vu  d e l, lån g re  

stjårtbom, långre viktade huvudrotorblad, mm. Den nya utrustningen ger 
både båttre stabilitet och fbrbåttrad aerobatic formåga! Shuttle Z finns i 
m ånga versioner, vålj den version som passar Dig båst!!

Shuttle Z/OS32FH, Ca.pris: 3420.- (Formonterad) 
Shuttle Z/OS32FHX, Ca.pris: 3750.- (Formonterad) 
Shuttle ZX/OS32FH, Ca.pris: 3998.- (Formonterad) 
Shuttle ZX/OS32FHX, Ca.pris: 4345.- (Formonterad) 
Shuttle ZX /byggsats utan motor, Ca.pris : 2950.- 
Shuttle ZX  Urnehaller också 20 kullager och mctallkoppling. 
OS32FHX motoru ar utrustad med inbi/ggd startanordning.

For kvalitetsmedvetna modellflygare!!

Ett stort utbud av anlåggningar av 
hog kvalitet och m ånga fina tillbehor 
gor SANWA till ett såkerl val både 
nu och i framliden.
Den snabba och val fungerande ser
vicen gor också SANWA till e tt bra 
val om  olyckan skulle vara fram m e. 
Conquest FM Okanaler /  3 servo, 
Ca.pris: 1850.-
Conquest FM 5k. 11ELI /  3 servo, 
Ca.pris: 2150.-

—1 v
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Skala helikopter m ed 25cc bensinmotor. 
Spånnvidd: 1800mm. Ca.pris: 13150.-

SAIS/WA
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III: Såndare 
i  u tbygg l 
utforande

6 få rd iga  v in g p ro g ra m :
A LLR O U N D , F3A , F3B , F3C , F 3 D o c h  F 3 E  
S u p e r-h e li-p ro g ra m  fó r s tan d a rd -sw a s-  
hp la tta , H e im  och  120°-system  
M e d  M u lti-P rop-, P ro fi-Trim - och  N A U T IC - 
E X P E R T -m od u le r u tb yg g b a r  
In b yg g t c o m p u te r-a la rm -sys te m  
K o m p le tte rb a r m e d  3 -m o d e llsm in n e

mc-17
16-kanals-microcomputer-RC-system med pålitlig FM/PCM-
mottagare mc-18
Best.-Nr. 4837 fór 35-MHz-bandet
Best.-Nr. 4847 for 40-MHz-bandet
Utforlig programhandbok på tyska kan bestållas i fackhandeln. 
(Deposition 50:-, som avråknas vid kop)
JOHANNES GRAUPNER ■ D-7312 KIRCHHEIM-TECK
Svensk agent: HOBBYBORGEN AB,
36071 Norrhult, Tel. 04 74/40510


