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CONCEPT 30 ι-’ι'|·Μ:|··

ΚΥΟβΗΟ

Concept 30 ar helikoptern som lyckas med det svåra konststycket a tt vara tillrackligt enkel fór 
nybórjaren och åndå tillråclkigt rolig fór att tillfredstálla áven en krásen erfaren pilot. Det gór den 
naturligtvis áven perfekt a tt ulvecklas med. Tekniskt ar 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 fullt 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 lånast ner på sidan.

CooceptHelikoptefCentef(CHQ

Konstruktøren Mr Shigetada Taya
Det hår åren lista6ver CHC butikerna i Sverige. Fler tillkommer så ring garna fór vidare besked: FALUN (023) KB:s RC Hobby 25866 
GOTEBORG (031) Leksakshuset 806901 HAPARANDA (0922) GewesJala 10200 HÓGANÁS (042) Hobby & Elektronik 30230 
JÓNKÓPING (036) JutaholmsHobby 128777 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LIDKÓPING (0510) Flyghobby 26234 
LULEÅ (0920) ThylinService 12929 MALMO (040) MelabHobby 910108 NORRKÓPING (011) Lekhuset188891 STOCKHOLM 
(08) Hobbyexperten 406364, KungsHobby 547077, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STRÓMSTAD (0526) Kjells 
Lek&Hobby SODERTÅLJE (0755) Hobbyfantasten 1 4484 UDDEVALLA (0522) Frimodigs 15177 VÅRNAMO (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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MODELLFLYGNYTT · organ 
fór Sveriges Modellflygfórbund 
ut så ndes till prenumeranter och 
forbundets medlemmar.

Ansvarig utgivare
Bo Bring
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon 031-80 58 05 arb

Fackredaktor Friflyg
Lennart Hansson 
Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmo 
Telefon 040-19 37 90 bost 

040-718 65 arb

Fackredaktor Unflyg
Ingemar Larsson 
Forbondegatan 14 
462 00 Vånersbong 
Telefon 0521-112 10 arb 

0520-919 56 arb

Fackredaktor Radioflyg
Bo Holmblad 
Postláda 6805 
773 00 Fagersta 
Telefon 0223-520 62 bost

Fackredaktor Utbildning
Bengt-Erik Bengtsson 
Ladersåttravågen 99 
175 70 Jårfålla 
Telefon 0758-114 25

Redaktion & annonser
Sture Tingwall Marketing 
Skonertgatan 12 
302 42 Halmstad 
Telefon 035-11 00 41 
Telefax 035-14 86 87

Annonspriser galler for 
underlag I form av fårdigt, 
positivt original eller film.
1/1-sida 
1/2-sida 
1/3-sida 
1/4-sida 
1/6-sida 
1/8-sida 
1/16-sida

2.500:-
1.300:-
1.000:-

800:-
600:-
500:-
300:-

Dårefter 60:- per spaltcentimeter.
/---------------------------------- \

Redaktionen ger full service 
fór annonsutformning, 

såttning, fårgdelning mm till 
mycket låg sjalvkostnad!

V_______________________ >
Prelimlnar utgivning under 1990
1 vecka 08-09 manus vecka 04
2 vecka 16-17 manus vecka 12
3 vecka 24-25 manus vecka 20
4 vecka 32-33 manus vecka 28
5 vecka 40-41 manus vecka 36
6 vecka 48-49 manus vecka 44

Annonsbokning bór ske senast 
vid manusstopp. 

Material i form av film eller 
heloriginal kan låmnas så sent 
som 2 veckor fore utgivning.

Prenumeration, distribution 
& utebliven tidning

SMFF, pg 51 81 65-6,
Box 100 22, 600 10 Norrkóping 

telefon 011-13 21 10

Tryck Civilen AB · Halmstad 
ISSN-0345-813X
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OMSLAGS BILDEN
Elflygambassadoren, elflygmissionåren, modellflygaren mm 
Per-Axel Eliasson med 2-motorig special-elflygmodell: en 
skjulande + en dragande propeller. Två Astro .20-motorer. 
Las om ett el-e-fantasliskt-meeting i Skanor/Falster bo på 
sidan 23 - mer om detta med många bilder i nasta nummer 
av Modellflygnytt! Foto: Anders Westerblad

Juli månad 1990 går inte till historien som ur vådersynpunkt en idealisk modell- 
flygmånad. Svalt våder med overvågande kraftiga vindar blandat med mycket 
regn gor att flygaktiviteterna hammas.

Men vad gor det, man kan ju under regnvådersdagarna se over sin utrustning så att 
allt år fixt och fårdigt den dag man tycker det år flygbart och lusten faller på. 
Dessutom skulle jag vilja rekommendera alla att inte rådas fór vind i varje fall. 
Blåser det, så har Du ju ett alldeles utmårkt tillfålle att tråna Dina flygkunskaper. 
Det går faktiskt att flyga i våldigt stark vind, bara man kommer ihåg att hålla lite 
hogre flygfart ån normalt.

Tråna gårna sidvindsfygning och landning i sidvind. Det kan verka svårt till en 
borjan, men ack så nyttigt den dagen Du biir overraskad av snabbt åndrade vindfor- 
hållanden. Próva på några "liggande åttor", som Du lagger langs med vinden - och 
tvårs - och forsok få åttan liksidig. På det viset lår Du Dig vindens påverkan på Ditt 
modellplan och Du bemastrar snart det hela. Och det biir intressantare fygning!

Betråffande årets upplaga av Flugeby-lagret så fick vi dår också varierande våder. 
Med många trevliga aktiviteter, som avloste varandra.
I nasta nummer av Modellflygnytt kommer ett utfórligt reportage darifrån.

i·:·::·:·:·:·;·:-::·:·::··::.·:·:·:-:·:::::
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INTERNATIONELL COMBAT-tavling på VÅSBY MODELLFLYGFÁLT 1-2 SEPTEMBER!
Till tavlingen år 15 ryssar (bl a vårldsmastama -88 Boris Farzov + -86 Nikolai Nechokin) + linnar och danskar anmaida. Start 0930 båda dagama. 
Kor hoger lore Vik Motorcrossbana - skyitar visar vågen. Fri entré. Servering. Kontaktman: Håkan Óstman 0760-880 60 dag 8 0760-885 44 kvalt.

Den unga generationen 
tar over i Galax-Trofén!

Når fyra av sju deltåvlingar har 
awerkats i premiårårets Galax- 
Trofč, ligger glådjande nog tre 
juniorer i den sammanlagda ta
len. Nu skali villigt erkånnas, atl 
de "gamla uvama" tagit hem del
segrar i de enskilda tåvlingama, 
så ånnu år det fór tidigt att tala om 
tronskifte. Men dessa tre junio
rer, brodema Magnus och Hen
rik Odsjo från MFK Galax i 
Huddingc och Stefan Lagerqvist 
från Kungsbacka MFK, visar att 
det år gott gry i nåsta generation 
slunlflygarc.
Under våren och forsom maren 
har deltåvlingar arrangerats i 
Goteborg, Sodertålje, Oxelósund 
och Trellcborg.

Årets premiår gick traditions- 
enligt av stapcln i Goteborg, dår 
AKMG genom Lars-Åke An- 
dersson bjód in till inofficicllt 
vinter-SM i Vintertåvlingen. Det 
var blåsigt, grått och småkallt 
med regnet hångandc i luften. 
Conny Åqvist från arrangors- 
klubben AKMG vLsade med två 
fina llygningar aU han var vårdig 
segrare. Tvåa kom óverraskande 
Stefan Lagerqvist, som utmana- 
de de bistra vindama, tog en del 
risker, men fick betalt i poång. 
Magnus och Henrik Odsjo med 
sina nya modeller stående på 
byggbordet, stållde upp med 
Linusar, vilka var clt par nummer 
fór små. Båda visade dock med

var sin fin flygning att kunnan- 
det finns.
Nåsta deltåvling var Vårtåvling- 
cn på Påldalcns modcllflygfålt i 
Sodertålje.
Arrangerande Staffan Hovmark 
från ÓSFK bjód på verkligl fint 
flygvåder och finklippt gråsfålt. 
Magnus Odsjo hade tåvlingens 
tre båsta flygningar och Henrik 
de tre nåst båsta, så dubbelsegem 
fór brodema var ett faktum. 
Ramen kring tåvlingsplatsen i 
Påldalcn och forutsåtUiingama 
fór tåvlingen var de båsta tånk- 
bara vilket gjorde att tavlingen 
erbjód modellflyg når modellflyg 
år som allra båsL 
Soligt, varmt, men något blåsiga-

re var det når bródema Fållgren i 
Oxelósund bjód till Oxelópoka- 
len, som också var Nordiskt 
Måsterskap i linflyg. Denna tåv- 
ling hade landslagstrion Ove 
Andcrsson, Åkc Nystróm och 
Erik Bjómwall som deltagare. 
Synd bara att tåvlingama skali ha 
måsterskapsstatus fór att locka 
erfama herrar till start. Personli- 
gen tror jag att det skulle vara både 
stimulerande och utvecklande fór 
juniorema om de oftare fick till- 
fålle att tåvla med de mer erfama 
stuntflygama. Så till tåvlingen. 
Landslagstrion belade de forstå 
platsema med Ove Andcrsson 
som segrare fóre Åke Nystróm.

således.
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Sammanlagd stållning Galax-Trofén

1. Magnus Odsjó MFK Galax 7 10 7 6 0 0 0 30p
2. Henrik Odsjo MFK Galax 6 9 5 7 0 0 0 27p
3. Stefan Lagerqvist Kungsb MFK 9 0 6 9 0 0 0 24p
4. Ove Andersson Vås lerås 0 0 10 0 0 0 0 10 p
5. Conny Åqvist AKMG 10 0 0 0 0 0 0 10 p
6. Alf Eskilsson Kungsb MFK 0 0 0 10 0 0 0 10 p
7. Åkc NystrOm Vallentuna 0 0 9 0 0 0 0 9p
8. Erik Bjomwall MFKVingama 0 0 8 0 0 0 0 8p
9. Jan Bemtsson AKMG 8 0 0 0 0 0 0 8p

10. Johan Isacsson Våsterorts RC 0 8 0 0 0 0 0 8p
11. Lars Roos Trelleborg 0 0 0 8 0 0 0 8p
12. Staffan Hovmark ČSFK 0 7 0 0 0 0 0 7p
13. Adam Steineck Kungsb MFk 0 0 0 5 0 0 0 5p

Nr 4 · 1990

Stora bilden: Ett gang från 
Windmill Cup. Fr v Niclas 
Heinemyr, domare;Slefan 
Lagerqvist, Kungsbacka MFK; 
Lars Roos, TMFK; Magnus 
Odsjo och Henrik Odsjo, Galax; 
Adam Steineck, Kungsbacka; 
P-0 Petterson, domare;
Alf Eskilsson, Kungsbacka.

Raden nertill några av del
segrarna:fr v:
Ove Andersson, Oxelópokalen; 
Alf Eskilsson, Windmill Cup; 
Magnus Odsjo, Vårtåvlingen.

Magnus Odsjo kom fyra . Dår- 
igenom fick resultatlistan i 
Oxelósundspokalen 90 samma 
ordning bland de fyra fórsta som 
forrå året.
Den fjårde deltåvlingen, Wind
mill Cup i Trelleborg blev den 
blåsigaste men också den trevli- 
gast arrangerade tavlingen. Nat
ten fóre tavlingen regnadc och 
blåste det ordentligt. På morgo- 
nen hade regnet upphort och snart 
hade solen brutit igenom moln- 
tåckcL Men blåsten...

Den upphórde inte och tavlings
ledningen var tvcksam till tåv- 
lingslart, men eftersom dcltaga- 
re hade kommit resande både från 
Stockholm och Goteborg bc- 
ståmdes det att Uivlingen skulle 
genomforas.
Redan i fórsta omgången mark- 
tes det att vinden skulle slålla till 
besvar. Rjrst att drabbas var 
Henrik Odsjo med sin nya "Bans
hee". Når modellen kom in i mot- 
vinden uppstod kraftiga vibra
tioner i stabbe och roder. Det hela 
holl till och med fjårde manovém 
från slutet, "Timglaset", en ma
ndver som stållcr slora krav på 
modellen. I utgången av mano
vém holl inte rodret fór påfrest- 
ningarna långre utan gick av. 
Utan styrformåga gjorde model
len sedan en JAS-landning och 
fórsfórdes. Trots att han inte 
kunde fullfolja fick han ett av 
tavlingens basta resultat fór den- 
na flygning. Åvcn Magnus hade 
en ny "Banshee" till denna tav
ling och åven denna modeli rå- 
kade ut fór samma vibrationer i 
motvinden. Magnus tog dock del 
såkra fore det osåkra och avbrot

sin flygning fór att spara model
len. Åven de såkra korten Lars 
Roos och Alf Eskilsson hade pro
blem. Alf, från Kungålvs MFK, 
som till slut stod som segare, hade 
markkånning i sitt sista flygfdr- 
sok och vara bara centrimetrar 
från en ordentlig krasch.
Au modellflyg åven innchållcr en 
portion gemenskap hade arrang- 
crandc Trelleborgs MFK tagit 
fasta på. Efter forstå omgången 
dukades ett bord upp med ffalla, 
korv, ost, skinka, kaffe och kaf
febrod, låsk mm. Ett synnerligen 
uppskattat inslag och en stor elo- 
ge till Lars Roos och hans medar-

betare i TMFK fór detta mycket 
trevliga och efterfóljansvárda 
initiativ.
Nu går Galax-Trofén in på andra 
varvet med de tre återstående 
deltavlingama. Forst S M i Våst- 
erås 18-19 aug, dårefter Våner- 
borgspokalen 8-9 sep och sedan 
avslutning med prisuldelning i 
Galax Open 15 sep.
Ånnu år tåvlingen inte avgjord 
och vi hoppas all denna tåvlings- 
formkall våcka "de gamla uvar- 
na", så att de kommer till start i de 
återstående tåvlingama i år - och 
i alla tåvlingar nåsta år.

Thorbjorn Odsjo

"PROFFSENS TILLBEHÓR" ^TETTRA*
KVALITETST1LLBEHÓR AV FÓRSTA KLASS 

Tar Du Din hobby serióst - då tar Du TETTRA!

LOSER ÅLLÅ DINÅ LIM- & FINISHPROBLEM
ALIPHATIC RESIN
Oovertråffat trålim! Snabbtorkande 
och slipbart!’
RC MODELLERS LIM 
Faster Dina kabinhuvar en gång fór alla!
For ABS & PVC plaster, cellplast 
metallfolie, trå mm.
ROKET
Suverånt cyanolim, tunn & tjock variant 
ROKET BLASTER 
Accelerator fór cyanolim. Behåndigt!
SPEED EPOXY
4 minuters epoxylim. Alttid anvåndbart!
AEROPOXY
Tunnflytande epoxyplast fór ytfinish, 
glasfibergjutning mm. Låttarbetat!
GLASFIBERVÅV 
Hóg kvalitet. Olika tjocklekar:
23 g, 51 g & 78 g.
MICROBALLOONS 
Ultralått fyllnadsmedel. Blandas med 
Aeropoxy, Aliphatic etc. Fyll igen 
sprickor & hål, bygg vingfillets etc

MODEL-CRAF

KULLED „

MINIKRAN 
med filter £

mODHCRflfT RUNDELSGATAN 16
211 36 MALMO · TELEFON 040-714 35

FÅSTCLIPS 
3 & 4 mm

SNABBKOPPLING 
med 2 mm hål

AVGASFORLÅNGNING 
8, 9 och 10 mm diam

MINILUFTFILTER
7, 9, 12 ,14 mm diam

W IRELINKAGE

)  INSEXMEJSEL 
1 .5 ,2 ,2 .5 ,3  mm

NIPPELSATS 
rak & bojd

PROPELLERBROTSCH 
axeldiameter 6-8,5 mm

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER
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genom alt kvadda motståndarens 
modcll. Man får åvcn poång om 
man kvaddar sin egen modeil 
efter "direktkontakt" med mot- 
ståndaren.
Man forsoker nu sprida idéema 
vårlden over. Ordforandc i fo
reningen år "óverste" Paul Eng
elstad. Foreningen har adress: 
EDA, Semsveien 60,3670 Notod
den, Norge.
Mcdlemmama bar ofta flyg- 
ovcraller med gradbeteckningar 
samt "dekorationer". En del må
lar L o. m. sina bilar i samma får
ger som modellcma! 
Norrmånncn såide enkla bygg- 
saLscr till "dogfighters". Tyvårr 
låg priset runt 700 kronor for en 
sådan. Den borde ha kostat min
dre for att varu prisvård.

Olle och Stig dubblade!
I resultatlistan håijade två man 
mer mårkbart. Olle Ericsson be
lade nåmligen både forstå och

Några storre modellsensationer 
fanns intc. De fiesta deltagandc 
maskinema hade varit på Barkar- 
by fóruL Men några undantag 
fanns forstås.

Finska Polikarpov.. 
Finnama kom med två modeller 
av ryska Polikarpov, ett enmoto- 
rigt jaktflygplan från andra 
vårldskrigcL Modellcma har del- 

il i en filminspclning om kri- 
En skårmuLstållning utanfor 

buss beråttade om det- 
Finnama kaliar kårran for 

. De två maskinema 
inte i tåvlingcn utan visa- 

fór en imponerad publik.

Skala-flygarnas
julafton på Barkarby
Modellflygsveriges "julafton" - 
skalaflygdagama på Barkarby 
blev som vanlig en fin tillståll- 
ning. Man noterade inga stora ha- 
vericr och vådret var bra.
Enda smolket i bågaren var att 
deltagarantalet nu sjunkit till cir
ka 50 anmålningar.

Kanske en hundralapp!
— Vi sånker nog anmålnings- 
avgiften nåsta år från 200 kronor 
till en hundralapp, såger Lars 
Winberg.
Han menar att inkomstema får 
komma Grån besOkama och ser
veringen. Inte från deltagama 
genom alllfor hdga avgifter.

.. och norska dog-fighters
Norrmånnen kom med sina "dog- 
fighters" for andra året i rad.
En specieU forening 
De har bildat en fórening, IDA, 
som står fór International Dog- 
fighlcr Association.
Man har slrikta regler att folja. 
Motorema får vara hdgst 0.15 
kubiktum fór modeller med rad- 
motorer som original och 0.20 
kubiktum fór stjåmmotorer i ori- 
ginalet. Modellcma kastas ivåg 
och så kåmpar deltagama om 
poång. De senare fås genom att 
klippa av motståndarens 10 me
ter iiånga pappersremsa eller
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T v: Per-Anders Ekdahl med sin 
Nieuport 28-C1 byggd efler 
Proctor-ritning. OS 120 i 
nošen.
Sven Backman flyger Mig-15. 
Nedán t v: Tvá finská 
Polikarpov-modeller som 
dellagií i en filminspelning.
En kvaddad "Dogfighí-Zero".

T h: Roy Nilsson med Tiger 
Moth. Piloten rór på huvudet 
och vinkar nar Roy taxar in ! 
Mitten: Rune Nåssen - en 
trogen deltagare på Barkarby 
- med Bearcat.
Jukka Pikkusaari från Finland 
flog med en Iljushin DB-3F. 
Jukka kom på en femte plots i 
år i storskalaklassen.
Roy startar fór seger i klass 4. 
Nedan: Einar Johnsson vann 
fldktklassen med sin J35.

andra plats i klass 1 med sina mo
deller Flygandc loppan och Bris
tol Scout. Detsamma gjorde Stig 
Krampe i klass 2 med sin Ryan 
STA och en Bellanca Decathlon. 
Linjeflygkaptenen Einar Johns
son vann med sin J35 i flåktflyg- 
klasscn - klass 3.
I klass 4 vann Roy Nilsson, som 
vanligt i tio års tid nu, med sin fina 
Tiger Moth.
Skickligc Bo Gustavsson vann 
klass 5 - Aresti - med en Great 
Lake Special.

Slå råvama ndsta år!
Som vanligt så hiir års biir det till 
att vånta på nås ta års Barkarby- 
tåvling.
Hoppas bara att fler deltagare 
soker sig dit. Varfor intc ctl gang 
unga okånda formågor som ger
de gamla "råvama" på noten__ ?

Bosse Holmblad

Resultat
(de tre basta i var klass)

Klass 1:
1) Olle Ericsson · Flygande loppan 1666 p.
2) Olle Ericsson · Bristol Scout 1573 p.
3) Joel Lobcrg · Avro 504 N 1532 p.
Klass 2:
1) Stig Krampe · Ryan STA 1731 p.
2) Stig Krampe · Bellanca 1711 p.
3) Roy Nilsson · Tiger Moth 1709 p.

Klass 3:
1) Einar Johnsson · J35 Draken 1519 p.
2) Geir Flcsche · Phantom F4-E 1404 p.
3) Kalle Rahkasuo · Bac.Hawk 1390 p.
Klass 4:
1) Roy Nilsson · Tiger Moth 1855 p.
2) P-O Gustafsson · Spacewalker 1852 p.
3) P-A Ekdahl * Nieuport 28-C1 1764 p.
Klass 5:
1) Bo Gustavsson · Great Lakes Spec 1503 p.
2) Stig Krampe · Zlin 26 1114 p.
3) Kristian Berggren · J26 Mustang 1009 p.



Oscar Ask  -  Sveriges forste 
flygplanskonstruktór

Oscar Ask har gjort sig kånd som 
Sveriges forstå "riktiga" flyg
planskonstruktór. Bcteckningen 
"riktig" har lagts till, fór Lands- 
krona-bon Ask hade egna idéer 
om hur flygplan skulle se ut. Han 
nojde sig inte med att plagiera 
cxcmpelvis BlerioLs version IX, 
som denne bland annat krossade 
Engelska kanalen med. Nej, 
Ask, han hade egna synpunkter 
på det hår med flygplanskon- 
struktion.

Det borjade fór Asks del dock 
med att han och dåvarande kom- 
pisen Hjalmar Nyrop tog och ko
pierade en Blcriots maskin. Nå
ja, åven dessa två pionjårer hade 
hyss fór sig. Bland mycket annat, 
så tog de två sig fóre att plocka

manget på sin fórsta skapelse 
"Grashoppan" till landningstål- 
lets långa medar. Man ókade 
vingamas V-form och forstora
de sidrodrct - allt fór att vinna sta
bilitet med låg tyngdpunkt och 
och dårmed ge aviatóren stórre 
mojlighet att klara av kraftiga 
vindkast. Piloten flyttades snart 
upp igen till sin ursprungliga 
plats i kroppen - det sprutade fór 
myckct losore på dår han satt i 
markhdjd vid start och landning. 
"Grashoppan" var alltså ett resul
tat av coopcrationen Nyrop/Ask. 
Sedan skar det sig dem cmellan 
och man gick ski Ida vågar.

Oscar Ask skaffade sig en egen 
verkstad och var snart igång med 
konstruktionsarbetet på flygplan 
"Ask nr 2", som han nu var en-

sam om att ta fram. Nr 2 blev bc- 
teekningen, fór "Grashoppan" 
kom att kallas Nyrop/Ask nr 1.

"Ask nr 2" var forvisso baserad 
på Asks egna idéer. Vid den ti
den, då han gick igång med arbe- 
tet, så fanns redan en mångd mer 
eller mindre underliga flygska- 
pclser nere i Europa. Det vore 
underligt, om han inte studerade 
dem och kanske också tog in- 
tryek av några av dem. Det år ju 
så d a  ska gå till - det råckcr med 
att hjula biir uppfunna en gång! 
Šunt fómuft och tekniskt kun- 
nande parade med egna idéer 
gjorde att han snart hade sin ma
skin fardig. Vingar, kropp och 
stjårtparti var enkelt och råtl- 
framt uppbyggda. Då det hela 
var klart, visade det sig vara en 
flygmaskin, som var flygfårdig 
utan stórre modificringar. Bara 
d a  - en enastående prestation.

Inget certifikat hade han 
Å ra innan -1910 - hade Nyrop 
och Ask varii uppe i Stockholm 
under den s k "flygvcckan" med 
"Gråshoppan". D a var då man 
hyrde in dansken Knud Thorup 
att flyga den. Varken Nyrop el- 
l a  Ask hade ju något certifikat.
I maj 1911 var det dags fór en 
"flygvecka" igen och Ask jobba
de hårt fór att få sin nya maskin

klar. Våsentligt var också, att 
Ask sjålv inte hade någon stórre 
flygerfarenhet och inget certifi
kat. Det enda han gjort i "flyg- 
våg", var några markmllningar 
med gamla "Gråshoppan".
Den 2 juni 1911 var det så dags 
fór d a  forstå flygforsoket med 
"Ask nr 2". Platsen var Bonarps 
Hed. Friskt vågat, minst hålften 
vunnet! Men med hans ringa 
flygbakgrund bar det sig inte 
båttre ån att d a  hela slutade med 
haven.
Efter en månad hade maskinen 
reparerats och det var dags igen. 
Den oskolade Oscar Ask kunde 
i mitten av juli gora ett flertal 
lyekade flygningar. Den 20 au- 
gusti holl han sig uppe i hela 20 
minuter och lyekade flyga 40 
km. Delta gav rubriker t o m i den 
kråvande stockhomspressen. 
Asks framgångar gav mersmak. 
Nu var d a  dags att ta itu med pro
ven fór ett riktigt, intcmationellt 
aviatórdiplom. D a skulle tranas!

Solidaste konstruktion! 
En tysk tidningsmurvcl var når- 
varande vid de forbercdande ca- 
tifikatåvningama. Han rappor- 
taade hem till sin tidning i posi
tiva ordalag (vi tar dem orda- 
grant fór au inte missa något av 
den tidstypiska atmosfåren vid 
Bonarps Hed):

ner hela "pilotplaLs"-arrange-

8
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"Resultatet av de under min vis- 
telse darstadcs (å Ljungbyhed) 
gjorda flygningama gåvo genast 
vid hånden att hcrr Ask år en man 
som varii sin svåra uppgift fullt 
vuxen. Betanker man vidarc alt 
apparaten år en produkt av hans 
egna ideer och således ett fullt 
sjålvstandigt arbete, vilket till 
fullo moLsvarar alla forvåntning- 
ar, så måste man ovillkorligen 
giva honom ell uppriktigt erkån- 
nande och samtidigt glådja sig ål 
den framgång som hemburits av 
svensk foretagsamhet på detta 
område.
Det av herr Ask konstruerade 
monoplanet år av for svenska 
forhållandcn ovanliga dimensio
ner. Långdcn år i flygriktningen 
10 meter, dess bredd 11,5 meter. 
Stjårtpartiet, uppbårandc hori
sontal- och vcrtikalroder år 4 
meter långt samt 2,5 meter brett. 
Vingplanens bårytor represen
tera tillsammans 24,5 kvm. Mo- 
tom utgdres av en vattenkyld 
Argus på 50-60 håstkrafter dri- 
vande en 2-bladig propeller med 
260 cm diameter. Monoplanet år 
tvåsitsigt och våger fullt drift- 
fårdigt och bemannat omkring 
500 kg. Allt å detsamma utfórt 
arbete år av solidaste konstruk
tion och hållfasthet. Vingplanen 
kun na å sin firåmre kants y (ler
lage ogenerat uppbåra en man. 
S lag linor etc utgors dels av wire- 
ropes, dels av stålband anbragta 
å vingamas undersida. Som ett 
bevis på hållbarhetcn hos dessa 
band som lcvcrcrats av Sand- 
viken kan omtalas att de var fór 
sig åro garanterade kunna uthår- 
da en belastning av 5000 kg. F5r 
dvrigt har svenskt material an-

vånts nårhclst dcUa varit mOjligt. 
De av herr Ask sedan boijan av 
juni månad till dato utfórda flyg
ningama ha utforts under 15 
dagar. Flora dagar med ej mindre 
ån 4 flygningar, ja en dag ånda till 
30 ggr. De mera bemårkandsvår- 
da av dessa dagar hava varit den 
26 juli, då herr Ask utiorde en 
synnerligen trång kurva med en 
lutningsvinkel av over 45° på 50 
meters diameter. Håmåst kom
mer den 3 augusti med den snab- 
baste flygten varvid en hastighet 
av 18 km på 8 minuter uppnåd- 
des, samt nu senaste den 20 au
gusti då herr Ask tillryggalade 
39,5 km på 20 minuter, all tså i det 
nårmaste 120 km i limmen. Sam- 
ma dag vid en andra start upp- 
nåddes en hójd av inemot 300 
meter, varvid herr Ask måste på 
grund av motordefekt foretaga 
en tvångslandning från en h6jd 
av over 150 meter. Monoplanets 
utmårkta egenskaper som glid- 
flygarc blev då också till full evi
dens bevisad."

Dags fór certifikatprov
Dessa skulle goras i slutet av 
augusti infór hoga herrar kon
trollanter utsedda av Aeronauti- 
ska Sållskapet - idel militarcr 
med vål rail brislfalliga kunska
per om flygandet konst. Nu var 
de intemationella cerufikatpro- 
ven spccificerade i detalj, så det 
var bara att kontrollcra och 
"pricka av" vartefter flygningar- 
na genomfdrdes. Emellertid 
skulle Oscar Ask gora en flyg- 
uppvisning i sin hemstad Lands- 
krona innan ccrtifikatprovefl 
drogs igång. Den 12 september 
- vid husaremas exercisFålt - rå-

kade han ut fór ett andra, nu svårt, 
haveri. Maskinen totalfórstór- 
des. Ask lades in på Landskrona 
Lasarat, dår han fór Ovrigt upp- 
vaktades av husaremas officers- 
kår med en pokal med orden 
"såsom ett minne av vad Ni gjort 
och velat och såsom en sporre till 
fómyat och framgångsrikt arbe
te i aviatikens tjånst, en bl i van
de gren av krigskonsten och en 
konsl, som utan tvivel redan har 
och med all sakerhet ån mer 
kommer att få betydelse fór fos
terlandets forsvar".
Stora ord. Så hår i slutet av sek
let kan man konstatera, att de 
kom att ligga myckcn sanning i 
den framtidssynen.
Emellertid blev Oscar Ask lite 
dåmpad efter det svåra havcrict. 
Han holl sig lugn ett slag, men 
dok upp på Acronautiska Såll- 
skapets årsfest i slutet på decem
ber 1911. Vid en intervju med en 
DN-reporter avsldjade Ask då, 
att han avsåg bygga ett nytt flyg- 
plan. Efter en månad kunde sam- 
ma tidning meddela, att Ask for- 
soktc dra igång ett konsortium 
med fabrikóren Paul Drewes

(denne hade tidigare stolt Asks 
forne flygkompis Nyrop, men 
hoppat av det samarbetet). Dre
wes, som blivit brand av sina 
inhopp i flygeribranschen kråv- 
de, att Ask skaffade sig ett or
dentligt och riktigt intemationell 
certifikat. Fór att det skulle bli 
ordentligt genomfort, kråvdc 
Drewes dessutom, att det skulle 
avlåggas vid en utlåndsk flyg- 
skola. Ask vågrade. Fnurror på 
samarbetstrådama. Han hade ju 
fór bofvelen redan visat, att han 
kunde fiyga. Då haveria intråf- 
fade var han ju klar fór de avslu- 
tande certiFikatprovcn. Sa han. 
Sålunda blev det inget av mellan 
Drewes och Ask, som skaffade 
pengar på annat sått. Han fortsat
te konstruktionsarbeteL Han 
utvidgade sin verkstad, dår han 
kunde utfora såvål snickeri- som 
metall-, sadclmakcri- och mon- 
teringsarbeten. Han tillverkade 
och reparerade fór utlåndska 
kunder samtidigt som hans nya 
"krigsaeroplan" var under till- 
verkning. I a t  majnummer av

Fortsaitning nasta sida!
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Oscar Ask
Forlsållningfrån sidan 7!

DN1912 kunde man lasa, att Ask 
låg bakom planer på bildandet av 
Svenska Flygmaskinsfabriken 
samt att han avsåg bygga två 
flygplan - darav ett s k "krigs- 
aeroplan", med vilket han under 
kommande hdsunandver skulle 
tjånstgora inom armén.
Några nedtecknade bevis fór att 
han verk ligen byggde dessa två 
maskinen existerar inle.
Det finns dock fotografier, som 
klart visar, att det handlar om två 
olika maskiner. "Ask nr 3" hade 
två benpar i landningstållct mol 
tie på"Fyran". 'Trean" hade enk
el stagbock, "Fyran" enkel. 
"Trean" - troligen 1-sitsig och 
betydligt låttare - hade delvis in- 
klådd kropp och glcsarc mellan 
kroppstvårstottoma.
"Ask nr 4" var tvåsiLsig. De båda 
versionema hade samma typ av 
motor, en Argus med dubbcl- 
sidiga kroppskylare och avgas- 
samlare.
Ingenting finns ncdtccknat om 
flygningar med "Ask nr 3" mer 
ån uppgiften om ett haveri den 20 
juni 1912 på Bonarpshed. 
Bctraffande "Ask nr 4" - det s k 
krigsmonoplanet - så visar några 
verkstadsbilder, att maskinen 
var synncrligen stabilt byggd. De 
oklådda vingama visar ett vac- 
kert finsnickeri. Man noterar 
också, att vingama hade urtag 
intill kroppen for att ge ókad ned- 
åtsikt åt pilot och spanare.
I augusti 1912 stod "Fyran" far- 
dig fór de fórsta provfiygningar- 
na på Bonarphed. Under två 
veckor provflogs maskinen och 
10

nodvåndiga justeringar gjordes. 
Samtidigt hade Ask beslutat sig 
for att avlagga provema fór d a  
efter lang lade certifikatet. Under 
tråningen fór dessa, som gick 
fórhállandevis bra, intråffade 
dock ett ny tt haveri. Ask råkade 
ut fór "orolig" luft, fick ett kraf
tigt vindkast. Haveriet var ett 
faktum. Ett skadat flygplan och 
en lindrig hjåmskakning kunde 
inte hindra honom att tillkånna- 
ge, att certifikatproven skulle 
flygas så snart maskinen var re- 
parerad. (Envist sliikte, de hår 
flygpionjårcma, men hur kåm- 
par inte nyblivna radioflygarc 
med sina allra forstå modeller! 
Det måsle vara samma skrot & 
kom att finna i dem!)

Slutfluget?
Hår borjar historien om flyg- 
pionjåren Oscar Ask tunnas ut. 
Det blev tydligen inte någon re
paration av - vare sig fór "Ask 
nr 3" eller "Ask nr 4". Uppgiflcr 
om ytterligare flygningar finns 
inte. Ett skål till detta kan vara, 
att finansiårema nu fått nog och 
drog sig ur. Krigsmonoplanet 
borde ha fått en starkare motor, 
då provflygningar visat, att ma
skinen var fór tung med full last. 
Det hade betytt mer pengar!

K valitets verkstad 
Åven om Ask nu sjålv låmnat d a  
aktiva flygandet och konstruera- 
det av flygplan, fanns han fort- 
farande kvar som en viktig fak
tor inom svenskt pionjårflyg. 
Hans verkstad blev uppskattad 
och utnyttjad fór diverse repara- 
tionsarbeten. Propcllrar slogs av. 
Nya kostade bortåt 500 kronor i 
Frankrike. OscarAsk tillverkade 
snabbt och billigt -175 kronor -

Bilderna på foregående uppslag 
visar Oscar Ask med sitt flygplan 
"Ask nr 2" - nertillflygkropp och 
vingar innande klåtts. En låti 
och stark konstruktion - ett 
snyggt hantverk och utan något 
extra onodigt!
Bilderna har t v visar uppifrån 
"Ask nr 3" - formodligen ensit- 
sigt och nertill "Asknr 4 " -detså  
kallade "krigsmonoplanet".

Kålla: "Flygpionjårerna i 
Landskrona och Ljunghyhed”, 
utgiven av Svensk Flyghistorisk 
Forening.

fullvardiga kvalitetspropellrar. 
Han hade kommit på en bra me
tod att limma ihop lamellema så 
att de klarade de krafter de utsat- 
tes for: våder, vind och centrifu- 
galpåkånningar.

Flygldrare Oscar Ask!
Trots att Ask sjålv haft stora pro
blem med flygning - och aldrig 
sjålv klarat av proven fór flygcer- 
tifikat - lyekades han som lårare 
se till att en chauffor till en stock- 
holm-direktor på tre dagar fick 
till livs d a  som behovdes fór att 
genomfora godkånda certifikat- 
prov.

Thulin kom - och AVIS
Avslutningsvis bor nåmnas, att 
en annan av Sveriges pionjårer 
inom flyga - Enoch Thulin - 
hade låmnat in sin maskin 
"Nordstjeman" till Asks verk
stad fór renovering. Det kom att 
bii bóijan till ett samarbete mel
lan Oscar Ask och Enoch Thu
lin - något som senare resultera- 
de i bildandet av "Aeroplan- 
varva i Skåne", AVIS forkortat. 
AVIS kom att nytillverka flyg
plan, firåmst av typen Blériot XI. 
Det fórsta levercradcs till armé- 
flyga och fick dår nr 7.
I augusti 1914 Overtog Enoch 
Thulin ensam ledningen over 
AVIS, som blev grunden till nå- 
sta intressanta kapitel i svensk 
flyghistoria: Thulinverken i 
Landskrona.
Oscar Ask avled 19 januari 
1916,33 år gammal. På gravste
nen står inristat "En av aviati- 
kens pionjårer i Sverige".
Det år forvisso sant.

Redaktor n

lflyga år idag på en gan- 
ska stark frammarsch 
Over hela Europa. Mo- 

dellflygnytt fOljer med sin tid och 
har låtit provbygga och flyga två 
av de modella som år tillgångli- 
ga på den svenska marknaden.

Fast Eddie
Vill Du att d a  ska gå undan når 
Du clflyger? Vill Du ha en mo
deli som år låttbyggd? Vill Du ha 
något att tråna upp Dig infór Din 
debut som el-pylon-flygare? Fast 
Eddie kan vara svaret på detta.

Ritning
En Overskådlig ritning som inte 
låmnar något Ovrigt att Onska. 
Byggbeskrivningen år något 
kortfaltad, men duger om man nu 
kan lite engelska.
Byggsatsen
Som vanligt år - i en byggsats firån 
Midwest - så år det en frojd att 
anvåndas daas spryglar. De år 
perfekta. Men når man ska byg
ga sin vinge, biir man lite konfys. 
Vingen kan byggas i tre olika 
långder, dår den kortaste versio
nen rekommenderas till pylon- 
flygning. Jag byggde den lång- 
sta versionen, som rckommende- 
ras till lite m aa akrobatisk flyg
ning. Gór man som jag gjorde, 
upptåcker man att vingens hu- 
vudbalk år nåstan en centimeter 
fór kort Nåja, om nu detta beror 
på snålhet eller att listen passar 
båttre i kartongen ... dårom kan 
de lårde tvista.
Sjålv byggde jag vingen något 
kortare och så var det problema 
ur vårldcn. Over till bygget. 
Faktum est, att Fast Eddie år lått
byggd. Med hjålp av Zap CA-lim 
hade jag kårran tråfårdig på fyra 
timmar. Några problem kunde 
jag inte åstadkomma dárfór att jag 
min vara trogen noga hade stu
derat ritning och beskrivning 
innan jag satte igång med att 
bygga.

Motor, radio och ackar 
En 600 Graupner motorsats - 
komplett med fållbar snurra - 
hade jag infórskaffat dárfór att jag 
till denna kårra endast Onskade 
anvånda 6 cella fór att hålla vik
len nere.
Installationen beredde mig inga 
problem. Kårran år rymlig om 
man anvånda sig av små servon
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Vi testar två el-flygplan
Fast Eddie & Victor Partenavia P  68
och cn liten motlagarc. Astro lill- 
verkar ett till-och-firån-reglage, 
som både passar bra till denna 
modcll och samtidigt år tillforlit- 
ligt och relativt billigt. 6 si Sanyo 
SCR 1200 ackar loddes ihop, 
krympplastades och hivades ner 
i karran. Inga ursåkter kunde nu 
hindra mig från att provflyga ... 
Hur det gick? Ja, inte bra!

"Landningcn” blev lite hård (lås 
stOrtning från fyra meters hdjd på 
grund av en idiotisk pilot!) Ska- 
doma blev inte så stora på grund 
av att jag fåst miuackc-pakct med 
dubbelhåftande kardborretape 
(finns hos Panduro Hobby till 
hyfsat pris!). De satt kvar på sin 
plats och hade alltså inte gett sig 
ivåg och dårmed krossat allt i sin 
våg.
Nåja, det vara bara att reparera 
och si, nåsta flygning blev succé. 
Kårran flyger bra. Men det år 
ingen nyborjarkårra! Modellens 
namn ger en klar indikation på vad 
det hela ror sig om. Den år snabb! 
Vill Du har den ånnu snabbare, 
korta då av Din vinge, men giom 
då inte, au Du ska vara en god 
skjutkastare når Du hands tartar 
modellen!

Victor Partenavia P 68
har Du någonsin drOmt om en till- 
forlitlig tvåmotorig kårra? Bygg

då cn Partenavia. Astro USA har 
beslutat att re-lansera denna 
byggsats och LRN-Teknik i 
Uppsala som faktiskt har många 
goda clmodellcr på lager har åven 
denna pária i sitt sortiment.

Ritning och 
byggbeskri vn ing
De år bra. Byggbcskrivningen år 
vål i knappastc laget, men om man 
studerar den ordentligt rnijter 
man inga svårigheter. Infor re- 
lanseringen finns det med ett li- 
tet tillågg till beskrivningen och 
ett kopplingsschema, som visar 
hur sjålva motorinstallationen 
skali gå till. Sjålva byggandet av 
modellen år inte svårt - trots att 
det handlar om cn tvåmotorig!

Se upp!
En sak bor man se upp med: 
Plaňka inte vingens dversida 
innan Du dragit de erforderliga 
kablama.
EU tips: Offra lite mera vikt i Din 
vinge och anvånd 2J5 mm2 kabel. 
Anvånd dverhuvudtaget denna 
kabel vid allt Ditt elflyg. Strom- 
men har så au såga det lite låltarc 
att ta sig fram i en tjock kabel... 
Bygg i stållet låU genom att an- 
vånda Ca-lim på alla stållen utom 
vid stresspunktema, dår Du bor 
anvånda tunnt med epoxilim. 
Byggsatsen år bra. Den innehål-

ler alla smådelar utom hjul och 
hela kvaliteten år god på trå och 
de ulsågade detaljema.

Motorval och ackar
Trots att Astro rekommenderar 
sina 05 FAI-motorcr valdc jag au 
installera två Graupner 700-mo- 
torcr. På denna modeil finns det 
ju, genom motoremas placering, 
ingen mojlighet att direkt bocka 
till motoraxeln vid en hård land- 
ning, så nu blev det cn liten smula 
billigarc med dessa motorer.
Jag valde att installera 14 ackar 
och på grund av att jag ville hålla 
totalvikten nere, valdc jag att 
anvånda Sanyo 900 SCR-ackar.

Installationer
Dår år massor med plats i denna 
kårra! For att slippa ta av vingen

varje gång vid ackbyte, gjorde jag 
en liten låda, som år tillgånglig 
genom cn lucka på kroppens 
undersida. Genom denna lucka 
kan jag på ett enkelt sått gora mina 
acke-byten.

Flygning
Underbart! Den gor exakt vad 
man såger och vill! Modellen har 
ju faktiskt en gång vunnit en stOr- 
re akrobatisk tåvlinng i USA.
Den år alltså låttflugen. Om den 
år en nyborjarkårra? Nej, men kan 
Du flyga redan, tycker jag att Du 
skali ta och by gga denna kårra och 
njuta!

Ovan tvåmotoriga Partenavia 
och" Fast Eddie" - snabb och vig 
fór den erfarne. Nedan snygg och 
såker 2-motorig elmodell.
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Det kom några 
rader till 
Modellflygnytt!

I efterdyningama av den varv- 
ningskampanj (den fortsætter, 
Reds anm!) som resulterade i ett 
gång unga modellflygare i vår 
klubb har det uppståu. diskussio
ner om varfór det inte går att er- 
hålla kompetensbevis som ett 
fortsatt led i RC-certet.
Vi i Filipstads MFK år mest sys- 
selsatta med motoriseret RC-flyg 
och det Finns inom den grenen 
inga prov att avlågga for att er- 
hålla bevis på kunskap och/eller 
skicklighet efter det att man har 
avlagt provet fór RC-ccrtifikaleL 
Det finns inom RC-segel! 
Inom RC-segel finns mojlighe- 
ter att ansluta sig till LSF (Lea
gue of Silent Flight) via Jan Le- 
venstam. LSF har fór segelflyg 
utarbetade regler i en stege med 
ókad svårighetsgrad. Inom fri- 
flyg och linflyg Finns SMFF- 
sanktionerade mærken - brons, 
silver och guld - att kampa fór. 
Men som sagt, onskemål finns 
om att det aven skali gå att erhålla 
preslationsbundna utmårkelser 
inom RC-grenen.
Visst år det svårt att komma på 
vad som skali vare efterstråvans- 
vårt inom denna gren, som har 
denna mångfald inom sig.

Det bor finnas mojlighet 
Om man inte stirrer sig blind på 
detaljer så tror jag att mojlighe- 
tema att skapa regler & prov ar 
stora.
Exempcl: Om man bygger en 
flygplansmodell efter en ritning 
och anvånder material som ej

Hej, alla modellsportflygare!
Modellsportflygare Eriksson i 
Luleå har i skrivande stund ej 
fått några tips, idéer eller syn- 
punkter på den foregående ar
tikeln.
Jag håller emellertid med sig
naturen Kalle Sondag att det ar 
dags fór den tysta majoriteten 
att stå upp till kamp!
På S MFF:s Forbundsmoten hors 
ofta, att det górs fór lite fór oss 
sondagsflygare. Men några for
slag till forandring hors heller 
inte.
Strå till stacken drar vi! 
Jag hoppas, att Du haft en bra 
modellflygsommar och att Du 
nu år beredd att "Dra Ditt strå 
till stacken" och kommer med 
idéer och tips, som kanske le
gat och grott under sommaren. 
Om inte annal, så har man nu 
haft mojlighet att fundere lite 
over vad jag hade att saga om 
något "over" RC-certet. Man 
kanske också diskutere det vid 
sommarens alla meetings och 
træffar.
Sjælv jobbar jag vidare på idéen 
med "markestagning", som jag 
också hoppas på synpunkter på. 
Men nog mås te det finnas många 
som har synpunkter och idéer 
till en satsning på sondagsfly- 
gama bland oss cirka 8000 icke

MODELL
SPORTFLYGARE

távlingsaktiva i SMFF - som 
forvisso modellflyger!
Med andre ord; ság till vad Du 
som sóndagsflygare vill ha! Vad 
vill Du SMFF skali satsa på un
der 90-talcl?
Hor av Dig till mej!

Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 

95136 Luleå 
0920-239 26

PS. Vad betraffar det tidigarc 
utannonserade RC-certifikatet 
fór helikopter fortsætter det att 
skrida framåL En har hórt av 
sig med synpunkter - och Du 
ær också vålkommen med Din 
syn på det hela - innan vi fast- 
stællt regler och krav fór prov- 
tagning. DS

(Vid presslåggningen av 
Modellflygnytt 4/1990 kom 
Kaj Skares inlågg, som 
modellsportflygare Eriksson 
inte haft tillfålle att lasa!)

vařit forarbetet (byggsats) kan 
man erhålla bronsmårkel i "hant- 
verksskicklighet" forutsatt att 
modellen uppfyller X normo· om 
finish osv. Fór silvervalóren bór 
det kravas mer. T ex att befmtlig 
ritning ej fanns vid konstruktion- 
stillfallet (egenkonstruktion av

ritningen). For guld bor man åven 
vunnit en tåvling i en nationcll 
klass medden egna konstruktio
nen. Man kan utoka markes- 
skaran med prov i flygskicklig- 
het inom FAI:s tavlingsprogram 
ånda upp till klassen "uppvis- 
ningsflygare". Det borde finnas

Model Craft och O.S. stottar svenskt modellflyg i fortsatt ce

marken att tillgå fór dem som ska- 
laflyger, sjoflyger, fotoflyger, 
flygbogscrar, strackflyger, tids
flyger osv osv. Inom all sorts RC- 
fiygning borde det vare mojligt 
att erhålla en prestationsbunden 
utmarkelse. Det år vår upprikti- 
ga ónskan att det inom snar frem
tid ska finnas regler fór hur dessa 
mærkesprov. Vi - och många med 
oss- vill ha mojligheten att stra
va mot ett mål utan att det nOd- 
vandigtvis måste vara knutet till 
tavlingsvcrksamhct.
Meningen år, att man inom rim
lig tid efter att man avlagt proven 
fór RC-coiifikalct skali kunna ta 
och avlægga prov fór de lågre 
mårkes-valorema.
I och med detta har man ett mål 
med sin modcllflygverksamheL

Det måste finnas ett mål! 
Sóndagsílygning i alla åre, men 
det måste finnas ett mål. Att åka 
ut och utan mening surre runt ett 
slag med modellen tróttnar snart 
våre yngre formågor på. Det ar 
vål inte meningen att klubbens 
funktionærer år efter år skali lág- 
ga ner tid och móda på att låra folk 
bli modellflygare fór att sedan se 
hur de så sakteliga tappar intres- 
set och troppar av - en efter en - i 
brist på engagerende stimulans. 
Detta mås te vål vare det mest 
nodvåndiga steget som SMFF 
skali ta efter den fina vårvnings- 
kampanjen, som Gunnar Eriks
son bidragit med. Då stannar de 
vårvade kvar inom hobbyn och 
på sikt bidrar de i sin tur till att 
medlemsantalet Okar med att visa 
den gladje och spanning, som 
man moler åven långt efter "ny- 
bórjarstadiet".

Filipstad MFk 
") Kaj Skare

m

Gor Din 
insats fó r 

ett sakrare 
RC-flyg NU!

12

Model Craft och OS stottar SMFF:s kampanj fór ett sakrare modellflyg. En fin OS-48 4-takt 
lottas ut fór vaije 200-omgång godkanda ccrtifikatprov! Fóru tom certifikat erhåller flygaren 
en certifikatvimpel fór sandaren, ett certifikatkort - samt deltar automatiskt i lotteriet.
Har Du fundcringar kring certkampanjen kontakta gåma Gunnar Eriksson - adress ovan!

1990 års allra firsla vinnare i RC-certlotteriet år Axel Sjogren, RFK Blue Max

Når b iir Din 
klubb med 
i  RC-cert- 
kam panjen?
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Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkóping 
Telefon 011-13 36 47

fánerier & finurligheter m.m.

Heja Sara! c m

Bilden nedán visar topparna vid 
Friflugan-finalen 1990:
Från vanster Mats Hall (tvåa) i 
mitten Sara Sundstedt (segrare) 
och Magnus Sóderling (trea)

Sara Sundstedt från Borlångc 
blev smålt historisk på Óland 
den 7 och 8 juli.
Inte nog med alt hon vann (och 
blev Svensk Måstarc) i Al på 
lordagcn. Kvinnliga svenska mo- 
dellflygmastare år inte vanliga, 
men de har faktiskt funnits några 
stycken. Nej, hon blev dessutom 
den forstå att vinna friflygcupcn 
FRIFLUGAN.

Finalen for 1990 år visscrligen 
avklarad, men Posttavlingen 
fortsåtter. Diplom och beloning 
till alla som såndcr in resultat 
till HORN AN.

Jag tar reglema igen
* Alla friflygande modeller och 
alla personer, hógst 18 år, får 
deltaga.
* Så många flygningar du vill 
under 4 timmar, men bara de 4 
basta råknas.
* Når man raknat ihop summan 
av de 4 flygningama skali man 
plocka ffam miniråknarcn fór 
att få firam poångcn:

Forst en koefficient for 
typ av plan ...
FAI-klasser
har max 180 sek/flygning, tiden 
multipliccras med 1,0

1-klasser
har max 120 sek/flygning, tiden 
mulitipliceras med 1,5

Handluns, 77-cm,
Sparven och liknande
har max 6 sek/flygning, tiden 
multipliceras med 3,0

ΑΜΑ-CUB, Sleek Streak, 
Peanut och liknande
har max 45 sek/flygning, tiden 
multipliccras med 4,0

... sedan tillagg fór ålder 
& om Du inte tavlat
* multipliccra med 18/din egen 
ålder
* sedan ett tillagg om du inte 
tavlat i firiflyg tidigare. Om du 
inte gjort det så multipliccras re
sultatet med 1,5

År det krångligt? Ingen fara, 
skicka in en lapp till HÓRNAN 
med de fyra basta flygningama 
i sekunder, vilkcn modcll du 
flugit med, din ålder och om du 
tåvlat forut (bortsett från klubb- 
tavlingar) och namn och adress 
forstås.
Sag ål alla andra juniorer i klub
ben också, så biir det fart på 
posttavlandet !

Modellflygets koder
Ibland får jag frågor om vad F1A, F3B och andra klassbeteck- 
ningar betyder. Del finns intemationella och nationel la klasser. 
Bclcckningen fór de intemationella salts av FAI, som år en 
sportflygorganisation (inte bara modeli) som hållcr till i Paris. 
Hår kommer en lite guide fór (de vanligaste) intemationella 
klassema:

F i klassbeteckningcn anger att det handlar om modeller

1 betyder Friflygplan
A år segelmodeller 
B år gummimotormodeller 
C år forbrånningsmotormodeller 
D år inomhusmodeller

2 betyder linstyrda plan
A år speedmodeller 
B år stuntmodeller 
C år teammodeller 
D år combatmodeller

3 betyder radiostyrda plan
A år konstflygmodeller 
B år segelmodeller,termik 
C år helikopter 
Dår pytonmodeller 
E år elmodeller 
F år segelmodeller, hang

4 betyder skalamodeller
B år linstyrda modeller 
C år radiostyrda modeller

fw iw å·"

,
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Gren Klass Beskrivning

Friflyg+ F1A FAI Segelmodeller
Friflyg-*- F1B FAI Gummimotormodcllcr
Friflyg+ F1C FAI Modeller med kolvmotor
Friflyg-*- FID FAI Inomhusmodeller med gummimotor
Friflyg-*- FIE FAI Hangsegelmodell
Friflyg-*- F1G prov Coupe DHiver
Friflyg F1H prov Segelmodeller ungefår som Al
Fri fly g F il prov
Friflyg F1J prov Motormodeller ungefår som Cl
Friflyg FIK prov

Linflyg+ F2A FAI Modeller fór hastighetsflygning
Linflyg+ F2B FAI Modeller fó konstflygning
Linflyg+ F2C FAI "Team racc"-modcllcr - lagtåvling
Linflyg-*- F2D FAI "Combat"-modeller dvs for luftstrid

RC-flyg+ F3A FAI "Aerobatic"-modell fór konstflygning
RC-flyg+ F3B FAI Term iksegelm odeli
RC-flyg F3B-T prov Termiksegelmodcll
RC-flyg+ F3C FAI Helikoptermodeller
RC-flyg+ F3D FAI Pylonmodeller fór hastighetsflygning
RC-flyg+ F3E FAI Elmotordrivna modeller
RC-flyg-*- F3F prov Hangflygmodcll
RC-flyg F3H prov Segelmodeller fór dislansflygning
RC-flyg-*- F3I prov Segelmodell med motorbogsering
RC-flyg F3J prov T erm iksegelmodeller

Linflyg+ F4B FAI Skalamodcller
RC-flyg-*- F4C FAI Skalamodeller

Raketflyg S-l FAI Modeil fór hdjdflygning
(SI A, S IB, S1C, SID)*

Raketflyg S-2 FAI Modcll fór "last"-flygning
(S2A, S2B, S2Q*

Raketflyg S-3 FAI Modeil fór fallskårmsfållning
(S3A, S3B, S3C, S3D)*

Raketflyg S-4 FAI Modeli fór tidsflygning
(S4A, S4B, S4C, S4D, S4F)*

Raketflyg S-5 FAI Skalamodeller hdjdflygning
(S5A, S5B, S5C, S5D, S5F)

Raketflyg S-6 FAI Modeli fór fållning av s k streamer
(S6A, S6B, S6C, S6D)*

Raketflyg S-7 FAI Skalamodeller
Raketflyg S-8 FAI Modell fix- tidsflygning (S8A, S8B,

S8C, S8D +S8E & S8F for RQ*
Raketflyg S-9 FAI Gyrokopter (S9A, S9B, S9C, S9D)*
Raketflyg S-10 FAI "Flex-wing"-modell (exvis Rogallo)

fór tidsflygning
(S10A, S10B, S10C, S10D)*

* De olika underklassema baseras på framst motortider 
(dvs brinntider fór raketmotorema) samt maximalvikter, 
max flygtid etc.
Exempel: A-klassema har ofta en max brinntid på 0-2,5 
Newton-sekunder och maxvikt 60 gram, D-klassema
10.01- 20,0 Newton-sekunder & maxvikt 240 g. 
Avvikelser forekommer dock fór vissa klasser, exvis 
lastbårande S2A/enmotors 0,00-10,00 Newton-sekunds 
brinntid och maxvikt 90 gram. S2C/oppcn klass
40.01- 80,00 Newton-sekund och 500 gram.

F1A
Friftygande segelmodeller, som 
startas med lina

Båryta 32-34 dm2
Min vikt 410 g
Max bårytebelastning 50 g/dm2 
Max linlångd 50 m

F1D
Modeller får inomhusflygning.

Max spånnvidd 650 mm
Minvikt utan gummimotor 1 g

"Modellflygklassen F3J, har den 
nånting med jordfrásar att góra" 
var en replik, som falldes under 
det senste forbundsmotet.
Man hOll just då på att lyssna till 
en rcdogorclse om några RC- 
segelklasser, då en delegat upp- 
giva undrade, varfor vi måstc 
dras med så krångliga beteck- 
ningar på våra modellflygakti- 
viteter.
Nog år d a  lile komplicerat, men 
d a  behdvs. Det tavlas på många 
sålL I många klasser. Då behovs 
klara regler. Att de sedan får 
kryptiska betcckningar år in te 
något specifikt fór modellflyg. 
Om redaktoren år ratt informe- 
rad, år F1 något inom bilsporten 
också. Dår firms F2 och F3 också, 
fór resten.

En titen genomgång 
Det finns alltså alla skål att gdra 
en li ten genomgång av de fast-

stallda modeliflygklassema och 
i korthet visa, vad som år dolt 
bakom dessa betcckningar, som 
ibland vållar problem.

Sporting Code 
De intemationella reglema for 
modellflygtåvlingar har faslstallts 
av CLAM, som år en avdelning 
inom FAI, som ju som bekant 
skoter om allt i flygvåg.
Dessa tåvlingsregler - kalias oftast 
FAl-regler - har samlats in en 
speciell bok, som heter Spor
ting Code - "allmånna beståm- 
melser och specialregler fór tåv- 
lingar, måsterskap och rekord", 
som underrubriken lyder.
Dår återfinns alltså råttesndren 
fór framst intemationella tåv- 
lingar, men reglema styr också i 
stor omfaitning tåvlingar på na- 
tionell nivå. De fiesta SM-tåv-

Fortsdttning sidan 12!
14
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F1B
Modeller med s k "utdragbar" motor, 
dvs gummimotor eller motsvarande

Baryta 17-19 dm2
Min vikt utan motor 190 g
Max bárytebelastning 50 g/dm2 
Max motorvikt 40 g

F1E
Hangsegelmodell, som må utrustas 
med automatisk styrning, som ej 
kan péverkas av den tåvlande un
der flygning - oftast magnetstyrning.

Båryta 150 dm2
Max bárytebelastning 100 g/dm2 
Max vikt 5 kg

-\

F1C
Modeller med kolvmotor, dvs 
diesel-, glódstifts- eller tåndstifts- 
motor.

Max cylindervolym 2,5 cm3
Min totalvikt 300 gfcm3
Max bárytebelastning 50 g/dm2
Min bárytebelastning 20 g'dm2
Max motortid 7 sek

F1G
Modeller med s k "utdragbar' motor, 
dvs gummimotor eller motsvarande

Min vikt utan motor 70 g
Max motorvikt 10 g
Stórsta kroppssnitt minst 20 cm2 
Bårytan 8-30 dm2 & bárytebelast
ning ofta under 12 g/dm2

Modellflygklasser 
i modellflyg

SPORTING CODE

GENERAL REGULATIONS 
AND SPECIAL RULES 

for conloota, ctvtmpionøhlp* 
ånd record·

F2C
Linflygmodeller får leam race"- en 
lagtåvling med pilot + mekaniker 
óver 10 km, dvs 100 va/v (finalom- 
gång 200 va/v). Mellanlandning fór 
tankning genomfcrs. Med kolv
motor, dvs diesel-, glódstifts- eller 
tåndstiftsmotor. Markstart kravs.
Max cylindervolym 2,5 cm3
Min båryta 12 dm2
Max vikl 700 g
Max tankvolym 7 cm3

V ____________________

F2D
Linflygmodeller får "combat", dvs får 
luftstrid med fastsatt serpentin, som 
skali klippas av motståndaren.
Poång ges fór varje s k "klipp".
Med kolvmotor, dvs diesel-, 
glódstifts- eller tåndstiftsmotor.

Max cylindervolym 2,5 cm3
Max båryta 150 dm2
Max bárytebelastning 100 g/dm2

Modellflygklassen F3J, harden nånting med jordf råsar att gora?

Linflygmodeller får hastighets- 
flygning.
Med kolvmotor, dvs diesel-, 
glódstifts- eller tåndstiftsmotor. 
Modellen skali starta från marken.

Max cylindervolym 2,5 cm3 
Min båryta/motorvolym 2 dm2/cm3 
Max bárytebelastning 100 g/dm2

F2B
Linflygmodeller fór konstflygning s k 
"aerobatics" efter specifice rat 
manóverprogram.
Med vål dåmpad kolvmotor, dvs 
diesel·, glódstifts- eller tåndstifts
motor. Markstart kravs.

Max cylindervolym 10 cm3
Max ftygvikl 5 kg
Max båryta 150 dm2
Max bárytebelastning 100 g/dm2

F2A
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F3A
RC-konstflygmodell fór flygning enligt 
specieilt program. Med damped kotv- 
motor, dvs diesel-, glådstifts- eller 
tåndstiftsmotor. Markstart kravs.

Max cylindervolym, 2-takt 10 cm3 
Max cylindervolym, 4-takt 20 cm5 
Max cylindervolym, el obegråns 
Max fiygvikt 5 kg
Max båryta 150 dm2 m ø

m m m m r n

F3D
RC-modeller fór hastighetsflygning 
med kolvmotor, dvs diesel, glfldstifts- 
eiler tåndstiftsmotor med dåmpare 
av pip-modell. Markstart kråvs.

Min baryta 34 dm*
Fiygvikt 2200-3000 g
Min spånnvidd monoplan 1150 mm 
Min spånnvidd biplan 1150 mm 
Max cylindervolym 6,6 cm5 
Max cylindervolym, el obegrånsad

F3C
RC-belikoptermodeller fór konst- 
flygning enligt specieilt program.

Max ro tor båryta 300 dm2
Max fiygvikt 6 kg
Bårytebelastning 12-75 g/dm2 
Max cylindervolym 10 cm3
Max cylindervolym, el obegråns

F3E
RC-elmodeller fór tåvling i distans, 
tid och landning i en och samma 
fiygning enligt speciel! bana 
Hand- eller markstart

Max båryta 150 dm2
Max fiygvikt 5 kg
Bårytebelastning 12-75 g/dm2 
Kraftkålla NiCad max 42V

Vilka modellflyg- 
klasser har vi?
Fortsdttning från sidan 11! 
lingama i de fiesta grcnama foljer 
helt Sporting Code's regler.

Fler regler & klasser
Forutom dessa FAI-regler , som 
omfattar reglema fór FAI-klas- 
sema, finns det också s k "provi
sional rules", dvs provisoriska 
regler fór klasser utóver FAI- 
klassema.
Anledningen till detta dr oftast 
den, att man 1NNAN man tar 
upp dem som kristallklara FAI- 
klasser vill prova dem under några 
år. Under den ulvårdcringstiden 
faststiiller CIAM dessa proviso
riska regler, som mojliggor ett

tåvlande på såvål nationcll som 
intemationcll nivå. Om tavling- 
ama och reglema under provo
tiden utfaller positivt, kan dessa 
regler bli upphojd till sk FAI- 
klass. Låter det kncpigt?
De klasser, som betecknas som 
FAI-klasscr framgår av tabellen 
på sidan 10. De år alltså direkt 
håmtade ur Sporting Codc-bo- 
ken. De klasser som markerats 
med ett +-tecken prcscntcras nog- 
grannarc i mtoma. Dår fmns 
såvål FAl-klasser som "provi
soriska klasser" representeradc. 
På grund av plalsbrist har vi 
bara kunnat ta med de viktigastc 
regelpunk tema fór vaije klass.

For t ex F4B gåller - forutom 
vad som står angivet i rutan - att 
fór flermotoriga modeller kan

RC-seg elmodel ler fůr tåvling i 
hastighet och tid enligt specieilt 
program.
Segelmodellen bogser as upp med 
hjalp av RC-styrd motormodell.

Max spånnvidd 3500 mm
Max båryta 150 dm2
Max flygviki 5 kg
Max bårytebelastning 75 g/dm2

16
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max sammanlagd cylindervolym 
vara 20 cm3 med 2-taktmotorer 
och hcla 40 cm3 fór 4-taktsmo- 
lorcr. FOrden, som vili veta ALLT 
rekommenderar vi låsning av 
FAI:s "Sporting Code"-bok.

Tavlingsreglema ...
Dår Finns dcssutom tavlingsreg-

Icma lor vaije klass. De Sr minst 
lika viktiga som de regler, som 
galler for de dcltagandc modcl- 
lema.

... och bedomningsmalla
I "Sporting Code" visas också 
bedomningsmallar for till cxcm- 
pcl konstflygklassema F2B och

F3J
RC-seg elmodeller fór termiktávling 
man-mot-man i omgångar - avslutas 
med finalomgång.

Max baryta 150 dm2
Max flygvikt 5 kg
Bårytebelastning 12-75 g/dm2

F4B
Unstyrda skalamodeller. Ett flyg- & 
ett skala-bedómningsmoment 
En- eller ftermotoriga med dámpad 
diesel, glódstifts-, tåndstifts- eller 
elmotor.

Max cylindervolym, 2-takt 10 cm3 
Max cylindervolym, 4-takt 20 cm3 
Max cylindervolym, el obegrånsad 
Max flygjvikt 5 kg
Max baryta 150 dm2

F4C
RC-styrda skalamodeller. Ett flyg- & 
ett skala-bedómningsmoment 
En- eller flermotoriga med dåmpad 
diesel, glódstifts-, tåndstifts- eller 
elmotor.

Max cylindervolym, 2-takt 10 cm3 
Max cylindervolym, 4-takl 20 cm3 
Max cylindervolym, el obegrånsad 
Max flygvikt 5 kg
Max baryta 150 dm2

F3A, så all mandvrama poang- 
satls efter samma regler var i 
vårlden de ån biir bedomda. 
Hår prcscnlcrar vi all tså enbart 
modellspecifikationema i kort- 
het. Varje klubbibliotek bor 
definitivt ha minst ett exemplar 
av "Sporting Code"!

Redaktorn

Bilderna fr  v: En framgångsrik 
FlA-flygare: Per Findahl;
Det svenska FIC-landslagel vid 
VM -87: U f  Carlsson, Gunnar 
Ågren, Lars-G Olofsson;
Bengt Kållstroms Klemm Kl SS 
en F4C-modell - Bengt år f  o 
lagledare fór det svenska laget 
vid årets VM i Polen.

S-8E
Raketmodell fór bdsflygning. 
Modellen skali vara RC-styrd.

Total "motor"-tid 20,01-40,0 Nsek* 
Max flygvikt 300 g

* Newton-sekunder

S-4B
Raketmodell fór tidsflygning. 
Modellen "må vara RC-styrd fór att 
hållas kvar i nårheten av 
startplatsen".

Total "motor"-tid 2,51-5,0 Nsek* 
Max flygvikt 90 g

* Newton-sekunder

17
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Lennart Hansson, Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmo · 040-19 37 90

SM, Scania Cup och 
Scandinavia Open mm

Sommartid år bast fór modell- 
flyg. Tåvlingsarrangorema har 
insetl data. Vi kan darfór glådja 
oss åt en hel rad tåvlingar i Sverige 
under juni-juli-augusti.
Hår foljer kommentarer från 
Suashinc Thermal Hunting, Våst- 
gotatåvlingen, Friflyg-SM, Sca
nia Cup och Scandinavian Open.

Vdstgdtaía vlingen 
Modellflygama i Brånnebrona 
Flygklubb hade premiår som 
tåvlingsarrangor med Våstgo- 
ralåvlingen på Kråks 9 juni. 
Lennart Sktild rapporteran 
"Vi i Brånnebrona Flygklubb 
var spånda infor dagen - det var 
fórsta gången vi oidnade en fri- 
flygtåvling. Dessutom var vi oro- 
liga fór våder och vind Kråks- 
fåltet år långt och smalt, så vin
den skali helst blåsa åt rått håll. 
Vinden runt 2-6 m/sck låg rått 
hela dagen. Termiken var intc 
så stark. Kalla vindar blåslc från 
haveL termiken fbrsvann stund
tals t o m!
Tavl ingen blev uLslagsgivande 
fór de tåvlandc. Forresten var- 
for så få tåvlande? Vi arrange
rer hade trcvligt tillsammans med 
de tåvlande och hoppas att alla 
var nójda. D a fick bli plaketter 
på prisborda den hår gångoi. 
Nåsta år tar vi fórmodligen andra 
vinsta, men alla skali ha något 
med sig, tycker vi. Vi kommer 
igen nåsta år med ny Våstgota- 
tåvling. Vål mott då."
Veckan dårpå var det dags fór 
Sunshine Thermal Hunting på 
Rcvinge med Fladdermusen som 
arrangor. Tåvlingsdeltagama var 
ringa till antala och kom från 
Skåne med undantag for Ole 
och Poppe Blomqvist från Ba- 
garmossen, som kombinerade 
tåvlanda med att håmta en Fl A, 
som flugit bort på Friflyg-UT ti- 
digare i vår. Vådra var soligt 
men blåsigt. Efter forstå perio- 
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den, då några flygplan hamna- 
de i skogen, flyttades startplat- 
sen och max tiden fórkortades 
till 2,30 min. Det var rått metod. 
Flygplancn stannade på fålta 
och tåvlingen kunde genomfo- 
ras med gott sportsligt utfall.

Friflyg-SM
Nåsta tillfålle for friflygama att 
mOtas var Frillyg-SM på Olands 
Al var med Mik Linkoping som 
arrangor. 7 juli samlades man 
vid Mysingc Hog och tåvlingen 
gick igång vid 14-tiden. Forst 
gålide det 1-klassema. Tåvlare 
från 9 olika klubbar hade kom- 
miL Våstlig vind cirka 7 m/sek 
drev de små flygplanen ivåg 
långt åven med 2 min maxtid. 
Frånvaron av referenspunkter 
på Alvaret gOr dessutom åta- 
håmtningcn nog så åventyrlig. 
Kompass år till nytta, på Al va
ret helt nodvåndig, inte minst 
når da gåller att hitta tillbaka 
till startplatsen! Al fór juniorer 
vanns av Sara Sundstedt från 
Borlånge fore grabbama från 
Uppsala, med Mats Hall båst av 
dem. Al senior togs hem av Hå
kan Brobag, Borlånge, fóre 
Svante Hcllslrom, Norbag, (var 
da fórsta SM-plaketten, Svan
te?) och de vålkånda namnen 
P a  Findahl, Inge Sundstedt och 
Ole Blomqvist.
Bror Eimar vann Bl fóre endast 
tre medtåvlare. Den nya regeln 
for B 1 kan ge nytt liv åt klassen, 
men då måste de som flyga 
gummimotormodclla, gama 
också modellflygare från Oldti- 
mcr-Sållskapa, ta tag i klassen 
och komma med nykonsttuk- 
tiona. AKM, som har fóresla- 
git den nya regeln, har all anled
ning att visa upp sig.
C 1-klassen, som fórr hade många 
utOvare (var det mest på dot ti
den då Solna-klubben hade mån
ga aktiva tåvlare) tycks ha helt

somnat av. Ingen anmåld och 
ingen tavling hella. Kom igen, 
Ni som v a  hur man handskas 
med 1-kubikare!
Sondagen den 8 juli var det FAI- 
klasscmas tur. LOrdagens våst- 
liga vind hade svångt over till 
syd, men icke avtagiL Når tåv
lingen startade var vindhastig- 
heten acceptabla 6-7 m/sck. Vin
den tilltog och var 10-12 m/sck 
i fjårdc och femte periodema. 
Data stållde hårda krav på del- 
tagama, som efta  maxflygning- 
ar Fick fórflytta sig 2,5 -3 kilo
meter till landningsplaLsen (lika 
långt tillbaka!) och dessutom att 
hitla flygplancn (i vissa fall lyc- 
kades inte detta). Solen sken, 
luften var frisk och behaglig, så 
når allt var Ova lade alla vara 
helt tillfreds med resan till Óland. 
I F1A junior dominerede Upp
sala Flygklubb och tog hem alla 
tte prisplalscma med Mats Hall 
som svensk juniormåstare.

I F l A senior segrade Mikael Dah- 
lin, Matfors, med suveråna 900 
sek - bra gjort i den stundtals 
besvårliga vinden. Inge Sund
stedt, Borlånge, var icke långt 
efta och tog andraplatsen på 
goda 894 sek. FOrra årets måsta- 
re Per Findahl, Norberg, fick 
noja sig med trcdjcplatsen i år, 
796 sek.
I FIB-klassen gjorde Bror Ei
mar och Bcngt-Olof Tomkvist 
max fram t o m fjårde perioden. 
D a lutade åt fly-off mellan dem, 
men i femte perioden gjorde Bror 
2,08 och Bengt-Olof 1,07 (myč
k a  hård vind i femte) så chanson 
gick i stålla till Lennart Hans
son, AKM, som avslutade med 
en max (och bortflygning) och 
tog hem måsterskapa. P a  Fin
dahl med jåmna och långa flyg- 
ningar gick in på tredje plats (på 
samma tid som i F1A fór 0v- 
rigt!). Janne Forsman fyra. Dår- 
efter kånda namn, B-O TOm

kvist, som daladc ner till femte- 
platsen, P a  Johansson som kom
binerade tåvlandet med att vara 
tåvlingsarrangor, samt Lennart 
Skoog från Vingama, Stockholm, 
nu tillbaka efta  många års från- 
varo. Lennart flog med en in- 
ttessant konstruktion med krax, 
kanske något for dem, som gil- 
lar tekniska losningar utova det 
vanliga.
FIC ufóvas av alltfor få modcll- 
flygare i Sverige. Fyra deltaga- 
re stållde upp i klassen, tre note- 
rade resultat Nivån på resulta- 
ten år dock hog for både Gunnar 
Ågren, som vann, och Eddy Ast- 
feldL Hår gålla d a  att komma 
igen fór motorspecialistcma. 
Lagtåvlingama vanns av Nor- 
bergs FK/S vante Hellsttom, Per 
Findahl och B-0 Tómkvist i 1- 
klassema. FAJ-klasscma togs av 
Borlånge MSK/Ianne Forsman, 
Håkan Brobag och Inge Sund
stedt.

Scania Cup 1990
Denna tåvling avsågs att bli en 
intemationell tåvling. Den har i 
någon mån kommit i skymun- 
dan fór Scandinavian Open, men 
skali vara en sommartåvling med 
gedigna tcnnpokala i prissam
lingen och omfalta endast de tre 
intcmationella måsterskapsklas- 
sema.
1988 var prcmiåråra och då blev 
den ingen sommartåvling. Da 
blåste fór mycka på tåvlings- 
dagen. I stållet kombinerades 
Scania Cup med Friflyg-SM.
1989 kombinerades evenemang- 
α  med Friflyg-UT.
1990 kunde arrangerende AKM 
åntligen få till stånd en riktigt 
SCANIA CUP med intematio
nell medverkan, då Sovjetunio
nen och Finland fanns bland del- 
tagarlåndema. Den en visa vin
den, som rått Over sódra Sverige 
våren och fórsommaren var på
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Från
plats Sven denna gång - i den fór 
Revinge-faltet besvarliga nord- 
våstliga riktningcn. Startplatsen 
Tick flytlas fem gånger innan 
allt gick som det skulle. Inga 
fiygplan ham nade i skogen eller 
i komfåltet. Maxtiden beståm- 
dcs till 2,30 min fór att minská 
riskema fór delta.
Alexander Andrjukov, Kiev, re- 
gerande europamåstare, visade 
sin klass i F1B genom perfekta 
flygningar, effektivt stig och glid 
av FlA-klass. Ossi Kilpclaincn, 
Finland, kom tvåa, endast 2 sek 
efter. Ossi visar upp en helt annan 
metod alt flyga långc, med myc- 
kel lång motortid och glidflykt 
av samma hoga klass som Alex
ander. I F1A segrade en annan 
ukrainare, Viktor Isaenko, åven 
han med full tid Finlandaren 
Pekka Rahkala blev tvåa.
Baste svensk Lars-Olof Daniels- 
son på tredje plats.

Scandinavia Open
Så var det dags fór 1990 års 
Scandinavia Open - den femte i 
ordningen. De ytlrc betingel- 
sema var ungefår som vid Sca
nia Cup. Vind cirka 6 m/sek, 
pendlande mellan nordvåst och 
våsL Maxtiden 2 min i fórsta 
och åndrades till 2,30 min fór att 
undvika flygningar till skogs eller 
i sådesfålL 99 modellflygare från 
14 lander hade stållt upp - 33 
från Sverige. World Cup-tav- 
lingar år intressanta fór frifly- 
gare over hela vårlden. For oss 
i Sverige år det endast alt till- 
ågna oss de nyheter och den ut- 
veckling som intemationella kon
takter ger. Alexander Andrju
kov och Evgenij Verbitsky vi
sar upp enastående tekniska los
ningar av hur man båst utnyttjar 
propeller/motor/gummimotor i 
kombination med olika install-

Fríflyg-SM 1990 
resultat
Klass F1A senior
1. Mikael Dahl in 180 180 180 180 :180 900
2. Inge Sundstedt 174 180 180 180:180 894
3. Per Findahl 180 175 180 8i :180 796
4. Ole Blomqvist 50 180 180 95 180 685
5. Anders Persson 180 180 36 82 179 657
6. Gunnar Holm 180 180 1 180 75 616
7. Lars Larsson 180 :180 24 36 180 600
8. Ulf Edlund 57 180 0 180:112 529
9. Bjom Wiese 180 180 75 4 44 483

10. Nils Wallertin 180 0 165 47 0 392
11. Per Qvamstrom 180 :138 72 0 0 390
12. John Pcttcrsson 95 59 24 95 20 293
13. Poppe Blomqvist 84 180 0 0 0 264
14. Thomas Ekendahl 180 73 0 0 0 253
15. Tommy Ohlin 180 0 0 0 0 180

Klass F1A junior
1. Mats Hall 180 59 180 56 125 600
2. Denis Var hos 180 180 10 31 0 401
3. Jon Wiese 128 53 180 1 0 362
4. Sara Sundstedt 80 89 68 13 35 285

Klass F1B senior
1. Lennart Hansson 151 180 171 180 180 862
2. Bror Eimar 180 180 180 180 128 848
3. Per Findahl 178 143 115 180 180 796
4. Jan Forsman 180 180 158 180 91 789
5. B-0 Tomkvist 180 180 180 180 67 787
6. Håkan Broberg 128 180 105 115 180 708
7. Anders Håkansson 180 146 109 104 36 575
8. Bjom Soderstrom 180 180:105 85 17 567
9. Leif Eriksson 75 180 115 71 120 561

10. Valdemar Falk 180 41 59 98 180 558
11. J-E Andersson 180 125 :180 4 0 489
12. Magnus Sodcrling 180 25 74' 95 108 482
13. N-E Hollander 180 180 47 44 0 451
14. Mikael Eriksson 180 180 0 0 0 360
15. Lennart Flodstrom 114 42 113 84 0 353
16. Lennart Skoog 126 66 14 0 0 206
17.Knut Andersson 33 94 30 0 0 157

Klass F1C
1. G Ågren 180 180 168 158 180 866
2. Eddy Astfeldt 180 180 139 178 132 809
3. Thomas Aim 6 0 0 0 0 6

Klass A:1 junior
1. Sara Sundstedt 66 59 31 92 120 368
2. Mats Hall 78 43 57 76 110 364
3. Fredrik Lintoip 42 19 44 42 78 225
4. Magnus Soderling 40 55 120 0 0 215

Klass A:1 senior
1. Håkan Broberg 120 87 96 120 120 543
2. Svante Hellstróm 120 120 90 120 71 521
3. Per Findahl 120 57 95 117 120 509
4. Inge Sundstedt 120 71 67 117 120 495
5. Ole Blomqvist 120 120 67 38 120 465
6. Gunnar Ågren 120 47 73 97 120 457
7. Gunnar Holm 89 89 80 78 115 451
8. Knut Andersson 110 32 97 56 120 415
9. John Pcttcrsson 120 55 51 28 56 310

10. Mikeal Dahlin 57 43 75 32 84 291
11. J-E Andersson 63 45 59 47 70 284
12. Tommy Ohlin 25 25 40 31 27 148

Klass B:1
1. Bror Eimar 92 100 117 120 120 549
2. B-O Tomkvist 69 120 120 112 120 541
3. Lennart Hartsson 120 0 38 118 120 396
4. Thomas Ekendahl 100 4 0 0 0 104

Lagresultat FAI-klasser
1. Borlånge Janne Forsman F1B 789

Totalt 2.391 Håkan Broberg F1B 708
Inge Sundstedt F1A 894

2. AKM 1 Lennart Hansson F1B 862
Totalt 2.094 Anders Håkansson FlB 575

Anders Persson F1A 657
3. Solná MSK Bror Eimar FlB 848

Totalt 2.031 Bjom Soderstrom FlB 567
Gunnar Holm F1A 616

4. Uppsala FK 1 Valdemar Falk FlB 558
Totalt 2.024 Mats Hall F1A 600

Gunnar Ågren F1C 866
5. Eskilstuna Ulf Edlund F1A 529

Totalt 1.591 Thomas Ekendahl F1A 253
Eddy Astfeldt FlC 809

6. Uppsala FK 2 Magnus Sodcrling FlB 482
Totalt 1.366 Denis Varhos F1A 401

Bjom Wiese F1A 483
7. Slåndan Lars Larsson F1A 600

Totalt 992 Nils Wallertin F1A 392

8. AKM 2 Jan-Erik Andersson F1B 489
Totalt 939 Knut Andersson FlB 157

John PctlcrssoN F1A 293

Lagresultat 1-klasser
1. Norbcrg Svante Hells trom Al 521

Totalt 1.571 Per Findahl Al 509
B-O Tomkvist Bl 541

2. Borlange Sara Sundstcdl Al 368
Totalt 1.406 Håkan Broberg Al 543

Inge Sundstedt Al 495
3. AKM Knut Andersson Al 415

Totalt 1.121 John Pettersson Al 310
Lennart Hansson Bl 396

4. Uppsala FK Mats Hall Al 364
Totalt 1.046 Fredrik Lintorp Al 225

Gunnar Ågren Al 457

ningar av vinkelskillnad mellan 
vinge/stabilisalor/fena - allt del
ta under en fóljd av år.
Inte minst vid detta tillfålletkunde 
vi se nya metoder fór byggandet 
av flygplanen, fråmst kanske i 
Wakcficld-klassen. Kolfiber,Ru- 
hacell, mylar, kevlar och andra 
ny a material verkar dom i nera. 
Resultatet har blivit helt form-

fasta och starka konstruktioner. 
Från Polen kom Tadeusz Szpak 
med latta och som det synes 
sakra timers med 1, 2 eller 3 
funktioner. 14 gram på en 3- 
funktioners FIB-timer år vetk- 
ligen bra. Andra nya konstruk
tioner visade Wlodzimicrz Ma- 
zurczak, Polen, upp. Wakefield- 
kroppar tillverkade i en kombi

nation av kevlar och kolfiber, 
utvåndigt klådda med duralu
minium tilldrog sig stort intres- 
sc, liksom segraren i FIB, A 
Gey från DDR, som fórutom ett 
fiygplan byggt av ovannåmnda 
material också hade ett enkelt 
system med fórdrojd propeller- 
start. I starten hol ls propcllcr- 
bladcn i failt låge på flygkrop-

pens over- och undersida låsta 
med byglar av 1,25 mm piano
tråd, vinkladc i cirka 45° mot 
propellerrotationen. Efter utkas- 
tet frigjordes propellerbladen 
genom gummimotoms energiut- 
veckling och flygplanet bdtjade 
sin branta stigning. Vinsten med

Fortsdttning ruista sida!
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systemet år en hojdvinst på 5-6 
meter, men kanske framfór allt 
att starten sker med full kontroll 
óver utkastets riktning. Vi har 
blivit lovade en skiss over syste
met, for publicering i Modell- 
flygnylt.
Betraffande svenskamas place
ringar så lyckades Ulf Edlund 
och Lars Larsson båst i F1A - 
andra rcsp sjatte plats, Bror Eimar 
båst i F1B på tredje plaLs efter 
fly-off mot A Gey, A Andjukov 
och finlandske Riku Posa. 
Gunnar Ågren var bast bland de 
svenska i FIC-klasscn, dår 
Verbitsky segrade efter fly-off 
mol polackema Roman och 
Ochman samt Wachter, DDR.
I Scandinavia Open ingick i år 
också Nordiskt Masterskap. 
Sverige hade anmålt tåmligen 
fullt lag med 20 tåvlare, endasl i 
F1C hade vi minskad styrka. 
Danmark, Norge och Finland 
hade mindre besåttningar. Hur 
framtiden for Nordiskt Master
skap skali bli år svårt att saga. 
Det kan konstateras, att NM har 
en lång tradition. Tåvlingama 
har mer eller mindre regelbun
det arrangerats sedan 50-talet - 
redan i slutet av 30-talet móttes 
friflygare från Norden i måster- 
skapstavlingar. Varje tåvlings- 
intrcsscrad har ett mål att få repre- 
senlcra sitt land. NM år en chans 
till detta hedersuppdrag genom 
att lagen kan bestå av upp till 24 
deltagare, juniorer inråknat. 
Kommande mote med represen
tan ter fór de nordiska modeil- 
flygama har en uppgift att bc- 
handla årendet, helst i syfte att 
bevara detta rekryteringsinsti- 
tut, som ju Nordiskt Måsterskap 
utgor. Sådan år dock friflygre- 
daktorens mening.
Årets tavlingskalcndcr har flera 
chanser fór de tåvlingsintresse- 
rade: Solnas 1 O-starters på Ólands 
Alvar 11 aug, Hjelmerus-tav- 
lingen också på Oland 18 aug. 
Oldtimer-flygama har chansen 
25-26 aug på Rinkaby. Vidare 
World Cup-tåvlingen Autumn 
Max 21-23 sept på åkermaik 
utanfor Jaipås i narheten av Vara. 
Tavlingsåret avslutas på vanligt 
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Diverse
friflygresultat 1990
Vástgóta-távlingen

Klass F1A
1. Thomas Ekendal 180 180 180 180 117 837
2. Lars Larsson 180 145 87 149 180 741
3. Eddy Astfeldt 180 167 97 75 180 699
4. H Hartmarm 180 180 107 92 107 666
5. Tomas Aim 117 100 180 69 101 567
6. Ulf Edlund 180 101 160 60 60 561
7. Nils Wallertin 106 171 100 99 77 553

Klass A1
1. Martin Jarlehag 120 120 84 65 80 469
2. Fredrik Astfeldt 88 100 53 69 56 366

Klass F1A
1. Per Qvamstrom 180 121 150 135 122 708
2. John Pettersson 180 150 58 80 123 591
3. Poppe Blomqvist 180 94 75 150 90 589
4. Ole Blomqvist 180 10 150 109 16 465

Scania Cup 1990

Scandinavia Open 1990
Klass F1A

1. V Luslig DDR
2. U Edlund
3. M Prigara USSR
4. P de Boer NL
5. M Farber DDR
6. L Larsson
7. V Stamov USSR
8. K W Salzer A
9. R Pckka SF

10. F Adamctz D
11. L O Danielsson S
12. M Dahlin S 
19. A Persson S 
24. M Holmbom S
27. O Sandahl S
28. A Wángberg S 
31. J Pettersson S
35. H Hartmann S
36. N Wángberg S
39. N Wallcrtin S
40. O Blomqvist S 
44. P Blomqvist S
47. S Wivardsson S
48. D Varhos S
51. L-G Olofsson S
52. R Borg S

Klass F1B

120 150 133 150 
120 150 150 149 
120 150 150 113 
120 150 150 150 
120 121 150 150 

83 150 150 150
119 150 150 150 

80 150 117 150
120 150 150 150 
120 109 123 150 
120 150 103 150 
120 150 74 150

67 81 139 150 
110 150 100 150 
120 129 126 122 

58 150 150 140 
106 121 51 150 
120 137 133 106

95 110 150 135 
120 150 107 150

67 73 150 53 
36 150 150 26
96 - 135 143

120 - 83 150
120 115 117 -
79 92 - -

150 150 150 1003 
150 141 120 980 
150 138 150 971 
142 109 150 971 
150 150 115 956 
150 150 121 954 
150 81 150 950 
150 145 150 942
81 137 148 936 

150 142 137 931
105 150 150 928 
150 143 138 925 
150 150 149 886
82 120 145 857
93 120 135 845 
60 150 124 832

150 93 132 803
94 142 30 762 

110 26 127 753
106 80 - 713
112 106 135 696 
60 81 123 626
- - - 541

150 - .- 500
- - - 352
- - - 171

Klass F1B
1. Knut Andersson 180 150 150 150 150 780
2. Lennart Hansson 180 144 120 150 150 744
3. A Håkansson 164 150 101 92 123 630
4. J-E Andersson 180 73 126 124 89 592
5. Per Qvamstrom 180 85 - - - 265

Klass F1A
1. Viktor Isacnko 150 150 150 120 150 720
2. Pekka Rahkala 150 150 95 117 150 662
3. L-0 Danielsson 86 150 150 120 150 656
4. Tuure Mauri 140 82 150 101 150 623
5. Anders Persson 150 110 59 120 150 589
6. Viktor Stamov 150 28 150 102 150 580
7. John Pettersson 150 110 74 85 150 569
8. A Maximov 92 149 - - - 237
9. Sofia Wivardsson 50 50 - - - 100

Klass F1B
1. A Andrjukov 150 150 150 120 150 720
2. Ossi Kilpelainen 148 150 150 120 150 718
3. Bror Eimar 150 138 150 120 150 708
4. A Håkansson 150 134 150 120 145 699
5. Håkan Broberg 106 150 150 120 150 676
6. L Hansson 75 150 150 120 140 645
7. Riku Posa 107 137 150 77 150 588
8. Knut Andersson 150 150 16 17 150 483

Klass F1C
1. Gunnar Ågren 149 130 150 120 150 699

1. A Gey DDR 120
2. A Andrjukov USSR120
3. B Eimar S 120
4. R Posa SF 120
5. S Skibicki PL 120
6. J Forsman S 120
7. B Sauter D 98
8. L Hansson S 92
9. P T Skjulstad N 120

10. O Kilpelainen SF 120
11. H Broberg S 91
12. A Håkansson S 120
17. L Ericsson S 120
18. V Falk S 96
20. M Eriksson S 108
22. N Hollander S 39
25. D Thorsen S 120
27. M Sodcrling S 74

Klass F1C
1. E Verbitsky USSR 120
2. M Roman PL 120
3. J Ochman PL 120
4. C P Wachter DDR 120
5. S Korban USSR 120
6. R Unbehaun DDR 120
7. G Zscngellcr H 120
8. J Zielinski PL 120
9. G Ågren S 105

10. L G Lundblad S 69

150 150 150 150 150 180 1050
150 150 150 150 150 180 1050
150 150 150 150 150 180 1050
150 150 150 150 150 153 1023
150 150 141 150 150 150 1011
150 150 109 150 150 150 979
150 148 150 129 150 150 975
150 147 150 150 150 135 974
150 150 103 150 141 150 964
150 150 120 150 121 133 944
150 120 150 150 115 150 926
120 150 95 150 138 150 923
107 147 133 84 150 150 891
150 125 150 127 133 80 861
150 75 139 136 121 122 851

70 150 150 150 95 150 804
- 16 105 150 150 150 691
- 140 8 142 150 150 675

120 120 150 150 150 150 960
120 120 150 150 150 150 960
120 120 150 150 150 150 960
120 120 150 150 150 150 960
120 120 130 150 150 150 940
120 120 150 106 150 150 916
120 120 150 150 150 97 907
120 120 % 150 150 133 889
120 105 150 64 86 - 750
120 63 62 66 110 100 590

sått med Novcmbcrtråffcn på 
Revinge æh Solnas FAI Cup.

ja nyrekryteringen genom dist
riktsmåsterskap. Tid fór dessa

Till sist, flyg, termiken finns 
óverallt!

Dåremellan finns chans att fråm- år avsatt i veekoslutet 6-7 okL Lennart Hansson
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VIII vi ha Friflyg-EM 1992?
Ja naturligtvis, ett stort intema- 
tionellt arrangemang vet vi har 
stor betydelse for modcllfiyget 
Det ger mycket och god PR, det 
ger en kick och inspiration for 
våra egna modellflygare alt se 
den intemationclla eliten på nåra 
håll. En stortåvling ger bra erfa- 
renhet for våra funktonårer osv. 
Som vi hoppas har framgått forut, 
har de senaste grenstyrelsema 
undcrsokt mojHghetema atl ar- 
rangera friflyg-ΕΜ den 10-16 
juli 1992 på Óland. 
Forutsåttningama fórcfaller goda. 
De ytlre fórhállandena på Alva

ret, forlåggningsmojlighcter osv 
ar positiva, liksom alt FAI, om 
Sverige ansoker c»n arrange- 
manget, skulle acceptera forsla
get. Ansdkan skali ske scnast i 
november 1990.

Men ...
det kraver arbete och forplane
ring. Den nuvarande greaslyrcl- 
sen år orolig for situationen atl 
en mycket liten grupp får ta på 
sig allt for stort arbete och an
svar, (vi vet ju inte ens hur gren- 
styrelsen ser ut 1992), med då- 
ligt arrangemang som foljd.

D'drfor Du som vill och tror Dig kunna hjdlpa 
till i forberedelser ochJeller under tavlingen ...

måste hóra av dig till friflyggrenstyrelsen eller till 
SMFF:s expedition senast under sept/okt i år.
Det ar naturligtvis svårt alt veta sakert hur man har det 
1992, men om vi inte får tillrackligl många indikationer 
på att arrangemanget kan genomforas på ett bra satt 
kommer grcnstyrclsen i friflyg att avråda SMFF styrelse 
att ansoka om tavlingen.

Johan Bagge 
Grenchef friflyg

Model Craft och O. S. 
stóttar svenskt modellflyg 
i ny vårvningskampani!
Har DU hjalpt någon att få upp 
ogonen fór vår fina sport?
Vi som redan utovar den har 
skyldighet att locka in och hjal- 
pa andra att komma igång med 
modellflygsportcn.
Om vi hjålps åt kan vi ge fler 
glada månniskor en trevlig fri- 
tidssyssclsållning med frisk luft 
och gott kamratskap.
SMFF har återigen fått ovår- 
derligt stód 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.
Fyll in vårvningsblankcttcn som 
fanns i Modellflygnytt nr 1 
1990 (Du kan kopicra den vid 
behov). Skriv dit namnen på 
dem, som vill bli medlem i en

klubb och SMFF. Skriv också 
dit Dili 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 fór den nya med- 
lcmmen, vilket innebår, att det 
år inga "losa" medlcmmar, som 
vi på det hår såttet får in i 
landets klubbar och SMFF. Alla 
medlcmmar biir på det viset 
snabbt aktiva medlcmmar. Alla 
nya medlemmar, som anmåls i 
samband med vårvningskam- 
panjen får Modellflygnytt di
rekt Han/hon tas upp på den 
datalista som sands till Er i 
klubben fix- godkånnande. 
Dårefter fóljer registrering och 
avgiftsbctalning den vanliga 
rutinen.

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 verkstalls så snart den nye medlemmen 
anmålts till en klubb. Vinsterna utsands per post.

Vårvningsperioder
Juni - augusti 
September - oktober 
November - december

dragning i september 
dragning I november 
dragning i januari 1991

Vinnare i Januari-mars-dragningen: Allan Friberg, Trelleborgs 
MFK och Malmó Radioflygare. Vinnare i April-maj-dragning- 
en: Bertil Stfóm, Ljusdals FK/mfs. De har alla fått var sin OS 40 
4-taktare! Vårva Du också och vinn!

m 0
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Nytt danskt rekord

Från Helsingør 
till Gedser

dell - eller varfor iiiic Ivå - en for 
land och en for vatten!

Helsingør och Gedser ar valkan- 
da orter for svenskar, som drar 
på semester sdderuL Den stråck- 
an per bil ar en plåga innan man 
åntligen kommer fram till fårje- 
lågct i Rodby - eller Gedser, 
som ligger alldeles intill. En 
sildeplatte och en dansk "hver- 
gang" hór till vanlighetema, in
nan man borjar kampen om 
våsterfilen på tyska autobahn. 
Stråckan Helsingdr-Gedser kan 
klaras av på annorlunda satt - 
betydligt mer intressant och 
spånnande. Det har en modell- 
flygande dansk grupp gjort i 
samband med ctl rekordforsok. 
Idéer och planldggning 
Elo Petersen hade lange haft 
funderingar på att gora en lång-

distansflygning. Från borjan var 
det klart, att stråckan skulle bli 
Helsingdr - Gedser, dvs 170 km. 
Han kontaktade några medlem- 
mar i sin hemmaklubb for au få 
hjalp under rckordforsokeL Det 
måstc ju till foljebil med fOrare, 
kontrollanter mm. Bil fick man 
snart stryka. Att få eU modell- 
plan att folja en bil - eller tvår
tom - var utesluteL Dessutom 
hade polismåstaren i Glostrups 
polisdistrikt sagt nej. Inom hans 
distrikt skulle det inte flygas på 
det såtlcl! Men hur då?
Elo hade motorbåt, men kunde 
den gå så långt, som det var frå- 
ga om? Båt visade sig vara enda 
mojligheten. Då kunde man ju 
också anvånda sig av en sjomo-

En klubbkompis, Flemming K 
Madsen, tande på idéen och 
byggde snabbt ihop en modeli 
som i stort liknande Elos. Den 
fick hjulståll for landbascring. 
Då funderingama på en rekord- 
flygning fick klarare konuirer 
kom frågoma slag i slag. Vilken 
motor skulle man anvånda? 
Motom måste klara av att lyfta 
en bortåt 5 kg tung modcll från 
vattnet och vara mycket brånsle- 
ckonomisk. Och låtL En 7,5 cm3 
borde vara rått storlek for detta. 
En OS46FSR år ju inte direkt 
ekonomisk - i varje fall inte till- 
råckligt!
Hår måstc annat till. Men vad? 
En diesel måtte vara det riktiga, 
då del år nåra nog dubbelt så 
mycket energi i dieselbrånslc. 
Så man bcslol att tillverka die- 
seltoppar till OS-motorcma ef
ter Luis Petersens recept. Mo- 
torema var låttstartade och gick 
fint. En beråkning visade att det 
skulle gå åt cirka två liter brån- 
sle till den planerade rekordtu

ren. 2 liter brånslc betydde, att 
Elos modcll fick byggas om fór 
att ge plats till en tvåliterstank. 
Det hår med tanken - eller råt- 
larc tankama - var ett kapitel fór 
sig. De måste fungera så, att mo
dellens tyngdpunkt inte flyttade 
sig efterhånd som brånslemång- 
de sjdnk. Dessutom måste ju 
motorema få jåmn och stabil 
brånslematning hela tiden. 
Hemming anvånde sig av fyra 
enkla, små tankar, som fórbands 
med slangar for att man skulle 
undgå tyngdpunktsfórflyttning. 
Elo baserade sitt brånslesystem 
på en huvudtank med skvalp- 
skou och en bufferttank bakom 
motom. Huvudtanken placcra- 
des i kreppen just under vingen.

Provflygning och seglais 
Provflygningen fóretogs på 
deras flygplats i Soderup. Nu 
skulle det visa sig om de kunde 
flyga - och hur de ffóg. Elos 
modcll handstartades och ffóg 
fint trots vikten. Hur långsamt 
kunde den flyga? Den såg ut att 
flyga mycket långsamt, men det 
visade sig att stallgninsen vid 
full last låg omkring 55-60 km/ 
timme. Det var mer ån vad man 
hade råknat med. Skulle foljcbå- 
ten kunna hånga med i den far
ten med fem man ombord: 2 pi-
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De danska rekordflygningarna genomfordes med "dieseliserade” 
OS 60 FSR-motorer. Har en ritning på den nya toppen. / nas ta 
nummer av Modellflygnytt kommer en artikel om denna konver
tering, som Luis Petersen ligger bakom.

lotcr, 1 rekondledare, 2 kontrol
lanter och cirka 200 liter bensin? 
En sak visste man: det måste 
vara vindslilla och inga vågor! 
Båten provkordes: skulle den bli 
ifrånflugen av modellema? Man 
gick noga tillvåga. Bcsåltning- 
en placerades som den skulle 
sitta under rekordfórsokeL En 
extratank monterades in i båten. 
140 hk utombordarc gav max- 
fart cirka 80 km/t - marschfart 
på 60. Ftirutsatt att det in te var 
några vågor!
Nu var allt klart. Nåstan. Den 
planlagda rutlcn gick intill Kast- 
rups Flygplats. Man måste allt- 
så ta kontakt med trafikledarcn 
dår och få Bygningen genom 
kontrolleret luftrum godkånd. 
Det blev grtint dårifrån, men tra- 
Fikledaren måste ha besked om 
dels når man startade från Hel- 
singtir, dels fem minula" innan 
man nådde flygplatsen. De 
måste med andre ord ha OK från 
kontrolltomct innan de fick 
passera!
Nu blev d a  allvar. Allt var klart, 
så d a  var bare att vånta på bra 
våda, ingen vind, inga vågor 
samt att alla, som skulle vara 
med, kunde vara med!

Forstå forsoket 
Den dagen kom. Forstå helgen 
i juni 1988. Kl 0330 landstarta- 
de Flemming sin maskin från 
parkeringsplatsen i Helsingtirs 
småbåtshamn. Når han kommit 
ombord på foljebåten kunde Elo 
vattenstarta sin modeil. 0405 
fick Elo problem med brånsle-

matningen och landade. Flem
mings modcll fortsatte långs den 
planerede rekordflygstråckan. 
Då Kastrup Flygstation skulle 
anropas fungerede intc mobil
telefonen. Man var tvungen att 
gå in i Lynetten Havn och via te
lefonkiosk ringa till trafiklcda- 
rcn. Flemming cirklade runt 
hamnen med sin modcll under 
tclefonsamtaleL Efter att ha fått 
OK for passage fortsatte man ut 
på Ktige-bukten, dår dyningar 
mtitte. Kl 0600 forstod man, att 
man intc kunde gå direkt på 
Gedsel. Man valde alt gå genom 
Bogestrommen, vilkel innebar 
nara 10 mil långre resa ån beråk- 
nat. Vid Fartibron ville Flem
ming stiga over bron. Då stop- 
pade hans motor. "Nodland- 
ning!"
Modellen nådde inte stranden, 
men landade mjukt och fmt utan 
en skråma i 5 cm vatten! Dår- 
med var ftirsta rekordforsoka 
avslutat!
Andra forsoket 
Med erfaren he tema från ftirsta 
rekadftirstika såg man nu frem 
emot nåsta. E fta  motorjuste- 
ringar och provflygningar fick 
man bortåt 12-15 timmars mo
tortid mol de cirka 3, som man 
hade inlcdningsvis. Så blev d a  
ltirdag - samma dag, som Sjål- 
land Runt-seglingcn skulle gå 
av stapeln. Meteorologema gav 
besked om att d a  var spegel- 
blankt i Oresund och vid Mtin. 
Man startade som tidigare. En 
lått vind från NV gav god fart

ned genom Oresund. Vid Koge 
Bukt våxtc vågoma som snart 
slog in tiva båten. Elos spak 
fick sig en tom, motom stoppa- 
dc. Han måste landa. Flemming 
fortsatte, men en ny våg "dtida- 
de" såndaren och modellen gick 
i stortspiral mot vattenytan. En 
kontrollant salt dock beredd 
med reservsåndare som slogs på 
i sista sekunden och forhindrede 
kraschcn. Men andra rekordfor
soka var avslutat - ingen annan 
ån rekordpilotema får styra!

Tredje gångeti giilt?
I augusti 1988 var da dags igen. 
Samma startplats som tidigare. 
Våder, vind och vågor skulle 
vara OK. Allt var problemfritt 
tills man nådde "bensin-tin" vid 
Kopcnhamns hamn. Elos mo
deil borjade ge ifrån sig feta, 
vita avgasa och tappade fart. 
Elo måsle landa. Fleming fort
satte men forstiket avbrtits vid 
Dargtir kl 0630. Vid kontrollen 
av Elos maskin vi sade da  sig att 
motom koksat igen. Man hade 
anvånd nytt brånsle med isoa- 
mylnitrat i stållet for amylnitraL

Fjarde fórsoket då?
Man hade nu ån mer erfarenhet. 
Foljebåten ulrusladcs med en 
AP-navigator, som man fått låna 
av Philips AP.
Nu skulle flygas på eftermidda
gen som omvåxling. Men kaos. 
Elo gltimde såndarantennen! En 
motomskada ftirdrtijde starten 
yttaligare. Elos tank var otåt. 
Ttimning. Ltidning. Tankning.
I HeLsingtir hade skydda tiver 
båten blåst stinder och skadat 
sidrodra på Flemmings modeli. 
Flemming startade från sin par- 
keringsplals kl 1620. 1630 låt- 
tade Elos flotttirbuma modeli 
från vattncL E fta en timmes 
flygning var d a  dags att anropa
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Kastrup Flygplats igen. OK! De 
kunde passere på 10 meters 
htijd. Ut på Koge Bukt - TL på 
flygplatsen fick via radio "lack 
ftir hjålpen". Nu gick d a  som 
smort i 69-70 km/t. Man passe
rede Stevns Klint, Mtins Klint 
och så kurs direkt mot Gedser. 
Efter 3 drnmar utanftir Grtin- 
sund btirjade Rcmmings mas
kin sacka. Ner till 40-50 km/t ftir 
att den inte skulle akterseglas! 
Rcmming vågade inte rtira ga
sen. Målet kunde sktinjas (Ged
s a  Fyr). Kl 1950 rundade re- 
kordgånga Gedsa sydspets. 
Remming landade sin modeli 
sedan han och en kontrollant 
hoppat i vattna och vadal i land. 
Foljebåten stoppade. Elo landa
de sin modeil alldeles intill! 
Hurra! Rekorda var slaget! 
Remmings motor hade korts ftir 
magert och blivit ftir varm - men 
ftirbrukat knappt 1 lita  brånsle, 
Elos kom upp till nåra 2 lita och 
båtens 140 lita  bensin!
De godkånda rekorden blev 170 
km fór Elo Petersens flotttirmas- 
kin och 169,887 km for Rcm
ming Madsens, som flog från 
parkeringsplatsen vid Helsing- 
tirs småbåtshamn till marken in
till Gedser Fyr på Gedsas syd
spets.
Nu bor vi gora något!
Nu har vi svenskar någonting att 
tånka på, då vid sitta i bilktin 
och våntar på att få ktira ombad 
på fårjan Dronning Margarcthe 
i Rtidby - eller om vi nu hellre 
som modcll flygare vålja Fåije- 
laga i Gedser nåsta gång! Dcss- 
utom kan vi gtira om bravaden 
hår hemma - nya rekad ar kul!
Artikeln ursprungligen publice- 
rad i Modelflyvenyts nr 2190. Vi 
har vånligen fått OK fór publi
cering av den i Modellflygnytt.

Redaktórn
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rpm, medan "Super" år betyd- 
ligt starkare med 3.000 rpm som 
maxvarvtal. Med dessa små och 
laUhanlcrliga Minilor-maskiner 
kan man arbeta med tandlåkarp- 
recision. Ett omfattande tillbc- 
horsprogram gdr det ntøjligt alt 
komplettera med bl a rondell- 
slip, såg, svarv m Π andra hjålp- 
medcl.

Sdljer via återftirsaljare
Hobbyborgen har ingen dirckt- 
fórsáljning, utan moter sin mark- 
nad via återforsåljare. Det hind
rar dock inte, att man i varje fall 
sommartid får besok i sin lilla 
butiksavdelning av semestran- 
dc hobby ister. Vid redaktørens 
rundvandring i de oppna lager- 
lokalema fick Timo ta emot en 
nyboijare, som "redan hade en 
6,5 kubikare och ville ha cn 
låmplig nybdijarmodell". Det år 
trevligt att hora expertens goda 
råd till en, som tanker sig in på 
modcllflygets intressanta områ
de. Timo avstyrde alla funde
ringar på F3A-modeller och vi- 
sade i stållet en låttbyggd och 
låttflugcn nybijrjarmodell, åven 
om han tyckte 6,5 :an var lite i 
mesta laget. "Prčva nu inte sjålv, 
utan ta hjalp av en erfaren" var 
avskedsorden. Det år så det skali 
gå till. Det år experter, som ska 
sålja modellflygprylar. Bara det 
år en sorts vårdefull extra garan
ti utøver den vanliga!

De ar fast i Småland! 
Hobbyborgen år ett gammalt vål- 
kånt foretag inom vårt hobbyom
råde. Familjema Axelssons och 
Kallqvists sått au skota siti fór- 
etag får redaktøren att kånna, att 
de år forvisso fast i den små- 
låndska idyllen. Med allt posi
tivt det betyder fór dem sjålva - 
och fór oss modellflygare!

Redaktórn
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D et fick vi ånnu en gång 
bekraftat når vi for an
dra gången i rad anord- 

nade vårt el-fly-in i juni månad i 
Skanor. El-e-fantansliskt!
1989 kom 19 piloter till vårt mo
te. I år ånnu fler - 26 stycken som 
hade kul. Dårfor skriver Skanor/ 
Falstcrbo MSK dessa rader.
Ni år alla fantastiska! Ni bidrog 
till hårlig slåmning med gott 
kam ratskap under trevliga for
mer. Det innebar, att det som kan 
vara cn belastning - att anordna 
olika slags tråffar - blev till noje! 
Forstå dagen med vind over tio 
m/sek var vi tveksamma. Vår 
tveksamhet blåste i stållet bort, 
når alla goda elflyggubbar visa- 
dealt detgickattfiyga. Båttrcblcv 
det inte fór de tveksamma når en 
grabb på elva år (Manias) satte 
igång att flyga sin 80-centime- 
tcrsmodcll. Den prestationen 
blåste bort all tveksamhet Det 
lugnade sig mot kvållssidan ...

B-e-fant-
astiskt!

Per-Axel Olle och Gert!
Sveriges meste elflygare - Per- 
Axel Eliasson, gcnomfdrdc cn 
mycket uppskattad hojdgiss- 
ningståvlan. P-A hade inforskaf- 
faten hdjdmåtare, som han instal- 
lerat i en modeil. Sedan gjorde 
han en uppstigning och anmålde 
når han var på topphdjd. For oss 
åskådarc var uppgiften angevil- 
ken hojd modellen befann sin på. 
Del var svårl - men kul!
Erfama elflygare delademedsig 
av all sin vishet till dem, som ha
de frågor om elilyg. Vi har bevis 
på att detta var uppskattat.
På sondagen blev vådret bra. Vi 
genomforde då våra "tåvlingar" 
- orsak till skralt och naturligtvis 
"tråkningar". Kul att Ni hade kul! 
I forstå "tåvlingen" startade alla 
gemen samt. Den som vann var 
den som landade sist. Prickland-

ning kråvdes inte, men det gålide 
att modellen landat på den upp- 
klippta delen av vårt flygfålt. Olle 
Andersson, Goteborg, kom med 
en modeli, dopt till "Soppåsen" - 
hopsali av fyra olika gamla mo
deller. Olle vann tåvlingen med 
delta skråckcxcmpcl. Han hade 
upptåckt Skanorfåltets gamla 
tångvall på 1,5 meters hojd långs 
Pallet Vinden blåstc i råltriktning 
så Olle låg dår med sin modeil och 
kajkade fram och tillbaka - och 
vann! Hang-elflyg på låg nivå!
I nåsta "tåvling" skulle man gora 
så många fyra-minutcrsflygning- 
ar som mojligt på en uppladdning 
av siná ackar. I fóljd! Man måste 
landa efter varje 4-minuterspe- 
riod - fortfarande på den upp- 
klippta delen av Pallet En tuff 
uppgift. Manfallet var stort. Vann 
hår gjorde en gammal flygråv -

Gert Zaar. Under forstå dagen 
gick Gert omkring utan modeli 
och insop gamla takter. Han for 
hem och dammade av en gammal 
kårra, kom tillbaks och vann! 
Fem danska kamrater med vål- 
byggda modeller bidrog till ståm- 
ningen på vårt PålL En av dem Pick 
pris fór den snyggaste kårran - en 
deltavinge - i luften.
Vi i styrelsen vill tacka Er alla. 
Tank att det kan samlas så många 
trevliga, kul och intressanta mån- 
niskor på en gång!
Vi kan tala om for Er alla att vi 
tyckcr delta år el-e-fantastiskt. 
Vi gor om det hela nåsta år!

Skanor-Falsterbo MSK 
Ovan Ronny Gustafsson, lloka- 
klubben med Astro Challenger. 
Nedán Hilmer Pedersen med 
snygg deltavinge, t h Leif Thulin 
med sin vackra Sinus.
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Hobbyborgen - en idyll 
i smålåndsk miljó
Det finns idyller i Småland. Kor 
vag 31 från Våxjo mot Nåssjd- 
hålleL Rdda stugor, roda kor 
och stabila nordsvenska håstar 
med långa svansar dyker upp 
bland sjdar, ångar och hagar. 
Den gamble redaktøren kdrde 
dår i bOijan av juli i år.
Dår finns också glasbruk, Norr- 
hult och Klavrestrom. Nog har 
Astrid Lindgrcn vařit med och 
skapat denna del av Småland! 
Stannar Du vid gamla skofabri
ken i Klavrestrom, så står - om 
Du har tur - en Pippi Långstrump 
på bron och tar emot. Men det år 
intc Pippi. Det ser bara ut så! 
Det år Linda-Maria Axclsson. 
Med bena fulla med spring! 
Inne i byggnaden hittade redak
tøren Timo och Eija Axelsson. 
Olle och Margith Kållqvist var 
inte dår. De var på semester.

Eija, Timo, Olle och Margith - 
det år Hobbyboigcn av idag, 
det Stockholmare i Småland. 
De två familjema år ett sam- 
mansvetsat fórciagartcam.

En pratstund vid kaffet 
Over en kopp kaffe och några 
wienerbrod hann Timo och Eija 
trots hcLsandc telefoner beråtta 
lite om bakgrunden.
Då Timo for runt bland vålfyll- 
da hyllor i det vålorganiscradc 
lagret fór alt ge alla telcfonkun- 
der besked, kunde Eija målandc 
beråtta om hur det bojade och 
om alla diskussioner, ideer, som 
støtts och blotts mellan de fyra. 
I korthet, så var de mitt uppe i 
Stockholm ssmeten då man fick 
frågan, om man ville flytta med 
Hobbyborgen ner till Klavre- 
strbm. Det var nog en hel del

tvekan till en borjan. Timo och 
Eija flyttade ner fórsL Sedan 
kom Olle och Margith. I samma 
veva fick man erbjudandet att ta 
dver hela verksamheten. Efter
som man just hunnit skaffa hus 
i byn var da inte mycka annat 
att gora. Man fick tøpa linan uL 
Gick da, så gick da. Gick da 
inte, så var da bara att dra hil- 
baks hil storstadens hets och 
larm igen.
D a blev några år i ovissheL 
Med mycket arbete. Men man 
jobbade ju åt sig sjålv - så år d a  
att vara egenforetagare! Dagar 
och nåtta lades grunden hil d a  
som år Hobbyborgen av idag - 
ett våletablerat foretag inom 
hobbybranschcn. Faktum år, att 
Hobbyborgen fór tre år sedan 
firade sitt 20-årsjubileum!
Man representerar flora tunga 
namn inom hobbyområdeL Från 
olika delar av vårldcn.

Graupner radio & annat 
Graupncr och Hobbyborgen har 
blivit synonyma begrcpp. Da 
tyska fóretagets kvalitetsprogram 
inom modcllflyg, bilar, båtar och 
radioutrustningar år något av 
ryggraden i foretaget På senate 
hd har också Graupncrs nu tret- 
hoåriga satsning inom elflyget 
medverkat Ull uppsvinget inom 
delta område i Sverige. En mer

ån 500 sidor tjock Graupner-ka- 
talog presenterar ett brett utbud 
av produkter, som hllfiedsstål- 
ler alla de varierandc krav som 
kan stållas. Timo Axelsson påpe- 
kar att man nu har en nytryekt 
svensk prislista till den innehålls- 
rika katalogen.
På plastsidan representerar man 
japanska Fujimi, som tåeker flyg 
(skalal :72 & 1:48), bil (1:24,1:32 
& 1:16 forexklusiva bilmodeller). 
Militårfordon forekommer i skala 
1:76 och båtar (1:700).
Man importerar också RC-bilar 
fór såvål nybotjarc som expert 
från Mami vårs produktprogram 
tåeks av ett brett utbud av re- 
servdelar och tillbehbr. 
Hobbyborgen tar in spanska Di
kars våldetaljerade båtbyggsat- 
ser i "åkta" trå fór dekorahons/ 
prydnadsmodeller. Hår finna 
man bland annat vålkånda Gok- 
stadskeppet och Cutty Sark fór 
nybOrjare. Byggsatser fór im- 
ponerande måsterverk typ span
ska galeaser och engelska full- 
riggare finns också for de mer 
ftjrsigkomna.
I dagama har man också borjat 
få in den nya Oracover-filmen - 
d a  senaste inom plastfilmområ
det En del av Thunder Tiger- 
programmet går också att få via 
Hobbyborgen.
For sjålva hobbyverkstadoi har 
man de vålkånda Minilor-mas- 
kinema, som matas med 12-15V 
från bilbatteri eller speciella 
transformatær. Grundmodellen 
år en "borrmaskin" med varvtal- 
sområden upp hil 15.000 rpm. 
"Turbo"-variantai toppar 22.000
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En gam mal sanning biir in te 
såmre av au upprepas. I AKMG:s 
utmåikta klubbtidning "Stabben" 
gavs cu byggtips, som kan upp
repas många gånger. Det hand- 
lar om hur man smidigt och enkelt 
for Over konturema på spant och 
spry giar från riming till bygg- 
material - balsa eller plywood.

Enkolpulverkopiator
Med hjalp av en vanlig kopie
ringsapparat av den numer van- 
ligast fOiekommande xerox-ty- 
pcn med kolpulver, kan man 
lOsa problemet.
Stall in kopicringsmaskincn på 
"moika kopior" och kopiera de 
detaljer, som · skali tillverkas. 
Bilden på Din kopia byggs upp 
på papperet av det påfOrda kol- 
pulvrcL Det år det pulvret man 
sedan med hjalp av vårme (stryk- 
jåm eller liknandc) kan fóra Over 
till byggmaterialeL Lågg Din 
kopia med "bildsidan" nedåt - 
håll stilla - och varm fast bilden 
på trået. Du kan anvånda ett 
slrykjåm install! fór t ex Solar- 
tex och liknande bekladnads-

material. Det går också bra med 
eU vanligt strykjam. Prova Dig 
fram till ratt vårme.

Kompenseret fór krymp! 
Den resulterande linjen biir lunn 
och snygg. Visserligen krympa 
man måhånda papperet en smů
la genom den påforda vånnen, 
men d a  år bara att kontrollmå- 
ta mol originalct och såga/skåra 
med lite "luft" emellan.
Du kommer au mårka, att Din 
kopia biir "spegelvånd" på bal
sa- eller plywoodflakct genom 
kopieringen och vårmcovcrfo- 
ringen, men det spelar ingen roll 
- det biir ju åndå råttvånda spryg- 
lar eller spant, då Du år fårdig 
med jobbet!
Och år det så att man behOver 
fórstora sprygcln eller spanta 
från en riming i mindre skala 
går d a  ofta också bra. Många 
kopieringsapparater av den hår 
typen kan ju också fórstora/fdr- 
minska (vanligtvis 65-140%). 
(Om Du skali fórstora eller fór- 
minska i samma moment, som 
Du gor kopian, så kan Du enkelt

Vår forstå 
RC/Hobbykatalog

år nu fårdig m ed 120 vålfyllda sidor

Biir Din for 50 kronor 
inklusive porto i sedel eller 

på vårt postgirokonto 88 49 80-4

'sod e rs 'HOBBYAFFAl
TIME KILLING PRODUCTS

HOBBYEXPERTEN

Sóders Hobbyaffår/Hobbyexperten
w ■ Folkungagatan 140116 30 Stockholm vxl 08-40 63 64 ■ w 
26

Kopiera spant 
och spryglar!
nikna ut procentsatsen så har 
med Din fickråknarc. Excmpel: 
Mat upp hur lång sprygeln skali 
vara i fårdigt skick. Det måttet 
dividerar (dvs delar) Du med 
d a  mått, som sprygeln har på 
rimingen. Det spelar ingen roll 
om rimingens sprygel år stdrre 
eller mindre ån den, som du

skali ha. Efter divisionen har Du 
fått fram a t  procenttal. Stall in 
kopicringsapparaten på d a  vår
d a  och kopian, som kommer ut, 
år i riitt storlek.
Om viss krympning ska, så kan 
Du enkelt kompensera for delta 
också!

Redakt orn

t f r - —

Whitehead 
fore Wrights?
Att vara fórst år alltid svårast! 
Och har man sedan lyekats bli 
fórst i vårlden, så måstc det ju 
bevisas. Det år inte alltid da 
går. All vårldens historiebocka 
angå ju brodema Wright som 
de allra forstå som flog fór egen 
maskin. Nu står dessa bnoda 
som de fórsta, darfór att de hade 
vittnen till sin bedrift Men kan 
d a  vara så, att da  faktiskt var 
någon fóre dem?
Kållor talar om en Gustav Whi
tehead (till en borjan kanske 
Weisskopf) som fóddes i Bayern

i Tyskland. Han emigrerade till 
USA, dår han den 14 augusti 
1901 skulle ha flugit fór fórsta 
gången. Delta skulle ha skett i 
Bridgeport, Connecticut Unda 
den fórsta flygningen - fór hans 
och hela vårldens del - skulle 
han ha tillryggalagt hela 270 
m eta på en hCjjd av 15 meter. 
Samma dag genomfordes ånnu 
en Bygning, som inte hella 
rapporterats som officiell i brist 
på vittnen. Inte hella har några 
tidningsdrakars reportrar vařit 
nårvarande.
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Vandringspris 
på villovågar!
Solná MSK vili utnytlja Mo- 
dcllflygnytt fór en efterlysning. 
I ett brev med bilagt foto ef
terlyser man ett vandringspris, 
som visst vandral sina egna 
vager. Så har skriver man: 
"Vi efterlyser John Hagcdahls 
vandringspris som skali vara 
priset i tavlingen Solna MSKs 
1 O-starters. Det år visserli gen 
ett vandringspris, men nu har

det vant ute och vandrat lite i 
långsta laget Det ser ut som 
den stora bucklan på bilden 
(ovan) och har vařit forsvun- 
nen i flcra år. Så om Du har 
den hemma eller i klubblokal, 
så vore vi glada, om Du ville 
kontakta Sture Johansson på 
telefon 08-27 63 87 - vi tackar 
på forhånd!

Sture/Solna MSK

nytt

2 £ -

SLM -nytt
ELE

Ett 70-tal modellflygare 
traffades en hårligt 

varm sommardag på 
SLM:s årliga 

Brommadag den 4 juni

Tala om medlems- 
tidningar!
Stockholms Lans Modellflyg- 
forbund, SLM, kan vara stolla 
over sin medlemstidning. Den 
år proffsigt gjord med modem 
desk top-teknik. Man kan se 
alt redaktionen anvånd en ef
fektiv Macintosh-dator fór alt 
framstålla sin ridning. Lay-out, 
tryek och papper år av hog 
kvalitet.
Innehållel år forstås inriktat på

mcdlcmskårcns behov. Rcsul- 
tatlistor från olika tåvhngar i 
friflyg, linflyg och R/C fmns 
med liksom rapporter från ak
tiviteter i S tockhol msområdet: 
traffar, stora och små tåvling- 
ar samt klubbamas arrange- 
mang av varjehanda slag. 
SLM-nytt år verkligen någon- 
ting fór óvriga lánsfórbund alt 
ta efter ! BH

Våsterås FKJmfs ^ 
m eddelar ju s t fóre  
presslåggningen J

Ú inbjuder till HELEKOPTERTAVLING - F3C UT och Riksmåsterskap i Helikopter Populår 15-16 
sept på Arosångcn utanfór Våsterås. Startavgift 125:- på pg 13 12 65-1, Våsterås FK, ange klass. Sista 
anmdaglO sept 1990. For info: Kaj Johansson 021-207 83, Håkan Gustavsson 021-33 27 65, Kristian 
Berggren 021-30 21 16. Kór våg 67 från V-ås mot Sala, svång in grus våg 500 m efter våg mot Tillberga. 
Ú SJÓFLYGTRAFFEN - den årligt återkommande - har vi tyvårr tvingats stålla in detta år. Beklagar!

BeråUelsema om denne White
head nåmncr också, alt han den 
17 januari 1902 ílóg fór fórsta 
gången med ett sjobaserat två- 
motorigt flygplan, som han ploc- 
kat ihop av våscnlliga delar från 
landmaskinen. Start, 11 km i 
luften i en cirkelformad bana 
och slutligen landning på van
net. Inga vitlnen. Ingen publici
tet Ingenting fór vårldshisto- 
rien. Inga monument bara en 
liten noris. Grymt!
Men man måste tånka på allt, 
om man skali slå rekord - jámfór 
gåma med vad dagens FAI krå- 
ver fór rekordslagning med ett 
litet modcllplan!
Nu var han dock inte så dum i 
alia fall den hår Gustav White
head. Vi minns, att bródema 
Wright hade problem att få upp 
sina Flyers från marken. Darfór 
tvingades de bygga en startråls,

som senarc miste komplelteras 
med en extra starthjålp i form av 
ett tom med en tung vikt som 
slåpptcs (planet i andra ånden 
av repet!) och som bidrog till att 
planet nådde lyftningsfart 
Whitehead var smartare. Han 
hade en motor, som drev en pro
peller fór framdrivning av ma
skinen i luften. Fór att klara av 
starten från marken hade han 
ånnu cn motor, som drev land- 
stållets hjul. På det såttet kunde 
han enkelt accelerera på start
banan med hjålp de drivande 
hjulen, fór att sedan "air-bom" 
låta propellem ta over framdriv- 
ningen i lufthavet.
Jag tycker, att han skali få gå till 
flyghistorien bara fór den listiga 
idén.

Redaktor n

En liten kaktus!
Benestad 28 juni 1990 
Hej!
Tack fór en trevlig ridning och 
i mitt tycke åven ett bra fór- 
bund, mestadels i alia fall! 
Tidningcn innchållcr cn del 
braartiklarom såkerheten. Som 
inte lår tummas på. Ert arbete 
med frekvenser har ju också 
givit resultat.
Modellflygnytt nr 3/1990 kom 
och Ni hade en fin och vacker 
vy av en ung lovandc modell
flygare. Men! Jag noterade 
tyvårr att det tydligen fortfa- 
rande flygs modeller med fe- 
lakrig frekvensmarkering på 
såndarantennen.
Jag vili med delta sånda en 
kaktus till vårt lands hobby- 
och leksakshandlare, som inte

ordnar denna detalj på ett båttre 
sått.

Med vanlig hdlsning! 
Ewe G Håkansson 

Acrojlyers Modellflygklubb

Mern om 
mårkning!
Karl-Evert Wannberg i Lidingd 
MK brukar fóru tom regelmås- 
sig mårkning på såndarcn 
också mårka sina modeller med 
den frekvens han flyger på. 
På modelleres fena - på båda 
sidor - anger han med en stor 
platta i rått farg och frekvens- 
numret i stora tydliga vita bok- 
ståver. D a kan vara ett tips att 
ån båttre ange fik flygande 
kompisar vilken frekvens man 
upptråder på!
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Gipsy Moth 
i skala 1:3,4
Thorulf Berg frán Goteborg hål- 
lcr på aa bygga en Tiger Moth i 
skala 1:3,4. Rirebilden, en fint 
renoverad Moth, firms i Norr- 
koping. Det speciella med Tho- 
rulfs modeli ar au den skali lå en 
nåra nog skalariktig motor ock- 
så ! Vid Svegs Myggmccting vi- 
sade Thorulf Berg sin snart får- 
diga modcllmotor. Den år byggd 
i skala 1:3,4 av en vårldsberom- 
da Gipsy Major-motom. 
Originalet år en fyrcylindrig in- 
verterad radmolor med torrsump. 
Det senare betyder aa man har 
en speciall oljetank utanfor sjiilva 
motom.

Thorulfs motor år naturligtvis 
så lik originalet som mOjligt. 
Motom har en cylindervolym 
på 60 cc. Den beråknas kunna 
ge 4500 varv per minut och 
utvecklar då 2,3 - 3 hk. Motom 
skali drivas med bensin och får 
alllså ett tåndsystem, han ha valt 
eU brytarlóst system typ Run- 
aonic.
Hittills har Thorulf lagt ner 700- 
800 limmar på motom. Han år 
yrkeslårare på en veikstadsme- 
kanisk skola och har alllså nod- 
våndiga kunskaper for att kunna 
gå iland med ett sådant hår avan
cerat projekt

Vevhuset år gjutet i silium, den 
har gjutjåmsfoder och detaljer 
som vevaxeln år naturligtvis av 
hdgvårdigt stål.
Nu återstår det att tillverka fór- 
gasaren, montéra den på insug- 
roref tillverka ventilkåpor och 
apparathuset i bakdelen på mo
tom dår kraft till kamaxeln och 
oljepumpen las uL 
Thorulf har fått en del råd av 
Ingvar Olsson i Gråbo som byggt 
en liknandc motor, men den år 
på 90 cc.
Nåsta sommar hoppas Thorulf 
att motom ska vara klar fór 
inmontering i modellen. Det lår 
bli någonting alldeles extra att 
få upplcva !
Tank er en fyrcylindrig fyrtakts
motor med den "råtta" bensin- 
doften.

Bosse Holmblad

Den sista 
SM-tavlingen 
i F3B-T!

blaska (varfor stod det inte med 
i fórra numret Tingwall?). 
Startavgift & anmålan: 
under 20 år 60:-, Over 20 år 80:- 
till postgiro 88 19 14-6, Filip- 
stads MFK. Anmålan senast 27 
augusti till Filipstads MFK, Box 
95, 682 01 Filipstad. Ange fre
kvensnummer vid anmålan!
Vål mótt till vårt sista SM 1990 

F3B-T!
Kaj Skare

I enlighet med beslut taget på 
SMFF:s Forbundsmote 1990 i 
Kristianstad så skali fortsåttnings- 
vis Svenska Måstcrskap ej av- 
hållas i så kallade "nationella 
klasser".
Dårfor inbjuder Filipstads MFK 
Sveriges alla modellsegelflyga- 
re att fór sista gången inom Over- 
skådlig framtid tåvla om titeln 
"Svensk Måstare" i klassen F3B- 
T. Titeln kan bli en raritet!
28

Tavlingen skali avhållas den 8 
september - med reservdag den 
9 september - på Brattforshedens 
Flygplals. Delta tordc vara en 
idealisk plats for derma verk- 
samhet.
Genomgång fore tavlingen bor- 
jar kl 0845 och forstå start prel 
0900.
Uppgiftcr om hur Du anmålcr 
Dig borde Du hittal i Tåvlings- i 
kalendem i denna fdrtråffliga
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Medlemmama i MFK Fé
nix i Råttvik invigde sitt 

flygfålt helgen 28-29/7.
Sedan starten 1973 har man sak- 
nat ett eget modellflygfålt. 
Klubbens falt hgger åtta kilome
ter norr om Råttvik utmed våg 
301. Mitt i skogen, och granne 
med sopslationen, en crossbana 
och en skjutbana, har dalkarlar- 
na anlagt en gråsyta på c:a 80 x 50 
meter.
Modellflygfåltet år fórstás myc- 
ket valkommet. Tidigare har 
klubbens medlemmar tvingats 
till provisorier som Siljans is, vin
tertid fórstás, och for R/C segel 
har man anvånt gråsytor intill 
travbanan.
Det nya fåltet kraver dock sin 
man. Vid invigningen fanns ett 
30-tal maskiner på plats. Många 
R/C-piloter tvingades gora 
"stoppsladdar" for att få hejd på 
ekipagen vid landningen. For att 
undvika ett besOk i terrången. 
Men fåltet ligger idealiskt till ur 
bullersynpunkt Inte ens den mest 
idiotiska miljokåmpe kan kom
ma på tanken att bråka om ett 
modellflygfålt som har en sop- 
station, en crossbana samt en 
skjutbana som grannar. Allt lig
ger dessutom långt ute i skogen !

Autumn
Friflyg-World Cup
Långt efter manusstoppdatum 
kommer ett llarlmannskl lodd- 
rigt brev med vanlig begåran om 
viktigt & angeldget inforande. 
AKMG Fft & MFK S låndan in
bjuder till den fOrsta svenska 
World Cup-tåvlingen i friflyg. 
Man flygcrFlA ,FlB ,FlC iden 
lilla byn Jårpås ca 100 km NV 
Góteborg - våg E3 från Goteborg 
mot Stockholm, svång hOger vid 
Vara,f01j våg 187 motLidkoping, 
sedan visar FAI-skyltar.
Tid 22-23 sept med den 21 sept 
som trimningsdag. 22 sept kl 
1030 briefing + prel 5 perioder. 
Startavgift SEK 150:- 
Anmålan såndes till 
Lars Larsson, PI 4342, S-466 00 
Sollebrunn,Sweden senast 3 sept. 
Senare anmålan +50%!
Vidare info via
Lars Larsson, 0322-421 17
Lars-G Olofsson 03 M 9 3055.
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Nytt modellflygfålt 
i Dalam a!
Invigningen
Till invigningen hade klubbmed- 
lemmama anstrångt sig ordent
ligt. En kiosk frak lades upp till 
filtet. Likaså hade man hyrt ett 
stort partytålt dår man kunde 
njula av sitt kaffe eller den varma 
korven. I ett horn stod klubbens 
datex dar man kunde prova på all 
"flyga" ett R/C-plan, via ett spe- 
ciellt simulatorprogram. Som 
styrenhet finns en R/C-liknande 
låda med två spakar.

Dessutom hade man lånal in cU 
portabelt elverk for att få strom 
till både dator, kiosk och hog- 
talaranlåggning.
Folk strommade till hela tiden for 
att se vad radioflygama kunde 
gdra fór konster. Publiken hade 
tillgång till stolar och bcxd fór sin 
bekvåmlighet. Tala om service. 
Milt i de djupa dalaskogama ! 
Klubbstugan 
Nere vid Siljans strand, strax 
utanfor Råttviks tåtort, ligger

nytt
irtmodlí^ODířD^g)

Mik Fenix klubbhus. Och det år 
inte vilken byggnad som helst. 
Den ligger vid båthamnen. I "stu- 
gan" huserar dels Fenix och dels 
en båtklubb. Modellflygklubben 
har ungefar 200 m2i stugan !

For några år sedan brann Mfk 
Fenix klubbhus - med en rad får- 
diga modcllflygplan som fórva- 
rades dår. En tids deppighet har 
dock bytts mot ett ordentligt 
klubbhus, lack vare en framåt- 
stråvande och klok kommunled- 
ning.
Inom klubben sysslar man både 
med radioflyg och miniracing 
(eldrivna radiostyrda bilar).
— Det fungerar bra med de båda 
verksamhetema tillsammans,

sager Bengt Staffas, styrelselcda- 
mot i Mfk Fenix.
Den dator som anvånds till flyg- 
simulator anvånds också som 
varvråkningsanlåggning vid bil- 
tåvlingama.
Inom klubben fmns ett 70-tal 
medlcmmar.

Bo Holmblad

Ånlligen har Mfk Fenix i Råttvik 
ett eget modellflygfålt. Vid 
invigningen sken solen i kapp 
med medlemmarna!
Åtta kilometer från fåtiet har 
klubben sin bygglokal, vackert 
belågen invid Siljans strand.

Skala-VM
Fokker &
Årets VMÍF4C går som bekant i 
Polen. 1994 biir Holland vård- 
land. Och då biir det lite extra. 
Koninklijke Nederlandse Vere- 
niging voor Luchtvaart (det år 
hollandsk KSAK, det!) medde- 
lar, att KLM och Fokker Aircraft 
sponsrar F4B/ F4C-VM 1994. 
Anledningen år att båda foreta
gen fyller 75 år.
Inte nog med detta. Man avscr 
anordna en specieil skalatåvling 
vid sidan om VM fór F4B och 
F4C. Modeller i denna tåvling 
skali ha sina forebilder i KLM:s 
flygplanflotta 1919-1994. Man 
meddelar, au det blir attraktiva 
priser fór de båsta och vaije del- 
tagare kommer också att få en 
spcciell souvenir.
De modeller, som nu svenska 
skalaflygare skali bórja samla in 
dokumentation om - och sjålvfal- 
let boija bygga år fóljande:

De Havilland DH-9 (Airco 9); 
Fokkcr-typcma F-Π, F-ΠΙ, F- 
Vlla, F-Vnb-3m, F-VUI, F- 
XVIII, F-XXXVI, F-27, F-28, 
Fokker 50& 100; KoolhovenFK- 
43; Douglas DC-2, DC-3C/C47, 
DC-4-1009, DC-5, DC-6A, DC- 
7C, DC-8-63, DC-9-32, DC-10- 
30, MD-11; Boeing 737-306, 
747-206B, 747-406; Loockheed 
Constellation L-049, Super Con
stellation L-1049, Elektra Π L- 
188C; Convair 340; Vickers Vis
count 803; Airbus A-310-203, 
SAAB 340B; BA Jetstream 31, 
Sikorsky S-61N helikopter.

FAl-regler & certifikat! 
Modellen skali fólja FAI:s regler 
får stora modeller - max 25 kg + 
max 100 cc motor(er) och pilo
ten skali ha RC-ccrtifikaL 
Dokumentation till flygplan- 
typema tar KLM fram - kostna- 
dema fór dessa spikas scnarc. 
Men det år bara att gå igång med 
sjålva plancrandcL Det år fyra år 
dit - normal framtagningstid!

ska det vara!
I Bosse Andreassons artikel i 
om Acrostar Mk Π i skalahdmet 
/nr 3 av Modellflygnytt insmog 
sig ett fel. Dår nåmndes, att Bosse 
fått tag i en bra byggsals i plast 
av modellen från Hans Faste- 
nius i Stockholm. Det år riktigt, 
att byggsatsen år bra, men leve
rantoren heter Lars (Lasse) 
Fastenius och inget annal!
Lars Fastenius - aktiv modell- 
flygare ( raketer, friflyg, linkon- 
troll, pylon, F3A och helikop
ter) i cirka 15 år - drog igång sitt 
foretag "Complast" fórra året 
Det borjade då Lasse byggde en 
modeil av Acrostar Mk Π fór 
cirka 7 år sedan och ville prova 
de nya materialen epoxi, glasfi
ber, kol fiber, kevlar. Dessa ma
terial har ju lange omgivits av 
mystik och farhågor.
Problem en han motte var dock 
inte faroma med materialen el

ler hemliga tillvågagångssåtL I 
stållet var det svåraste att få tag 
i material att arbeta med.
Del fanns, men dyrt!
Det fanns material, men i får 
stora mångder fór modellarbeten. 
Det blev hoga kapningskostna- 
dcr, fór stora minimikvantite- 
ter, och dålig forståelse fór hobby- 
ufåvares dåliga ekonomi. 
Dårfor kom Complast till.
Med husfliden som insats klip
per nu Lasse glasfibcrvåv på 
vardagsrumsgolvet och kletar ner 
garaget med epoxi och annat. 
Spartansk kan tyckas, men Las
ses fåretag Complast kan nu 
erbjuda mångder av varor till 
vettiga priser, glasfibervåv 29 
g/m2- 155 g/m2 fór 37:- - 64:-; 
epoxi-sats 3,5 hg 77:-; kolfiber- 
roving 1 hg 65:-. Sånd ett adres- 
scrat/frankcrat kuvert till Lasse, 
så får Du en prislista på posten. 
Ring gåma 08-96 17 11 kl 18- 
21, så kan Lasse serva Dig med 
mer info om hans plastkunskap!

Redaktórn
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Enligt rapporter har 
det fórekommit 

felaktigheter I 
távlingskalendern. 

Det år inte bra.

Felen kan bero på 
rena såttnlngsfel, 

men också på grund 
av att ett 

tåvlingsdatum av 
fórklariliga skål 

åndrats efter fůrsta 
infórandet -  eller en 

kontaktman byter 
telefonnummer. 

Eller en vanlig 
felskrivning I manus 

eller telefax!

Redaktóren skulle 
dårfdr uppskatta, 
om eventuella fel 

omedelbart 
meddelas till 

tidningens 
redaktion, så att vi 

kan se till att 
távlingskalendern år 

rått och riktig!

Då fórst gór den nytta!

Tåvlingskalender Inomhusflyg -  alla klasser
Nr Datum Távlingens namn Plate Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

01 sep 15 SM F1D, Peanut, 25-Ďres Torvalla Sporthall Haninge MFK Sven Pontan 08-777 37 11
kl 8-17 takhójd 9 m Jonas Romblad 08-745 43 09

Christer Lagerstedt 0750-283 24

Tåvlingskalender Friflyg 1990 -  alla klasser
Nr Datum Távlingens namn Plate Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

18 sep 21-23 Autumn Max W/C Vara AK MG fft/MFK Slåndan L-G CHofeson 03149 30 55
19 nov 10 Novembertråffen Revinge AKM Mfs Lennart Hansson 040-19 37 90
20 nov 17 FAI Cup Uppsala Solná MSK Gunnar Holm 08-760 95 46
Dessutom reserveras veckosluten 25-26 augusti och 6-7 oktober fór lokala fivlingar, till exempel DM, KM och juniortåvlingar.

Internationella tåvlingar och måsterskap
* aug 20-26 Junior-VM, Mostar, Jugoslavien SMFF:s exp 011-13 21 10
Ú sep 1-2 Eiffelpokalen, Zulpich, Våst-Tyskland SMFF:s exp 011-13 21 10
é sep 8-14 Friflyg-EM, Domsod, Ungem SMF:s exp 011-13 21 10

* sep 14-16 Puszta Cup, Dómsód, Ungem SMFF:s exp 011-13 21 10

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

07 aug 18-19 SM 1990, alla Masser Johannisbergs Fp Våsterås Ove Andersson 021-13 1 7 42
08 aug 25-26 DM 1990, intern, klasser Respektive distrikt
08x aug 25 DM SLM 1990, F2D Tullinge, se nedan! SLM Kjell Axtilius 08-774 49 15
09 sep 1 Våsby klippet, F2D + slow combat Våsby Modellflygare Mats Beijhem 0760-801 79
10 sep 2 Galax Special, F2A, F2C, GY Tullinge, se nedán! MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15
11 sep 8-9 Våners borgspokalen, Vånersborg Ingemar Larsson 0521-112 10

F2B, semistunt, F2D, slow combat
12 sep 15-16 Galax Open, alia klasser Tullinge, se nedan! MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15
13 sep 30 Hósttávlingen, F2A, F2C, GY Haninge Per Ehnwall 0750-212 14

OBS! Tullinge år militårt område. End. svensk medborgare bereds tilltråde. Namn, pers-nr på tåvlare + supporter måste anges i anmålanl

Internationella tåvlingar
Ú  aug 25-27 Brittiska Masterskapen, alla klasser Storbrittanien Grenchefen 0753-778 90

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

05 sep 29-30 Hósttávling (ing i Óstg-cup) Herrebro-fåltet Norrkópings RFK Hans Andersson, Pryssgårdsvågen 52
F3A, F3A Sport, F3A Pop 602 10 Norrkoping

Forslag till nytt bidragssystem 
fór ungdomsorganisationer
Så har ar det nu!
Ingen modellflygarc har (hop
pas jag) kunnat undgå att mårka 
att SMFF år en s k ungdoms
organisation, d v s vi får vårt 
huvudsakliga ekonomiska stOd 
från SUR = Statens Ungdoms
råd.
Bidraget till centrala verksam- 
heten år runt 400 000 kr per år. 
I kronor raknat har det Okat, 
men det har inte hållit jåmna 
steg med kostnadema, så an- 
30

delen har successivt sjunkit, och 
år nu 3040% av alla våra til
komster.

Med central verksamhel menas 
att den inte direkt galler klubbar 
och distriktsfórbund.

Bidraget fór 89/90 består av ett 
fast grundbelopp (375.000 kr), 
ett rorligt belopp per klubb 
(1.700 kr) och ett rOrligt belopp 
per ungdomsmedlem u tover
3.000 st (23 kr).

SUR-bidrag & LOK ...
Till klubbamas lokala verksam- 
hetten genom SUR de s k LOK- 
bidraget, som baseras på antal 
sammankomster.
Det betalas två gånger per år. 
For att gora det enkelt for sig 
betalas det ut till SMFF som 
sedan får nojet att portionera ut 
det till klubbama. LOK-bidraget 
har vařit 12 kr per sammankomst, 
men hojs hån och med 1990/ 
1991 till 17 kr.

Distriktens bidrag har SUR inte 
alls med att gora. Det år lands
tingen, som skoter det.
Som jag nåmnde år SMFF en 
ungdomsorganisation. Vi år 
emellertid inte riktigt fullvårdig 
sådan. Vi har nåmligen inte 60% 
medlemmamder 26 år, utan bara 
53%. Dárfór hamnar vi i en liten 
specieli grupp av organisatio
ner, som bara får ut 3/4 av det 
bidrag som vi annars skulle 
erhålla.
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Tåvlingskalender RC-flyg 1990 · Klass F3B
Nr Datum Távlingens namn Plate Arrangér Kontakt man telefon bost/arb

09 sep 8 SM i s3-l Brattforshedens Fp Filipstads MFK Kaj Skåre 0590-123 17
10 sep 30 Hosimaxen, F3B-T Brånnebrona Brånnebrona FK Mfe Lennart Støld 0501-167 45

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

XX aug 25-26 UT F3C-FA1 + Helipop Klubbfålt Torslanda AKMG Bjóm Friberg 031-49 20 41 kvåJI
031-80 50 00 dag

Christer Palmdahl 0303-203 98
04 sep 4 Gripen Cup, F X  UT + pop Radiolanda Nykopings MK Per Nordstrom 0144-835 71
05 sep 1 -2 Helikoptermeeting Brånnebrona fip Brånnebrona FK mfs Jyrki Terho 0501-186 21
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 Héettåvling F3E, F3E max 10c Starlanda Djursholms MF Stefan Engberg 08-789 07 00
04x aug 25 F3E-FA110 celler & 7 celler Starlanda MFK Starflyers Jan Leve ns tam 08-36 18 32
05 sep 8-9 SM 1990, F3E + F3E max 10c Sundbro Upp6ala FK mfs Leif Rydén 018-69 63 80
06 sep 2 Septemberlyftet, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Bo Samuelsson 08-727 30 00
07 sep 29 Fmal 90 års sene, F3E Pop Starlanda Djursholms MF Stefan Engberg 08-789 07 00 dag

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

02 aug 25 Modef-Craft Cup 1990, F3F Kåseberga Malmó RFS

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

06 aug 31-sep 10 VM, F X  + F4C Polen Stig Bergstrom 040-15 15 24

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

10 sep 1-2 Helikoptermeeting Brånnebrona fip Brånnebrona FK mfs Tomas Falk 0500-251 20
11 sep 1 -2 Helikoptermeeting Klubbfåltet Héka klubben Chnster Persson 01046 12 69
12 sep 15-16 Helikoptermeeting Herrebrofåltet Nonkopings RFK Robert Veenhuizen 013-15 65 06
13 sep 22 Flygmeeting Klubbfåltet Vagnhårads RCK Curt Eklund 0156-100 07

Gamla E4 avf Trosa Hans Fåilgren 0155-156 86

Så hår ser det alltså ut idag. Nu D a år detta som skali bli styren- Det lokala aktivitets-
skali vi titta på vad som formod- de fór det frem tida bidraga, bidraget tas bort...
ligen hånda om några år. snarere ån många (passiva?) men komma åndå att finnas kvar.
Nyckelordet mcaicmmar. D a låier konstigt, men det biir

ar Lokal Aktivitet Vilka bidrag biir det? så att riksorganisationen intc

Μα om data senare, men forst Bidraget till cn riksorganisation MÅSTE bclala ut bidraga.

till frågan om meningen med komma att bestå av: Utredama råknar med att de olika

hela bidregssystemeL Jo, våra organisationema -så åven SMFF

styrende politiker vill att orga- • ett grundbelopp - av sjålvbevarclsedrift kom-

msationema skali verka fór de- • ett belopp per lokal mer att stådja lokala aktiviteta

mokratisk fostran och avdelning dvs klubb. minst lika mycka som tidigare. 
Och d a  var iu det som var me-

• ge en meningsfull • ett belopp per samman ningen.
fritid till ungdomama. komst som dessa

Fór att uppnå dessa óvergripan- lokalavdelningar har Vad innebår det fór
de mål skali organisationema SMFF?
jobba i forstå hand med Kravet på minst 3.000 medlem- Ja, vi komma knappast att kla-

mar unda 26 år och att det skali ra 60%-krava ån på ett tag, så vi
• lokal gruppaktivitet utgora minst 60% kvarslår. får åven i d a  nya systemet ndja

oss med att hamna i den grupp 
på (f n 12 organisationer) som 
får sårskilt bidrag. I praktiko» 
innebår det att SUR kommer att 
gore en allmån beddmning av 
vår verksamhet och såtta en 
"prislapp" på den.
Jag vill dock notera, att man på 
flera staller i utredningen poång- 
terar hur viktigt det år med 
generalionsdvcrgripande verk
samhet, en sak som SMFF frem
fort många gånga till SUR.
I vart fall år det viktigt att vi kan 
redovisa en verksamhet som går 
i linje med staLsmaktemas idéer 
om låmpligt sått att an vånda 
bidraga på.

Ett extra verksamhets- 
bidrag från SMFF
Vid SMFF:s senaste Fdrbunds- 
mdte i Kristianstad beslutades 
att klubbama skulle få ett s k 
extra verksamhetsbidrag från det 
centrala bidraget. 1.000 kronor 
till alla klubbar som redovisar 
minsta 5 sammankomster och 
1.000 kronor till alla som okar 
med minst 5 juniorer eller har 
minst 60% juniorer bland med
lemmama.

Vi vill ligga steget fóre! 
Du ser val monstret i data? Just 
da, SMFF låmnar redan i år ett 
bidrag for att så många som 
mčjligt skali bli bidragsbenitti- 
gade. Styrelsen ville ligga ste
g a  fóre, som en investering fór 
fremtiden. Dárfór lade vi da 
forslaget. Mi tt tips år alt da 
komma att finnas med åven i 
fremtiden. Kanske med stone 
belopp men med hdgre troskel.

Sammanfattningsvis: 
Ordna aktiviteter och 
redovisa dem!
Slutligen vill jag påpeka att da  
ån så långe rdr sig om ett utred- 
ningsfčrslag, en del detalja kan 
åndras.

Johan Bagge 
Kassór SMFF
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Byggsatser från Pica
Dave Plan. - en vålkånd skala- 
amerikan - har tagit fram cn hcl 
del fina modeller under årens lopp. 
Många av dan har gått vi dare och 
bii vit byggsatser i skala 1:5 eller 
1:6 framstallda av Pica.
På programmet finns bl a Spitfi
re, T-28B (US AF trainer), Waco 
(myckct fin och popular dubbel- 
dåekare), Aeronca (hogvingad 
sport) Focke-Wulf 190D-9. Jung- 
meister - cn trcvlig tysk dubbcl- 
dackare - år en nyhet, som impor
tøren AL Model Aeroplanes 
Product HB nyligenfåtthem. Man 
avslójar också, att Pica nu tagit 
fram helt nya stansverktyg, vil- 
ket innebår, alt det nu år mycket 
bra stansning. AL Model kommer 
också att ha infallbara stall till de 
modeller dår dylika forekommer. 
Katalog utsåndes mot 15:- i sed
lař eller frimarken.
AL Model Aeroplanes Product 

042-34 1695

CA-lim utan ångor
UFOårettanvåndarvånligtsnabb- 
lim från Satellite City. Det år 
speciellt låmpligt for den som år 
kånslig fór ångoma från CA-lim.

Det finns i två versioner ett tunn- 
flytande (7 sek) fór limning av 
material med god passform och 
ett annat tjockfiy tande (45-60sek) 
fór porósare material eller dår 
passningen år mindre god. Det 
tjockare limmet kan också med 
fordel an våndas fór limning av och 
på cellplasL Primer behóvs ej. 
"Kick-It" år en accelerator, som 
anvånds fór att påskynda hård- 
ningen. En 20-grams UFO-flaska 
kostar cirka 73:-, medan en 60 
grams Kick-It med pump går på 
65:-. Importøren Masti halsar 
ålcrforsåljarc vålkomna.

Masti
0612-150 34

Vevhusfdste från OS 
Från OS kommer något, som kan 
lósaplatspioblem i motorrummet. 
Det år ett speciellt vevhusfdste, 
som monteras på motom i stallet 
fór på vcvhuslockcL Dcssa vcv- 
husfasten finns i fyra storlekar for 
OS-motorcma MAX 10FP, MAX 
15FP, MAX 20-25FP och MAX 
35-40FP. Cirkaprisema ligger 
från cirka 70:- till 110:-.

Model Craft 
040-714 35

Bra ny he ter från Pilot!
Model Craft har sånt ett par trev- 
liga nyheter från Pilot.
•Den ena år en tuff sats med ma
terial (lått och vakuumformad 
plast) fór två bomber, två falltank- 
ar och två raketer inkl upphång- 
ningsanordningar till dcssa. De 
år ursprungligen framtagna fór Pi
lots EZ P-51 Mustang, men pas
sar åven andra maskiner i skala 
runt 1:8. Hela satsen, som måste 
vara intressant fór den som vill 
pynta sin modeil lite extra, kos
tar omkring capris 365:-.
• Från Pilot kommer också cn .20- 
version av de vårldsberomda 
Supra-stållcn med del unika lås
ningssystemet. Sjålva mekanis
men ryms i en liten "låda" - mon- 
teringsmått 30 x 30 mm med d a  
ringa djupet av 21 mm.
De synnerligen låtta - och myck- 
alåttdrivnastållenharcapris325:- 
/par fór huvudstall och a t  nosståll 
ligger kring 235:-.

Model Craft 
040-714 35

Master Airscrew
De senaste årens utveckling på 
motorsidan har ókat behovet av

propel lerar med stor stigning. Fór 
att móta detta slåpper nu Master 
Airscrew två nya propel Irar, 10 x 
8 & 11 x 9, av sedvanligt hóg 
kvalitet. Caprisema ligger just 
óver 20:-.

Model Craft 
040-714 35

For bygge och trimning
•  X-actos omfattande sortiment 
har u tokats med en fintandad såg 
med sågdjup som passar dcras 
gcringlåda - utmårkt fór fina såg- 
ningsarbeten. Capris 35:50.
• Kolfiberrór fór den perfekta 
stótstángen: lått, styv och stark. 
Den finns i två dimensioner med 
daim 5,5 mm och 6,5 mm med 
långd 825 mm.. Capris 45:-.
• Sjålvhåftande blyvikter finns 
nu i en praktisk blyremsa fór 
avvågning av modeller. Hela 
ransan våger 180 g, men år upp- 
delad i 5 och 10 grams-bitar, som 
låu bryts av. Den sjålvhåftande 
baksidan på bitama gor dem lått- 
monterade. Remsan kostar 19:50.
• Polytex - detta utmårkla våvbe- 
klådnadssortiment har fått ånnu 
en ny strålande kulór - fluoroscc- 
rande orange. Den ger fin lyster

32



Nr 4 *1990
nytt

mrasxMHillspg]

och som all annan Polylcx faster 
ochkrymperden exceptionelltbra. 
En rullepå2m mcdbrcdd77 cm 
kostar ca 105:-.

Model Craft
040-714 35

Praktiskt Tettra-nytt
• En stabil "byggsats" i kraftig me
tali till en motorprovbånk passar 
motorer från 1,5 cc till 10 cc med 
hjalp av kraftiga justerbara fast- 
plattor i metali. Provbånken har 
hållare for tank och satsen inne- 
håller alla nbdvåndiga fåstskru- 
var. Capris 103:-.
• En spånningsreducerare fór 2V 
startackumulator består av ett spi- 
ralmotstånd, som enkelt mon teras 
på startackumulatom fór alt min
ská spånningen. Justcrområdcl år 
1,2V - 2V, som tacker in de fiesta 
stifttyper. Capris 19:50.
• En praktisk branslenålsforlång- 
are, som kan anvandas fór bl a 
inbyggda motorer eller vid andra 
svåråtkomliga motorinstallatio- 
ncr. Motoranden passar de fiesta 
branslenålstyper. Max fórláng- 
ning cirka 135 mm. Capris 49:50.

M odel Craft
040-714 35

Japanpapper
Från Natans Hobby meddelas, alt 
man iåtthem fint japanpapper. For 
6:- arket i format 500 x 750 mm 
kan Du vålja mellan hela 22 oli- 
ka fårgnyanscr: Antikt linne, oliv- 
gron, brun, morkbrun, cyklámen, 
mbrkfód, ljusgul, morkgul, Ijus- 
gron, gron, morkgron, mbrkblå, 
ljusblå, turkos, blåviolett, lila, 
orange, lax, silver, magenta 
(rodviolett), vit, svart.

Natans Hobby 
0340-600 66 

Ånnu en katalog 
Soders Hobbyaifår - med "time 
killing products" har kommit ut 
med sin fórsta katalog omfattan- 
de 120 vålfyllda sidor. Sands ut 
efter inbetalning av 50:- i sedel 
eller via pg 88 49 80-4.

Soders Hobbyaffår 
08-4063 64

Mera infdllbara stall! 
Meratis luftdrivna landningsståll 
finns i fyra olika storlckar - från 
.20 upp till de verkliga tungvik- 
tama. De mindre finns åven i 
nylonutfórande. Stållen finns na
turligtvis i såval 2- som 3-bensstall

och kostar från 640:- inkl luftburk 
(=tank), ben, slang mm. Låmp- 
lig pump kostar 90:-.

Soders Hobbyaffdr 
0840 63 64

Byggsats-nytt hos Natan 
Från Powerplane International tar 
Natan hem några byggsatsen
• Robin Tiara En skalamodell 
med spv 1525 mm for 6,5 cc- 
motor. Fårdiga vingar och kropps- 
overdel av fanerad cellplast samt 
all tillbchbr ingår. Pris 1.475:-.
• Cessna 40 Nårskala av Cessna 
150 - låmplig trainer for den som 
låmnat nyborjarstadiet. Spv 1600 
mm for 6,5 cc-motor. Pris 1.140:. 
•Detroit Custom Cruiser En mo- 
dell med Beaver-liknande look, 
Spv 1525 mm fór 3,5-6,5 cc-mo
tor. En "annorlunda" mode 11, som 
byggs lika Gillow. Pris 975:-.
• Piper Paser Enl/4-skalamo- 
dcll med spv 2230 mm fór 15-20 
cc-motor. Liksom Tiara-byggsat- 
sen levereras denna med komp- 
lctlinredning med satén & instru- 
mentbråda. Pris 2.300:-
• Citabria For den akrobatic-in- 
tresserade i skala 1:5,5. Spv 1850

mm fór motor 10 cc. Komplett in- 
redning lika Paser. Pris 1.750:-.

Natans Hobby 
0340-600 66

Byggnålar
Stadiga, praktiska byggnålar från 
vålkanda Flair. Leveras i satser 
om 50 st fór 20:-.

Natans Hobby 
0340-600 66

Mysig metallmodeU med 
mersmak från Prezise
De intressanta och mycket vac- 
kra mctallbyggsatsema från Pre
zise , som Swedcon KB i Karl
stad tar hem har utokats med en 
1/4-skalamodcll av gamla trev- 
liga dubbeldåekaren Heinkel 72 
Kadett. Spv 2250 mm fór en 25- 
70 cc motor. Cub, Hornet, Silver- 
Bird finns redan. Mer info från 

Swedcon KB 
054-1864 07

Nytt telefonnummer!
Hbganas Hobby & Elektronik 
med bl a Multiplex och Deko- 
film på sitt program meddelar 
att man fått nytt telefonnum
mer 042-33 02 30 fr 15/6 -90

Ovre raden: Nya VFO-limniet, 
praktiska och sjalvhaflande 
blyvikter, Pilots "bevapnings- 
sats", Tettras motortestbock i 
"byggsats", kolfiberrór få r  
stotstånger samt rejdla bygg
nålar från  Flair/Natans Hobby. 
Nedan f r  v; Suprastallen från  
Pilot, vevhusfdstet från  OS, 
Heinkel Kadett - mysig metall- 
byggsats samt den nya katalogen 
från  Sóders Hobbyaffar.
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I HOBBYHANDLARE| 
I IMPORTØRER | 
I AGENTER |

sånd in material till 
"Nya Prylar"-sidorna

I Ett foto och text råcker! |

J Vi fotograferar GRATIS åt J 
I  Dig - om Du inte har någon I 

bild av Ditt underverk!

Laser + 4-takt + diesel
Thomas Natansson meddelar just 
fóre presslåggningcn alt det kom
mer intressanta motomyheter. 
Nu handlar det om fyrtakts die
sel - något som skulle passa den, 
som har funderingar på rckord- 
flygningar. Dieselbrånsletgermer 
effekt per volymcnhct, sags det. 
I nåsta nummer av Modellflyg- 
nytl hoppas vi att kunna ge mer 
kóttpábenen om der nyafyrtakts- 
dicscln. Egent! igen ar det inget 
nytt med fyrtaktsdieslar fór flyg- 
plan - en mSngd J uno-dicslar satt 
i tyska flygplan under andra

varldskriget - men det ar ju en lite 
annorlunda sak!

Natans Hobby 
0340-600 66

Infdllbart från Unitracts
Ell-Air HB i Molkom saljer des- 
sa kvalitets stall, som passar bl a 
Brian Taylors Hurricane 70" el
ler modeller från Mick Reeves. 
En halv sats består av mekanik, 
fjadrande ben, spruta med dåm- 
parfett, 2 insexnycklar, 5 nylon- 
brickor till Ijadringsforstarkning, 
hjulaxel och fórbindningsaxel. 
Dampningsgrad som fjadringens

hårdhet kan justeras. En komplett 
sats, dvs ett par kostar 1.020:-. 
Inom kort kommer liknande stall 
till bortåt 15 andra modeller. Andra 
spannande produkter avLseras 
också.

Eli-Air HB 
0553-211 17

Bilden t v: den nya fintandade 
X-acto-sågen ger ett fin t snitt 
och mojliggor precisionssåg- 
ning. Från Model-Craft.
T  h: Ett gediget, och kraftigt in

fdllbart landstallsben - s k  halv 
sats - av Unitracts fnis fabrikat.

(~ t .------------------------r:---------------------------------------------------------------------------------------- N
Agarbyte i Orebrol
Emst Borjesson - bl a kånd som 1/2-skala-Cub-flygare - dverlå- 
ter sitt fóretag Bóijcssons i Orebro, som han drivit i 20 år nu, till 
Stefan Larsson, 30 år, som kommer alt fortsåtta firman under 
namnet Markes Hobbyccntcr, tel 0585-203 02. Stefan år också 
modcllflygare -han vet vad han såljer och kan ge såvål gamla 
som nya piloter goda råd.

ÅAC-25F flyg 545:- 
ÅAC-28FH heli 575:- 
ABC-32F Hyg 650:-

AAC-40F flyg 700:-
AAC-46F flyg 745:- Samtliga m otorer har dubbla kullager 
ABC-51F flyg 775:- & lev i  ABC-utforande. PRISVÅRDA!

B u e B i t d
Prince 25L ARF 725:- Prince 40L ARF 995:- 
Den perfekta nybórjarmodellen Prince 25S spv 1280 mm 
fór motor.20-.30 - "nåstan fardig" kompl m hjul, tank, 
spinner, skruvar & gångjarn. Mycket låttflugen. Pris 725>

VI har aven
Blue Birds
starters,
branslepunpar,
propellrar
mm
till mycket 
låga priser!

RCM Hobby & Fritid AB
Brånnehylte · 330 33 H illerstorp · Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47
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Efterlysning!
Ulbildningsstyrclscn efterlyser regionalt och lokalt producerat 
utbildningsmateriel, som ror modellflyg eller kan associeras 
dårtill.
Vi har bestamt oss fór att sammanstålla och kalalogiscra allt 
utbildningsmateriel som frnns i modellflyg-Sverige.
Dårftir uppmanar vi - alla Ni - som har kursmateriel, kompen
dier, cirkelmateriel, broschyrer mm att Ni skickar ett exemplar 
av Ert materiel till Ingemar Holmberg, Kalmarvagen 33, 852 65
Sundsvall, telefon 060-50 11 84

t
Många tack! 

U ibildningsstyrelsen

Hel i kop tertå vling
AKMG - det ar Acroklubbcn Mo- 
dcll i Goteborg, det - inbjuder till 
tredje UT-tavlingen i F3C-FAI 
och Helikopter Popular. 
Távlingen går den 25-26 augusti 
med brieFmg på lordagen kl 10. 
Platsen år AKMG:s fait vid garn-

la Torslanda Flygfalt - man kom
mer att kora på asfaltbana och man 
rekomm enderar silikonslang på 
medama, så undgår man, att 
modellen vrider sig runt vid land- 
ningen.
Startavgift år 125:- i varje klass.

Kurser i Målardalen
Kurs i RC-segel!
Alla tillhorande Malardalens 
distrikt inbjudes till en RC-se- 
gelkurs i Nykopingl3 oktober. 
Deltagare från andra distrikt år 
valkomna i mån av plats. 
Anmålan skali vara inne senast 
17 september.

Kurs i Linflyg!
Den 6 oktober anordnas en lin- 
flygkurs med tonvikt på Com- 
batiOxelósund. Kursen årfram- 
for allt for Malardalens distrikt, 
men i mån av plats år åven an
dra valkomna. Anmålan skali 
vara inne senast 10 september.

For vidare info om de tvá kurserna kan Du kontakta Hans Fdll- 
gren, Gyllenhjelmsvågen 3, 611 36 Nykoping, 0155-156 86.

Dellagama i populårklassen till- 
låts prova i F3C-klassen - om vant 
år ej mojligt och arrangøren for- 
behåller sig ratten att avgora i 
tveksamma fall.

Anmålan - fore 23 augusti - och 
upplysningar till BjOm Friberg, 
031-49 20 41, dagtid 031-80 50 
00 eller till Christer Palmdahl, 
0303-203 98.
Skriftlig anmålan till BjOm Fri

berg, Mandolingatan 27, 421 45 
Våstra Frolunda.
Intill tåvlingsplatsen fmns restau- 
rang med mat och toal etter. Dår 
kan också husvagn eller tålt stål
las upp. Strom finns fór laddning 
mm. Sjålva har vi en liten serve
ring med kaffe, korv, brod mm. 
Vi hålsar tåvlarc & åskådare vål- 
komna.

AKMG  
Bjórn Friberg

P-51D Mustang 
Focke Wulf FW-190
E /H i Modeller 8b Elektronik AB
LION MODEL A ngsga tan  15, 332 00 G is la ved  · 0371-107 09

P-51 D Mustang 
Spånnvldd 1425 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Långd 1160 mm 
Vlkt 2900-3100 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal 
R lktprls 1.650:-

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

Best World War

I JR Max Series FM35 MHz år en nyutvecklad kvalitetsradio i flera 
I modeller från 4-7 kanaler - de finns också i computer-utfórande till 
I låga priser. Computerrad ion kan kopplas om till PPM vilket gór att 
I åven åldre FM-mottagare kan anvåndas.

LI0N MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved * 0371-107 09

..^ a s s & r i
C o m p - N h x i

WORLD
V CHAMPION V
y. p r o p o  &

Prisexempel:
W4C-3S FM 35 MHz 1.785
W7C-3S F Computer 2.985:- PCM

% #
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Myggmeeting utan 
mygg !
Fór åltonde året i rad ordnade 
Svegs modcllflygarc sitt Mygg
meeting. Sjålva flygfaltet var 
avlyst fór arrangcmangcL 
Ett 50-tal modeller med ågare 
uppenbarade sig. Det hela var 
en trevlig tillstållning. Alla år 
positiva till alt Svegs ilygklubbs

modellilygseklion ordnar den- 
na traditionclla tråff. Stora klub
ben tog ut ett motorflygplan fór 
att modellcma skulle få plats i 
hangaren nattetid. Flygplatsche- 
fen i Sveg, Hans Lind, avlyste 
flygplatsen for de stora kårroma 
under helgen den 7-8 juli!

— Flygplatschcfcn sager all vi 
år ett foredome når det galler så- 
kerheten, beråttar Jan-Erik Lars- 
son, ordlbrande inom model 1- 
flygsektionen.
Inom sektionen finns cirka 35 
medlemmar.

— Det år mest ungdomar och så 
år vi ett halvdussin gubbar som 
radioflyger, beråttar Larsson. 
Klubben stod fór skala-SM år 
1982. Deltagama tyckte det var 
så fint i Sveg att de bad klubben

ordna tråffar i framtiden. Och så 
har det fålt bli. Bland årets dcl- 
tagare mårktes några med spe- 
ciellt stora modeller.

Alvar Elvberg ffån Ålvdalen 
brukar dyka upp i Sveg med sin 
Gere Sport, byggd 1980. Ma
skinen år i ungefår halvskala av 
sin fórebild firån 1933. Spånn- 
vidden år 2,5 meter på modellen 
och 5,5 meter på originalel. Al
vars maskin har en Quadra 35 i 
nosen. Kårran har nu awerkat

Kan det mesta - fór de fiesta!
Fdrbåttrat tekniskt utfdrande,
1200 mAh-ack I såndaren, lågre pris!
6/7 kanaler, 2 servon, 1 switch
Vålj sjålv plug in-modul: Allround eller
Helikopter; vålj också 35- eller 40-modul.
Ytterligare utbyggnad kan ske: 5 switchar + Multinaut 

Svensk bruksanvisning. 2 x Dual rate

Lidgatan 20 · 171 58 SOLN A 
Telefon 08-83 25 85 

eller order 08-34 78 43

Ring oss fór nya prislistan - sånds gratis! 
Katalognyheter med nyheter 19901

eller HELIMQDUL-modul inqår Multinaut plus kan monterasNu inmonterad (K5-6) Antingen ALLROUND -modul

Allround
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uppemot 500 starter. Alvar har 
hållil på med modellflyg sedan 
1942 då han var 12 år.

Bdrje Strid, från Skvadem i 
Sundsvall, kom med en nastan 
helt ny P51 Mustang skala 1:5. 
Den år byggd från en Byron- 
byggsats. Karran har fyrbladig 
propeller, infållbart stall samt 
klaff. Den våxlade (1:3) motom 
på 35 cc (Quadra åven har) gav 
ett fmt ljud ifrån sig nar karran 
kom in Over Pallet i snabba låg-

sniffar. Man nastan kande kri
gers vindar. . .
— Den har Mustangen år myc- 
ket Pin all flyga, intygar Boijc 
Strid.
Bland alia modeller fanns en rad 
flåktkårnor, lyp Mig 15 och F- 
16. Men åven Barnstormer, Tiger 
Moth, Bellanca, Laser, Stinget 
och andra fanns med. 
Myggmeeting i Sveg år inte 
enbart modellflyg. På ldrdags- 
kvållen blev det en grillfest med 
vad som dårtill hor !

Bosse Holmblad

Myggmeeting i Sveg utan mygg 
denna gang. Totalt var det om
kring 50 modeller på  tråffen. 
Alvar Elvberg från Ålvdalen 
har nu awerkat c:a 500 starter 
med den 8  år gamla maskinen - 
Gere Sport.
Skyddshandske på, ett ryek i 
den stora propellern och Mus
tangen dundrar igång. Borje 
Strid från  Sundsvall gillar den 
slora modellen.

NORWEGIAN
m odellers"

Vi har flyttat till Våsterås
Nytt telefonnummer 021-18 77 35 
Nytt telefaxnummer 021-1142 35 

Ny butiksadress: Kopparbergsvågen 25

Hobbykatalogen 1990
med massor av nyheter har kommit!
Bestak nu! Pris 50:· ·  postgiro 479 78 52-3

Nya ducted fan-modeller ■ ASP-motorer på lager
Sport Eagle och JAS 3 9 1 .40 698:- .46 /798:· · .61/ 896:-

NORWEGIAN MODELLERS AB
Box 188 · 721 05 Våsterås 

Tel 021-18 77 35 · Fax 11 42 35

Hosttåvling i Linflyg
Haningc Modcllflygklubb inbju- 
der till 1990 års Hosttåvling i lin
flyg den 30 september 1990. 
Tavlingen hålls på Tullingc flyg- 
flottilj och forstå start år kl 1000. 
Vi tåvlar i F2A Speed, F2C Team 
Racing och Good-Year. Startav- 
giften år 65:-/deltagare och klass 
for seniorer och 50:- for juniorer. 
Anmalningar skali vara HMFK 
ti 11 handa (adress nedan) senast 24

sepember - och observera, att an- 
målan måste innehålla person
nummer, då Tullinge år mili tart 
område! Dcttagålleråvenevmed- 
fóljande medhjålpare eller åskå- 
dare. Anmålan år bindandc, men 
startavgiften kan erlåggas på 
tåvlingsplatsen fóre tåvlingen!

Per Ehnwoll 
Tunge Istavågen 29B 

137 36 Våsterhaninge

Meeting i Vagnhårad
Sormlands Modellflygforbund in- 
bjuder till FLYGMEETING. Det 
går av stapcln lordagen den 22 
september vid VagnhåradsRCK:s 
klubbfålt - ligger intill gamla E4

vid avfart mot Trosa. S MF bju- 
der på fika & korv.
For vidare info kontakta Curt 
Eklund 0156-100 07 eller Hans 
Fållgren 0155-156 86.

UFO"
har landat!
anvåndar-vånligt CA-lim
• inga ångor
• ingen lukt
• fór alla modellarbeten 

• limmar vit cellplast (foam) utan primer!
UFO thin 7-15 sek 20 gram 68:-
UFO thick 40-60 sek 20 gram 68:-
Kick-it accelerator med pump 60 gram 59:-

Vi fór åven Master Airscrew, Du Bro, 
Sullivan, Ernst, Goldberg, Royal Products 

med flera.
Prisexempel Master Airscrew 10 x 6 14:80

Master Airscrew 11x7  16:50
Master Airscrew 14x8  38:30

DuBro Lazer Rod, 91 cm 2 st/fórp 42:30
Head Lite II sladdlós glódstrčm 129:00
Inkl 1,2A SUB C accumulator

Gumåsvågen 34 
872 00 Kram fors 
0612-150 34
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1. Bant Olsson
>

Stenungsunds MFK 1047 p
2. Thomas Ohlsson Filipstads MFK 958 p
3. Mikael Pettersson Steningsunds MFK 869 p
4. Benny Pettersson Stenungsunds MFK 610 p
5. Gert Borén Grums MFK 568p
6. Rune Ekstrdm Stenungsunds MFK 522 p

Grums-pokalen

Wermlands- 
Cupen 
- en cert- 
tåvling
WMFF - Wermlands Modeli Ryg 
Forbund - har tagit ett initiativ till 
en laltsam och lårorik tavling, som 
i huvudsak går ut på RC-certeL 
Tåvlingen går under beteckning- 
en Wermlands-Cupen och består 
av ett antal deMvlingar. Den fie
sta avgjordes den 30 juni på Port- 
landa modellflygfált i Grums.

F3A-FAI, F3A-Sport och F3A- 
Populår år tåvlingsgrenama i 
Gmms-pokalcn. Den avgjordes 
7-8 juli på Portlanda modellflyg- 
fålt i Grums.
Deltagarlistan for tavlingen blev 
lite mager - kan scmcstcrplaner 
på annat håll orsakat manfallet? 
Med endast en anmåld i F3 A-FAI

fick den klassen utgå. Domare var 
Hanns Ryckt och Patrik Gustavs- 
son. Resultat se tabeil ovan!
Vi har fór avsikt all arrangera 
G rumspokal en åven nasta år och 
vi ar tacksamma for synpunkter 
fiån F3A-flygama om lampliga- 
re tidpunkt - eller om årets tavling 
kom fore nåra tavlingen i Tida-

holm. Portlanda modellflygfált 
erbjuder fin grasbana 120 x 30 m 
och man har vidare uppstållnings- 
plats fór husvagnar, dår elstrom 
kan erbjudas for laddning.
Med RC-hålsning!

Lennart Jansson 
054-342 38

Juniorer prioriteras! 
Wermlands-Cupen år en lagtåv- 
ling fór klubbar i Vårmland och 
man tavlar om ett vandringspris, 
instiftat av WMFF. Att notera år
bland annat, att junio

rer prioriteras , då deras resultat 
multiplicerasmed2.Femlaginom 
WMFFstálldeuppienhárligsom- 
marsol Placeringama åndrades 
hela tiden fór att slutligen fast- 
stållas enligt resultatlistan hår

infill. Edane Mik står som arrang- 
or fór nasta tavling, och då avgors 
det var vandringspriset hamnar ef
ter fórsta årets cup-tavling.

Gert Borén 
Grums MFK

Helmetallmodeller
med goda flygegenskaper

HORNET spv
Super Cub spv
Silver Bird spv
Weeked Flyer spv
Grasmiicke spv
Heinkel 72 Kadett spv 
Hornet ovan · Heinkel 72

2.040 mm 
2.240 mm 
2.190 mm 
2.134 mm 
1.415 mm 
2.250 mm 
till vånster

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

SWEDCON KB
//LI Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD

M O D E L L B A U

Pråzjse lj
Ordertelefon 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar)

Resultat Wermlands-cupen I
1. Kil MFK
2. Grums MFK
3. Filipstads MFK
4. Karlstads MFK
5. Cristinehamns RFK

P IC A
byggsatser
Dave Platts beromda 

k o nstruk tioner

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

skala 1:5Focke-Wulf 190D-9
skala 1:6Jungmeister 133

Katalog τηοί 15:- t sedlař 
eller Jrimårken

A.L. Model 
A eroplanes 
Product HB
L&ngaródsvagen 78B 

263 34 Hóganas 
042-3416 95
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Westerly
Den perfekta nybórjarmodellen. Spánnvidd 151 
cm · nosståll, hójd- & sidoroder- och motorkon- 
troll. Fór motor 4-6,5 cc. Låttbyggd. Låttf lugen. 
Byggsats bara 695:- Nåstan fårdig 1.295:-

sats. Termik- eller hangflyg, spv 2 meter, långd 
111 cm, yta 40 m2, vlkt ca 600 g. Byggsats 395:-

/  O  Y  Nu har vl en °y serle av J 21 :an fůr 1.5 cc 
\3  I  motor klar. Rolig att flyga åven om den inte 
år låmpad som nybórjarmodell. Populår fór dogfighting, 
skev- & hójdroder, motorkontroll. Byggsats 385:-

Janne Karlssons STING-pylon i byggsats bara 245:-. Blue Phoenix nu I lager 295:-. 
Som vanligt har vl allt Du behóver fór radiostyrt flyg och helikopter.

Når Du soker tillbehor fó r m odellflyg och helikopter fråga a lltid  fo rs t hos KungsHobby!

KMNGSHOBØX
Kungsbroplan 1 · 112 27 Stockholm · Tel 08-54 70 77 · nåstan mitt I stan - nåra Centralen & flygbussarna!

Motorflyg 
med el!

■  Hitlille har eldrift mest anvånts till segelflygplan, men nu 
Anna det gott om byggsatser åven till motorplan fór elmotor. Fór- 
delarna ar Ju uppenbara: Inget motorkrångel, inget oljekladd och 
- framfor allt · inget ovasen. Att det går så tyst Innebår ju att man 
kan flyga på vilket falt som helst, som år stort nog att landa på.

■  Har ett urval populåra byggsatser:
• Astro Porterfield Collegiate (se test i AoH 4/90) 177 cm, 845:-
• Astro Partenavia P-68 Victor Twin, tvåmotorig, 127 cm, 845:-
• Goldberg Mirage 550, 138 cm, 1.144:- med motor
• Graupner Race Rat, 100 cm, 995:-
• Graupner Fokker E4II, 134 cm, 934:-
• Great Planes PT-EIectric, 142 cm, 784:- med motor
• Great Planes ElectriCub, 152 cm, 616:- - med motor 821:-
• Greet Planes Electro Streak, 112 cm, 821:· med motor
• Meyer Falke 28, 133 cm, 875:-
• Midway Fast Eddie, 96 cm, 410:·
• Midway Sky Knight, 112 cm, 410:-
• Midwest Aero-Lee trie, 127 cm, 1.023:- med motor.
• Midwest Electric Hots, 1.191:- med motor

■  Det har ju också visat sig att det går bra att elektrifiera forbrån- 
ningsmotorplan. Ett par lampliga motorer fór detta år Astro 
Cobalt 25, 1.120:-, och Astro Cobalt 40, 1.275:-. De passar till 
modeller avsedda fór .25 resp .40 glódstiftsmotorer.

■  Ny laddare TRAXXAS MAX PEAK II - en laddare med automatisk 
avstangning fór 4-7 celler, 480:-

KATALOG SANDS MOT 10:-.

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

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

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

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

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

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

Agent och distributor for Multiplex 
flygplan och tillbehor

Ateriorsaljare sokes!

hobby och 
elektronik

V
Postadress: Box 133, 263 22 Hoganås · Telefon 042-33 02 30

HOGANÅS
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For nybórjaren. Alla delar fårdiga. Svensk 
bygganvisning. Låttflugen.
Låmplig motor 4-6,5 cc, t ex Irvine .25-.40. 
Radio 3 kanaler. Pris 395:-

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

Stick 40 Stick 40 Plus

I Natans Hobby I
I  Box 47 · 430 24 Våro-Backa · Telefon 0340-600 66 Óppet 1000-1800 vard · 1000-1300 lord I
V.____________ _____ _________ ________________________J

Jedelskyvinge spv 50 cm PRIS 59:50

HUGIN
Jedelskyvinge spv 65 cm 

diamond-kropp PRIS 89:50

MUNIN
Sprygelvinge spv 75 cm 

diamond-kropp Introdpris 98:50

FAITAN motorgummi. Prislista mot 5 kr 
i frimarken. Klubbrabalt

ARNE ANDERSSON
Box 3028 611 03 Nykóping 

0155-868 52 kvållstid

BILUGAST I SVERIGE? 
Otroligta priser på 4-taktare!

Saito
45 special 1.195:- 120 special 2.395:
65 1.395:- Glódstift 35:
80 special 1.795:- Brånslefilter 45:

Flygradio W6C-3SF Computer 2.050
Helikopterradio W6C-4SFH Computer 2.495 
Servo NES 517 180:-

ANTLIGEN! I slutet av september får vi 
hem motorn som så många har frågat 
efter: SAITO FA-60T _

Helikopter■ X-cell 30 p ris  4.200:- ■ X-cell 60 p ris  6.450:-
Vid kop av kom plett anlåggning låmnas paket raba ti!  Ring fó r nårmare inform ation!

RCM Hobby & Fritid AB
Brånnehylte · 330 33 H illerstorp · Tel 0371-111 50 (1630-2030) · Fax 0370-223 47
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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 flora 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 - loneforhojning nåsta gång!

Hallgren servar glatt!

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

original

Den perfekta losningen . . .

■ Framkantlist 6x8 - »  16x22 mm
Clark Y -► symmetriska

■ Pianotråd 0,75 -» 5 mm diameter

■ Profillister fór båttre luftstrømning 
kring roderytorna.

■ Vingstóttor - profilhyvlade
■ Rotorblad till RC autogiro och 

RC 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 -

Deko-film ar en sjalvhaftande, branslebeståndig 
folie som passar till varje modellstorlek. Den kan 
anvåndas till segel- motor- & helikoptermodeller. 
Deko-film ar barnsligt enkel att passa till enligt 
medfoljande bruksanvisning.

Begår Dekofilms fårgprospekt! Sand in namn och 
adress tillsammans med 10:- i frimarken!

Återforsaijare sókes!
■ ■ ■■ _____________

hobby och 
elektronik

Postadress: Box 133, 263 22 Hoganås · Telefon 042-33 02 30
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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 BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering ig lasvåvoch 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  A terforsáljarefór Jotun, Sverige
•  Å ve n  p o s to rd e r

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

LIDKĎPING

LfCjllobbtj

SilverskjĎldsgatan 7
531 00 LidkĎping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortim ent I RC-bll och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, Lůr 1000-1200

HALMSTAD

RC -an låggn ingar Byggsa tse r 

T illbehór och balsa 

B ila r: C arlsson och C h a llenger 

Buggy:TT, S igm a och C arlsson 

och åven e lek tron ikkom ponen te r

BJ:$ ELOWrøHlrø é  r ø i i y  
ÅB

Kungsgatan 20 ^  ̂  035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

KRISTIANSTAD

TIDLÓSA RC-PLAN

RITNINGAR · MATERIALSATSER 
CCh TILLBEHÓR till 

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

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

AERODESIGN
Lennart Olsson * Roddaregatan 1 

291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 kvållstid

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - B ilbanor 
P lastbyggsatser 

Experimentlådor - T illbehór

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare 

Specialitet: AUTOGIROS & 
rotorblad

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

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

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring!

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

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

l u l e A

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

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

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

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

HUSKVARNA

Radio C o n tro l C e n te r AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlåggningar, byggsatser & 
m otorer 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 - 1 2 ,1 3 -1 7

LANDSKRONA

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

MODELLFLYG · BAT · BIL 
TAG · MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

LULEÅ

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

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik

BALSA · BEKLÅDNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

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

Kop g re je r fó r D ig s jå lv, Dina m odelle r 
e lle r D in k lu b b !

Klubbar och sko lor 
faktureres  - 

ovriga leveranser sker 
m ot postfo rsko tt

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

Fbrbundsmårke, rockslagsmårke 15:-
Fórbundsmárke, blazermårke 40:-
Sllpsklåmma med fůrbundsmárke 25:-
Nyckelring med fórbundsmárke 2:-

Modellflygmårke, brons 
Modellflygmårke, silver 
Modellflygmårke, guld

(----------------------------- 'N
Endast till klubbar
- prov skali avlåggas!

L___________________ J

20:-
22: -
23:-

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10:-
Tåvlingsregier fór olíka FAl-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, introduktionsmodeil, 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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AERC jT x  
P C C D i r T E C

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

RITNINGAR & MATERIALSATSER 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 PÅ BALSA 

PostorderlOrsaijning 
Katalog mot 20:- inklusive porto 

ÓPPET: Vardagar 1600-2000

VÅSTERÅS

Två hobbybutiker 
under samma tak

på Kopparbergsvågen 25 
Box 206 · 721 06 Vásterás

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba ■ JR · Graupner ■ Sanwa 

Multiplex · Hitec 
sam t service och tillbehůr

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehOr

FLYG · BIL · BÅT 
■År Digita lm ultim etrar A  

HUMANA PRISER

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

Den lilla  b u tike n  
m ed d e t s to ra  so rtim e n te t 

RC-flyg & helikopter 
Bilar · Båtar · Byggmaterial · Tillbehor 

Modelltåg & tillbehor - 
Sveriges stórsta sortering?

Skickar gåma på postorder! EGEN KATALOG 

Sóders Hobbyaffår Hobbyexperten 
Folkungagatan 140 · 116 30 Stockholm 

Tel vxl 08-40 63 64

GOTEBORG

R/c RilDM SOM SPECIALITET

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

Bilm otore r: Picco, OPS, OS 
Radloanl: JR, Futaba, Acoms,Sanwa

RC-tlyg o RC-bat o Tågbanor 
B llbanor

Postorder te lefon 031-45 94 01

SMFF-medlemmar
rad-annonserar

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

Sand manus till 
Modellflygnytt
Skonertgatan 12 

302 42 Halmslad - eller 
^  per telefax 035-14 86 87 y

SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJ
HOBBYRUMSSTÅDNING!
Nyborjargrejcr: QB 20 nytt 400:-; 
Dart AH 3-90 nytt 350:-; Ampere 
Flyer beg, AH 3-90 300:-; Alba
tross AH 3-87 nytt 400:-. Enya X19 
ny 350:-; OS 25FP beg 300:-; OS 
20FS 4-takt beg 500:-; Elbil 1:10 
Scorpion, 2 accar, el fartrcglage, 2 
kanals Futaba mod accc och ladda- 
re 700:-. 0530-205 53 efter kl 1700. 
Thommy
MOTORER!
1 st OPS 30 cc, inkord m propeller 
och ljuddamparc 1.200:-, 1 st OS 
FS120, ny i kartong 2.000:-, 1 st OS 
FS 40, bra skick 500:-, 1 st Tiger 
Moth, spv 1300 mm for FS40-motor. 
0278-143 66 Per Brungs.

RADIOANLÅGGNING
Graupner/JR FM 414, 7 kanalar. 
Helt ny i originalforpackning- ald
rig anvand - med garanti. Pris 1.800:. 
0278-162 69 KvalLstid_________
BYRON P-Sl MUSTANG 
Skala 1:5 med Quadra-motor och 
infallbart stali. Mycket valbyggd. 
Endast provflugen. 0435-413 76

RC-SEGELPLAN TERMIK
Blue Phdnix, 2000 mm spv, 900:-. 
Rheiher, 3300 mm spv, 1.500:-. 
0760-332 74. Janne.

RADIO, MOTORER MM
Radio Challenger 720 med laddba- 
ra ackar + 2 mottagarc och 1 servo. 
Anvand 8 ggr, 850:-; OS40FS Ny, 
600:-; OS10FP Ny, utan forgasarc, 
310:-; Enya 19VT med trollcl & lin
fly gforgasare, 310:-; FT 19 1:8 + 1 
servo och ny Enya 20V, 850:-; Futaba 
radio "brun" m ackar - obs endast 
radio, 150:-; Pilot balsaflottorcr for 
,20-.40-modcU, 180:- (495:-); Cobra 
20 + 3 servon passande Challenger 
+ OS40FS Surpass, 900:-; Ny pipa 
passande 1,5-2,5 cc, 90:-; 23 rullar 
Solarfilm, udda fårger, 195:-; 
Graupner 600 Speed Ny + 2V acke, 
300:-; Moki Ny 25 cc, 400:-; 20 
liter metanol, 100:-.
Claes Nordin, Linnégat 78, 413 08 
Goteborg, 031-11 12 26.
OBSERVERA PRISERNA!
Schluter Champion + Webra 61 
flygklar 2.900:-; Twin Star skala- 
kropp fardigbyggd till Champion 
1.000:-. Såljes som paket el separat. 
040-94 20 40 dag, 040-54 62 79 
kvall. Ola

FLYGUTRUSTNING
Challenger 720, 2 mott + 8 servo, 
1.200:-; Webra 80 + pipa, 800:-; 
OPS 60 Ursus 500:-; landningsstall 
Mk 40 100:-; 0504-156 59 eft 16.

HELIKOPTER
Kalt 20 MX med Hughes 500 ka- 
ross och OS 32H samt Futaba gyro. 
Pris 4.000:-. 0760-332 74. Janne.

BRA MOTORER & FLYGPLAN
Enya-60 4C fyrtakt, 2 st, som nya, 
990:-/st; Ny bensinmotor Echo-20GP 
+ snurra, 1.200:-; Hawker Hurrica
ne + OS 40, 900:-; Tiger Moth 1/4- 
skala + Tartan 22 cc, 3.000:-.
0418-309 11 kvalistid. Ingvar.
HELIKOPTER
Schluter Scout 60 med motor 
OS61SFH i mycket fint skick. 
Fyndpris 3500:-. 0123-320 53

CUB & CHRISTEN EAGLE
Piper Cub, skala 1:4, och en Chri
sten Eagle, skala 1:5. Båda model - 
lema ar i gott skick. 0435-414 23

RADIOSTYRD BIL
Marui Ninja, komplett med radio. 
Nypris cirka 1.800:- - såljes fór 
950:-. 011-14 20 89. Stefan.

RADIOSTYRNING
Graupner JR MC-16, utb t 6-kan, 
med multiswitchar, progrbrytare, 
minnesmodul f 24 modeller, san- 
darhånge, kortan tenn, 5 servon, 2 
mottacc & accvamare, 4 mån, pris 
3.500:- 0589-136 22. Richard.
HELIKOPTRAR

ot
S Byggsats GV 38.

Prospekt genom Hans Kjellberg,
«I V:a Annebergsvagen 3 1,433 37 Partille

Heim Bell 222, ev med mekanik, 
motor och servon. Hcim Star-Rang
er, ev med mekanik, motor och 
servon. Airdancer autogiro, obyggd, 
750:-. Saito 65 4-takl, 1.400:-. 
0155-824 81. Tomas

5 GOTEBORG G3
H O B B Y C E N TE R

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Goteborg

TÅG n 
RC-a 

Masse

5
ytt & beg · FLYG BÅ 
nlåggn · Plastbyggs 
>r av annat smått oc

VÅLKOMNA
IN!

T · BIL 
atser 
h gott!

5
NATANS HOBBY
(den lilla vanliga butiken 
med det stora sortimentet) 
ulokar nu med modeller från 
FLAIR!
• År Du nojesflygarc?
• Gillar Du dubbel- 

daekare?
• Kan Du noja Dig med 

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

SÅLJES SÅLJES
DIVERSE!
Futuba-gyron 153BB 650:-, Heim 
glasfiberblad 600:-, Hughes 300 
KKK Helikopter bensin ev med JR- 
servon. Ny OS FS40 900:-, Ny OS 
60FSR 900:-, Ny OS 61SF Heim. 
0155-835 71 Påra.

FÓRGASARE
OS typ 4D, ny 200:-. 046-13 18 35

DIVERSE UTRUSTNING
Christen Eagle 1:3,7; T-28B, trå- 
fårdig; Cessna Cardinal EZ; Super- 
Fli, byggsaLs; Elcctra, byggsats; 
Super Tigre 61 "Prettner-motom"; 
OS30RC; OS 10 RC. 042-34 16 95

RADIOUTRUSTNING
NyaFutabamicroservon S-143,275:- 
per styck; Ny Futaba 2-kanalmotta- 
gare 27 mHz, 225:-. 019-31 03 23 
efter kl 1700. Olav.

KOPES KOPES
DUCTED FAN FLYGPLAN
Flåktflygplan - ducted fan - kopes 
fardigbyggt el i byggsats. Alla 
mMrken av in tres se. 040-94 20 40 
dag, 040-54 62 79 kvall. Ola

HJALP HJALP
JAG VILL HA KONTAKT!
Jag soker dokumentation om Dor- 
nier Do 335. Allt av intresse. 
018-35 53 95. Ingvar
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Modellflyg GOLDEN EAGLE
Dubbeldáckare 
i k lassisk  s til 
tra η \1Γ Λ.
Kroppen ar till-
verkad av glas- žŽSjj^ ... .r|.-.?,m
fiberoch model- iWtoiip® "®” [**M' * 
len  h a r av en
plankade ccllplastvingar. Ca.pris: 1798H I R O a O  par sig v^I

for nybórjare. Jamfort m ed tidigare Shuttle m odeller år Z- 
serien utrustad med det nya FZ rotorhuvudet, långre 
stjårtbom, långre viktade huvudrotorblad, mm. Den nya 
utrustningen ger både båttre stabilitet och forbåttrad ae
robatic formåga! Shuttle Z finns i många versioner, vålj 
den version som passar Dig båst!!

Shuttle Z/OS32FH, Ca.pris: 3420.- (Fórmonterad) 
Shuttle Z/OS32FHX, Ca.pris: 3750.- (Fórmonterad) 
Shuttle ZX/OS32FH, Ca.pris: 3998.- (Fórmonterad) 
Shuttle ZX/OS32FHX, Ca.pris: 4345 - (Fórmonterad) 
Shuttle ZX /byggsats utan motor, Ca.pris : 2950.- 
Shuttle ZX  innehåller också 20 kulinger och metallkoppling. 
OS32FHX motorn hr utrustad med inbyggdstartanordning.

VERTOL K V -1 0 7 II
Ca.pris: 12995.-

B e ll 47G -2  m ed 25cc ben 
sinmotor. Ca.pris: 13150.-

FRESHMAN

TIGER MOTH 1:5
" Latt alt 

bygga - lått att
flyga! Kan byggas som vanligt 

segelplan eller som cl-scglare.
Spånnvidd: 1800mm. Ca.pris: 465

TOPAZ ΜΚΠ TELEMASTER
1:5 skalabyggsats med många tillbehór som oljekyla 
re, avgasrór, mm fårdigform ade i plast!
Ca.pris: 1675.-

Spånnvidd 
3450mm >

Vålkånd Trainer! 
Ca.pris: från 598.·

PRECEPTORFor kvalitetsmedvetna modellflygare!!

A nlåggningar av hóg kvalitet 
och m ånga fina tillbehór gór 
SANWA till ett såkert val 
både nu och i fra m ti den.
Den snabba och vål funge- 
ra n d e  serv icen  gór också 
SANWA till ett bra val om 
olyckan skulle vara framme!

!ί 1~,“ί '“Ύ> m Trainer med
W p jr  skevroder och plankade

cellplastvingar. Kroppens 
O r  "snap together" konstruk

tion gór byggnationen enkel och snabb! Ca.pris: 665.-

C a rro c a r  -m y c k e t  m e r an  b ila r ! !
Carrocar har genom sitt kop av Behco ett av Sveriges stór- 
sta sortiment for modellflygaren. Ring oss gårna fór 
information om nårm aste återforsåljare.

H  S A /V IV A

Gyro SG-X m ed servo!
Finns i válsorterade lek- och hobbybutiker. 

Distribueras av:
Carrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkóping, 

Tel 013-112224
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TORNADO MK m
Spv: 1380-2040 mm. 
Vikt: 8000-12000 g. 
Motor: 2stl0 -15cc. 
Denna modeil har va
riahel vinggeometri i 
kullagrade vingfåsten.

PHANTOM HF4E
Spv: 1600 mm.
Långd: 2570 mm.
Vikt: 8500-9500 g.
Motor: 2 stl3 -15cc .

STARFIGHTER 
F 104
Spv: 1200 mm.
Långd: 1900 mm.
Vikt: 5000 g.
Motor: fór 10 -13 cc.

CRUSADER F8J
Spv: 1240 mm.
Långd: 1860 mm.
Vikt: 5000-5800g.
Motor: fór 10-15 cc.

ROSSIR 90, DF MOTOR:
R 90/3 + 2 RV ABC 15 cc, 5,98 Hp, 22.000 RPM,

'<Modellema år tillverkade av glasfiber 
och komposit...

)<Samtliga modeller levereras med flåkt 
och luftdrívet landningsståll...

'<Kompletta byggsatser med stora de- 
kaldetaljer, cockpit, monteringsdetal- 
jer, utforliga ritningar mm...

'(Modellerna håller mycket hóg finish...

' C Ring fór ytterligare information...

Generalagent och distributorA ASSO PRODUKTER

V

Norra Grångesbergsgatan 16 · Box 25032 · Tel. 040 - 866 55
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RITNINGAR FRAN 1940-1960 
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C E TRUEDSSON 

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

MALMO

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

Det mesta och det båsta fór RC-flyg, 
-b il, -båt, tillbehOr, m odelljårnvåg, 
bllbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Kell Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishlpla, Solarium, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

MALMÓ

KVALITET TOPPRESTANOA
2 5 -3  5 -6 .5 -7  5-10.0-10 7-11 1 -13.0-15 0 CC

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

Svensk MOOELLTEKNIK
Distributor [______________boíshaou  /

Box 74 Ordertel. 040 -446117
23040 Bara (1 7 .00 -20 .0 0 )

MOLKOM

EIIBIBS
RC år modellen!

Ritn lngar från 
BRIAN TAYLOR

PRISLISTA m ot adresserat och dubbel- 
trankerat C5-kuvert!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

S pecia lite t 
LINFLYG

TRADGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

SI6TUNA HOBBY
Fredriksbergsvågen 14,193 00 Sigtuna
Telefon 0760-505 55 

Båtar mod många tillbehor 
RC-flyg trån bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS. HP, Super Tigre, Irvine m ti 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer for Hyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba. Challenger m fl 
Ritnlngar trån Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrůr & Maxladvlnschar och massor 
mod andra tillbehor och material 
Prislista mot dubbclt svarsporto 
Óppct vard 16-18; (Stångt onsd) lord 10-15, 
Óvriga dagar telefonsvarere.

o RC-flyg -b il -bat & tillbehor 
o RC-anlaggningar: JR 

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0 91 0  190 05

Stockho lm

ODDV- lAMXBl·
Box 8153. 104 20 Stockholm 

Butik Pipersgatan 25 T 08-54 84 55 
Fax 08-739 04 90 

Čppet: mån-tre 12-18. lor 11-14

* BÓCKER * TIDNINGAR * 
* RITNINGAR *

F lyg, tåg , bå t, m o d e llb yg g e , m illta rla
KOPER & SÅLJER Antikvariska bócker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
NYHETSSERVICE: 

Kataloger, boklistor. postorder

STOCKHOLM STOCKHOLM

B o f f e s  m o ú e l l f l j f g

FUTTIIi U p p la n d sg a ta n  66, 113 44 S to c k h o lm  
Te l 08/33 30 44

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

BY RON λ Λ
o r ig in a l s

M o to rs p e c ia lis te n : R ossi, C ox, 
K & B , O.S., Q ua d ra , K aw asak i 

M o d e llfly 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 och  kva rtska la - 
t i l lb e h ó r M acs P ro d u c t

TROLLHÅTTAN

T u b t C L UMEÅ
Ø Ø O Ø O Q Ø Q Allt inom radiostyrd hobby. 

Byggmaterial, tillbehor,
LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

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

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

_
H O B B Y

D rottn lnggatan 41 (Box 88)
461 22 T ro llhåttan Tel 0520-135 45

Grubbevagen 63, 902 50 UMEA

I Arkaden vid  torget
Tel 090-14 44 02.

VARBERG

lL._____

Natans
Hobby

Byggsafs Nårskala FLAIR & 
David Boddington

Oldtimer Ben Buckle & Ptokit
Motorer GlOd Irvine, Laser & M W S 

Diesel Kunmar, Mills, 
Sliver Swallow & M W S

Brflnsle Diesel och gl6d

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS
MODELLFLYG- 
HOBBY
Specialaffår fór 
Modellflyg

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

RIDDARHYTTAN · SKARA

LINE m
CENTER

Vi har NYBÓRJARMODELLERNA
é "G o-Up" stavm odeller
é "Sparven"
é "Knarren"
é "E lectric-L ine" - linflyg 

med elm otor
é Klubbfórpackningar

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

0511-730 40

Sveriges Modellfly
Forbundeordfor ånde
Bengt-Erik Sůderstróm 
Rullslensvågen 17
616 00 Aby
Teleton 011-665 56 bosi 

011-15 40 00 arb 
Telefax 011-23 83 06

Vice forbundaordforande
Lennarlh Larsson 
KrlstinebergsvAgen 17 
183 44 Tåby
Telefon 0762-502 65 bost 

08-713 37 91 arb

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

Kase or
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkOping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb

Ledamot
Gunnar Eriksson 
Ostrá 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 Modellflygfórbund bildades 1957 och har klubbar, 
klubbmedlemmar och enskilda personer som medlemmar.

PR och Rekrytering
Barøjt Lindgren 
SlagSt^Backe 134

Ιβ ίί VAKANT bost
arb

G renchef Linflyg
Beqgl Lindgren 
Slagstaj3acke 134 
141 —  ----------------
Tele VAKANT

— U U · I U U U

Telefax 08-774 38 24

Utbildningaiedare
Ingemar Holmberg 
Kaimarvågen 33 
852 65 Sundsvall 
Telefon 060-51 11 84 bost

bost
arb

Telefax 08-774 38 24

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

011-19 13 Θ6 arb

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

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

Forlagsansvarig och 
Expedi tf onsf orestånd are
Bo Hallgren 
Box 30
618 00Kolmården 
Telefon 011-925 97

46
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CONQUEST 35 mHz FM 2.860:-
6-kanals 
såndare 

mottagare RI 18 
4 servo S148 

ackar & laddare

MEGATECH 27 mHz AM 950:-
2-kanals 

rattsåndare 
mottagare RI02 

2 servo S148 
batterihållare

ATTACK 2:a 27 mHz AM 650:-
2-kanals såndare 

mottagare RI02 
2 servo S148 
batterihållare

ATTACK 4:a 40 mHz AM 1.350:-
4-kanals såndare 

mottagare RI 14 
3 servo S148 
batterihållare

Viktig forandring av Futaba Service

Den gamla servicegarantin upphor - medsånd inga kontanter i fortsåttningen. 
Vid behov av service eller reparation skickas Futaba-delama med utforlig 
beskrivning av felet - ange också ett hogsta belopp på reparationskostnaden.

Sånd in till någon av våra 
Service-verkståder

Futaba Service
Box 9012
550 09 Jónkóping

Futaba Service 
Box 170 42 
720 17 Våsterås

Reparationer med garantianspråk skickas till Futaba Service i Våsterås.

Futaba reservdelar till servon och mottagare mm ska i fortsåttningen kopas via Fackhandeln.

Vi hålsar alia gamla och nya Futaba-kunder vålkomna.
Vi hoppas på Er forståelse for att det under en overgångperiod kan saknas vissa delar.

minicars
«  modellhobbygrossisten

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

minicars
modellhobbygrossisten

7
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•  6 fårdiga vingprogram:
ALLROUND, F3A F3B, F3C, F3D och F3E

•  Super-heli-program for standard-swas- 
hplatta, Heim och 120°-system

•  Med Multi-Prop-, Profi-Trim- och NAUTIC- 
EXPERT-moduler utbyggbar

•  Inbyggt computer-alarm-system
•  Kompletterbar med 3-modellsminne

OJ
o
t-O

α

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

III: Sandare 
I ulbyggt 
utfórande


