


Horsk agent: icraft

Minicraft sortimentet omfattar maskiner med 12V transformatorer och tillbehor i rikt utbud. Saljs i lek&hobby samt i jarnvaru- 
handeln óver hela landet. Ring 08-618 92 20 fór besked om narmaste butik. Svensk 20-sidig katalog kommer januari 1991!
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OMSLAGSBILDEN
Skala-SM på Hokafåltet tåvlingsdagen med solsken och 
Stefan Olssons Sk 25 i forgrunden. Foto: Sture Tingwall

Om myndighetsbeståmmelser

Det dr inte nu alltid myndigheternas tidsplaner haller.
Således har det meddelats oss att de nya beståmmelserna om metanolhanteringen, 
som skulle ha trdtt i kraft 1 juli i år inte kan våntas under 1990.
Så vad betrdffar Sveriges modellflygare, så år det bara att fortsåtta som forut.
Vi återkommer i Modellflygnytt så snart vi vet mer om den saken!

Våra kontakter med luftfartsmyndigheten Luftfartsverket fortskrider nu i basta 
samforstånd och så småningom kanske det kommer sårskilda modellfiygbeståmmel- 
ser. Men det drdjer nog ett tag till.
Åven inom det hår området tycks det inte finnas någon som helst anledning till oro. 
Om det kommer några nya beståmmelser, så år de uppråttade i basta samfdrstånd 
med Sveriges Modellflygfórbund!



Skala-VM 1990!
Så har flugits 1990 års varlds- 
masterskap i F4-klasserna - det 
vill saga F4B (linskala) och F4C 
(radioskala). Det gjordes den 
har gången vid Babice-flygfål- 
tet utanfor Warszawa i boijan av 
september. Den gamble redak
toren var med några dagar och 
kunde inledningsvis notera, att 
Carl Gustaf Ahremark ingick i 
ett samspelt, femhovdat och blå- 
mossat domarteam med vetera
nen Eric Coates som chefsdo
mare. Deras insats orsakade 
bara 2 protester, vilket fick rod- 
mossade FAI-jurytoppmannen

Dennis Thumbston (s k VM- 
overkucku!) att konstatera, att 
det domarteamet var det basta 
han någonsin haft.
Lagledaren for det svenska 
landslaget - vi svenskar tavlar 
bara i F4C, medan F4B tycks 
locka mangder av oststaLslander 
och USA - Bengt Kallstrom, 
tacklar harintill handelsen från 
sitt håll. Det kan måhanda bli 
motsagande i några detaljer. 
Men så brukar det ju alltid vara. 
Det svenska fårgema represen- 
terades dels av den svenska 
flaggan i ett imponerande flagg-

spel, dar man kunde glådja sig 
åt nykomlingar som bl a Japan, 
San Marino och Spanien, dels 
av de tavlande Esbjom Strom- 
quist/Thulin NA, Kjell-Åke 
Elofsson/Sk 50 och 1989 års 
svenske mastare Lars Helmbro/ 
J30 Mosquito. Ett antal stottan- 
de supportrar kunde också åter- 
finnas i svensklågret.
Vadret var nara nog sydlåndskt 
med temperaturer kring +30° 
ankomstdagama, medan under 
tavlingsdagama fick de tavlan
de stundtals kampa mot såval 
blåst som regn. Trots goda ar-

rangemang tycks vaderfrågan 
alltid vara svårbemastrad for 
vardama.
Tåvlingsplatsen bestod av en 90 
meter bred asfaltbana (har och 
dar något ankommen) vilket 
gjorde att man latt kunde folja 
de vindkantringar, som uppstod 
under dagama. Ett alert domar
team - de sista dagama Amund- 
sen-liknande i sina stora over- 
rockar, som arrangorema snabbt 
utrustade det med i kylan/blås- 
ten - kunde snabbt omgrupperas 
med bord, parasoller (mot reg
net!). Field Marshal Stefan

Lagledarrapport 
från Skala-VM i 

Polen
Det svenska skalalandslaget 

med supporters for till 
Warszawa - flygfåltet Babice - 

for att dar delta i det elfte 
"World Championship". 

Hår foljer lagledare Bengt 
Kållstroms rapport

Statisk bedomning
Det ar spannande då resultaten 
visas forst då samtliga modeller 
bedomts. Peter McDermotl/ 
Sopwith Triplane toppade. Tvåa 
Ramon Torres/USA/Beechcraft 
T-44A, trea Philip Avonds med 
vålkand F-15 Eagle. Av sven- 
skama blev Lars bast på en 15:e 
plats, foljd av Tjålle på 16:e. 
Esbjom/Thulin NA 45:a - mo

deil eller dokumentation foil 
inte domama i smaken. Tjålles 
valbyggda Safir Sk 50 och goda 
dokumentation fick lagre poang 
an vantat. Lars och Esbjoms 
karror visade samma tendens. 
Fore flygmomentet hade de 
tavlande mojligheter att prova 
modeller och luftrum. Vår "tra- 
nare" (team-manager-assistant) 
Bertil Carlsson gav vårt gang en

"flygpass-duvning” med en 
medford EZ-Mustang.

Flygomgång 1
Tjålle genomforde en till en bor- 
jan overtygande forstå flygning, 
tilis ett motorstopp satte punkt 
for den. Lars imponerede på do
mama och fick bra poang, trots 
smarre missar. Så Esbjoms tur 
- otur: någon hade under natten
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Kraszewski skotte den operati
va delen smidigt och valoljat.

Inga sensationer
Vad betraffar sjalva tavlingen 
var den helt utan sensationer. 
Som vanligt kampade Philip 
Avonds/F15 Eagle och Peter 
McDermott/Sopwith Triplane 
om topp-placeringama.
Som vanligt tog Peter (1786,5) 
ganska overlagset den statiska 
delen fore amerikanen Ramon 
Torres (1675,5), medan Philip - 
som vantat - fick forvånadsvart 
många statiska poang (1663,0)

for sin tvåmotoriga fan-Eagle 
trots alltmer gulnande dekaler. 
Svenskama fick dåhgt betalt 
statiskt sett.
Som vanligt kampade svenskar- 
na med sig sjalva och med sin 
utrustning. Esbjoms snurra loss- 
nade, Kjell-Åkes hjul lossnade, 
Lars kampade sig svettig for en 
tredje flygning (som kanske 
kunde givit en bronspeng) men 
fick inte ens sin vackra Mosqui
to (13:e statiskt) i luften. Var det 
nålinstallnings/branslem at- 
ningsproblem, så tycker den 
gamble, att så får det inte vara

vid ett VM. Kontroller och dub- 
belcheckningar måste goras - 
gama i onddan, men då vet man 
i vaije fall att det bor fungera! 
Var motorema provkorda sam- 
ma dags morgon? Det ar latt att 
vara åskådare och depåpilot! 
Våra ambitiosa skala-pojkar får 
inte tillåtas upptrada amator- 
massigt vid VM-tavlingar. De 
har kampat till sig den avunds- 
varda uppgiften att represente
ra svenskt modellflyg och då 
skali det "take-me-thousand" 
funka i alla led!

Fortsåttning nåsta sida!

VM-fanorna vajade blott i den 
snåla vinden vid Babice-faltet. 
Ovre raden: Merckenschlagerl 
Bristol Scout D, BRD, , Mick 
Reeves!Sopwith Camel (oven 
nedan t h), 71 -årige japanen 
Shuro Takahara med fin Spad 
VII (oven nedan t v), San Ma
rinos Gianfranco Costas Avro 
Tutor (aven mittraden t v), 
fransmannen Levy's Stampe, 
Konrad Oetikers Jungmeister 
(gammal i gården!), nedan 
finflygande och trevlige Karl 
Petz + fru, Osterrike med fin 
Moth 5:a statiskt (sjua totalt!)

slagit på både sandare och mot- 
tagare. Ackama var tomda. Ka- 
nadensare och finlandare råka- 
de ut for samma sak. Esbjom 
hade reserver med, men var an- 
dock osaker på kapaciteten. Han 
beslot att starta. Det borjadc bra, 
innan några oforklarliga ryek i 
rodren åntrade modellen mot 
moder jord. Esbjom lyekades få 
kontroll Over maskinen och

gjorde en snygg nodlandning. 
Vad berodde det på?
Efter diskussion med FAI-juryn 
beslots att samliga deltagare 
som drabbats av påslagna san
dare skulle få omstart, vilket 
skedde dagen darpå. Esbjom 
gjorde då en bra flygning.

Flygomgång 2
"Tjålle" gjorde en bra flygning,

men tappade ett av huvud- 
stallshjulen. Inga poang gavs 
efter detta (helt enligt Sporting 
Code). "Tjålle" gjorde en nod
landning med infållda stall i grå- 
set utanfor banan -maskinen tog 
ej skada. "Tjålles" andra miss- 
lyckade flygning. Tatplacering- 
chansema borta fór hans del! 
Lars andra flygning blev en 
fulltraff, fjarde plats efter andra

omgången. Vi vadrade medalj! 
Esbjoms andra flygning blev 
ingen flygning. Hans motor 
gjorde backslag med lossad 
propellermutter som foljd. Inte 
bara en gång, utan två. Start
tiden rann ut och omgången 
blev struken for Esbjom.

Fortsåttning nåsta sida!
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Men de svenske var inte ensam- 
ma med problem. Philip Av- 
onds fick inte in alla hjulen ef
ter starten vid tredje flygningen 
som bara gav 782 p. Brian Tay
lor skulle visa "stall ut" med sin 
Typhoon. Det ena kom ut. Och 
ville sedan inte gå in igen, så 
hans landning blev dramatisk på 
ett huvudstall och mager poång- 
utdelning i tredje flygningen.

Efter inledande statisk omgång 
och två flygningar ledde Philip 
Avonds fore Peter McDermott 
med Mick Reeves på tredje 
plats. Brian Taylor låg fyra - 53

p fore Lars Helmbro på femte. 
Ramon Torres, USA, hade sjåt- 
teplatsen med sin fina tvåmoto- 
riga Beechcraft T44A  fyra 
points fore belgaren Wim Reyn- 
ders/Tempest Mk V och vår 
finlandske van Ronald Lind- 
berg/FW 190 F-8. Tredje flyg- 
omgången skulle alltså betyda 
mycket for slutresultatet.

Så blev det
Eagle-Avonds vann med 3.641 
p trots stympad tredje flygning 
endast 30 p fore Peter McDer
mott Ramon Torres gjorde 
1821 p i sin sista flygning och

blev trea på 3.287.8 p och tog 
bronspengen fore Mick Reeves 
3246,2 p. Det var med andra ord 
mer an 300 p mellan tvåan och 
trean, vilket visar att Philip 
Avonds och Peter McDermott 
ar outstanding i det har sam- 
manhanget. Ronald Lindberg, 
Finland/FW 190 genomforde en 
fin och realistisk tredje flygning 
(dock lite for snabb mellan ma- 
novrama!) och knep femteplat- 
sen på 3212,4 p. Brian Taylor - 
den gamle skalakampen, som 
har "otur" i varje VM - i år 
stallproblem, i Gorizia motor
problem med sin Mosquito -

blev sexa, endast 10 poang ef
ter Lindberg. Karl Petz, Óster- 
rike, kom sjua efter en fin och 
realistisk flygning - gav 1677 p 
- med sin Tiger Moth - 3185,5 
p totalt. Det bor noteras, att Av
onds toppade flygmomenten 
med sina två genomforda flyg
ningar med 2002,2 respektive 
1953,9. McDermott foljde med 
1828,8 och 1821,6 poang. Och 
vår Lars Helmbro genomforde 
tavlingens femte basta flygning 
med 1741,1 i andra omgången. 
OM - man får saga om - Lars 
hade kommit i luften for tredje 
flygningen och dår kammat hem

Lagledarrapport
Flygomgång 3
Forhoppningen och "trycket" på 
vår egen Lars var nu uppenbar. 
"Tjålle" fick till en bra flygning, 
som gav några snapp upp i pris
listan.
Så Lars och hans Mosquito. 
Motorema trilskades. Trots iv
rigt skruvande och snapsande 
6

ville de inte vara med, forran 
startiden runnit ut och darmed 
flygomgången struken. Bittert, 
inte minst for Lars, som ar kand 
fór att ha sina prylar i trim. 
Esbjom gjorde vad som kan be
garas tidigt på sondagmorgonen 
med kali snål vind. Han fick 
ihop nastan lika många poang 
som under forstå flygningen. 
Svenskamas placering blev Lars

på en hedrande 8:e plats, fóljd 
av "Tjålle" på 25:e och Esbjom 
slutligen på 32:a plats. I lag kom 
vi på 7:e plats av totalt 20 natio
ner - en klart godkand placering.

Kring arrangemangen
Den sociala biten ar en stor in
grediens på ett sånt har arrange- 
mang. Hotellet var battre an vid 
VM i Italien 1988. Vi var nu

samlade i ett hotell - deltagama 
kan samlas och ha utbyten. 
Trevligt. Hotellet - som ett 
svenskt medelklasshotell - får 
godkant. Maten var en besvikel- 
se. Bertil Carlsson, som åven 
var tranare fór de matglada, be- 
sokte ofta lyxigare krogar i cen
trala Warszawa.
Klubbama i Ost jobbar under 
andra forhållanden an vi i våst.



Tv juryns Tony Aarts - 65 år var- 
av 55 inom mode Ilfly get (en ut- 
mårkl man!) F o flyg- och mark
bilder. Ovan 'Tjålle" med Safir 
och Lars Helmbro med tril- 
skande Mosquito. Nedán t v Phi
lip Avonds måstarmaskin F-15 
Eagle, ovan t h bronsmedaljór 
Ramon Torres Beech T-44A och 
forstå USSR-tavlaren i F4C Va
lery Zhuravel/Zlin 50L (27:a).

icke ooverkomliga 1700 p hade 
han belagt sjåtteplatsen fore 
veteranen Brian Taylor/Typ- 
hoon med nara 100 p mer i det 
statiska. Det ar lite, som gor det! 
Tjålle Elofsson brukar komma 
mot slutet och så åven denna 
gång -1524,6 och 25 plats totalt. 
Esbjom Stromquist gick om
kring lite murrande efter två 
flygningar (som egentligen bara 
var en for hans del!) - då på 49:e 
plats - och fick en icke oaven 
urladdning i tredje, som gav 
1462,8 och lyfte honom till 
slutplaceringen 32.

I ovrigt då?
De stora sensationema uteblev. 
I stallet fick man soka de små ut- 
ropstecknen. Bland dem vill jag

Fortsåttning nasta sida!

Något nytt?
Under en paus i VM plockar 
redaktom mångårige varlds- 
mastaren Philip Avonds på 
framtidsplaner. År det dags 
for något nytt från hans sida? 
— Varfor skulle jag fundera 
på en annan typ? Jag ar på min 
tredje F-15. Till nasta VM 
kommer jag med en ny. Den 
gamla ar sliten, men ger fort- 
farande statiska poang så det 
racker. Jag har lart mej trim- 
ma och flyga min F-15. Jag 
kan den. Traningsmodellen 
och tavlingsmodellen har 
samma upptradande i luften. 
Med en ny F-15 modeli kan 
jag forbåttra konstruktionen,

få den lattare, mer lattservad 
(viktigt under stressande tåv- 
lingar), forutom att jag kan bat- 
tra på statiska vardet - "craft- 
manship" och "scale details" - 
annu mer. F-15 Eagle ar myck- 
et lattflugen, så flygningen kan 
bara bli båttre. Med en helt an
nan modeli - oavsett typ - så får 
jag borja helt ffån borjan kon
struktions- och tråningsmåssigt
- onddigt, va? Den har har allt 
fdr den hår typen av tåvlingar. 
Och den vinner! Det råcker vål?
— Men vad sondagsflyger Du 
med då. Har Du inte någon lång- 
sam, trevlig dubbeldåckare att ta 
fram och smorflyga med?
— Jag har en annan fan-modell
- Rafael - som jag tar fram

ibland, men F-15 år båst!

Byggsatser finns 
Philip såljer byggsatser till sin 
F-15. Glasfiberdetaljema gor 
en specialist. Vingar, stjårtplan 
skår han sjålv. Jet Hangar kop
te tillverkningsråtten for USA 
for drygt- ett år sedan, men det 
har gått tragt med forsåljning- 
en dår. Hår i Europa har fram- 
gången varit stor fråmst i Fran- 
krike och Tyskland. 3-4 bygg
satser har sålts till Norge. Ing
en svensk har ånnu fasmat for 
hans Eagle.
Det borde någon gora - och 
Philip borde prova på något 
nytt, han också. Så det så!

Redaktom

Det blev "smolk" i bågaren med 
krossade bilrutor och nerrivna 
flaggor. Dock skali ingen skug- 
ga falla dver arrangerande Aero- 
klubb Polski och Aeroklubb 
Warszawski.
Vid flygfåltet hade man en per
fekt asfaltbana samt två hanga
rer dår modellema var utstallda. 
Dår ågde den statiska bedom- 
ningen rum. Några hobbyfirmor

fanns också inhysta dår liksom 
en bar, dår man kunde intaga det 
mesta kroppen bchover. 
Polackema hade lost transpor
ten hangar-flygfålt med små 
lastbilar som gick nonstop.
Till "Svenskpartyt" hade Bertil 
Carlsson engagerat ett polskt di- 
xielandband. Han deltog sjålv 
aktivt med ljuva toner till utspis- 
ningen av de svenska låckerhe-

tema. Populårt och omtyckt! 
Skaran intemationella svenska 
domare okar. Forutom Lars 
Helmbro har vi nu med Carl- 
Gustaf Ahremark, valkånd pro
fil inom flygarkretsar.

Tack till sponsorer
Avslutningsvis vill jag såsom 
lagledare och dårmed for hela 
laget framfora ett tack till våra

sponsorer, som bestod av Bertil 
Tobiasson (åven supporter på 
detta VM), innehavare av Fri- 
modigs Lek & Hobby i Udde- 
valla, Saab-Scania, Arne Finn- 
strom, innehavare av El-monta
ge i Malung, Claes Olson i In- 
sjon samt Mdlnycke i Falun.

Bengt Kållstrom 
Lagledare 
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Nr 5 · 1990

Skala-VM!
nåmna japanen Shuro Takahara, 
med en mycket snygg Spad VE 
- statiskt 1464 poång, just under 
Lars Helmbro och Kjell-Åke 
Elofsson. Rygningen var det 
dåremot problem med. Han flog 
i vanstervarv på sitt hemmafalt 
och fick svårigheter med hoger- 
svångama har. Takahara kopte 
f o en tvåmotorig Cessna T-50 
Crane av kanadensaren Chris 
Gauntley och skankte den till 
polackema - en snygg gest, som 
dock inte gav merpoang.

vad. Många undrade, om det 
kunde vara så, att han vid invag- 
ningen klarat gransen, och fore 
flygningama plockat in avvag- 
ningsvikter for att få flam batt
re tyngdpunktslage. Om det var 
sant, hade det skett vid tidigare 
tavlingar, då han slutat som 
varldsmåstare? Otrevliga funde
ringar. Det hela slutade med att 
han stod overst på prispallen 
efter avslutad tavling.
Det ar mycket sålian man gor en 
viktkontroll efter en flygning 
och frågan ar, om det inte borde 
forekomma oftare. Många mo

deller - inom F4B som F4C - 
ligger nara eller rent av exakt på 
maxvikten vid invagningen. Det 
kan vara frestande for en tavlan- 
de att sedan lågga i något i nos 
eller akter for att forbåttra mo
dellens flygegenskaper. Har 
finns kanske skal att infora ett 
slags modellflygets "doping- 
kontroll". For ordningens skull. 
(Den gamble redaktoren tycker 
, att Sporting Code kunde vara 
noggrannare i viktangivelsen. 
Dår står 7 kg och det kan tank
as, att man kor med hojning/ 
sankning av decimaler. Hade re-

gelboken angivit maxvikt 7,000 
kg, så hade gransen varit mindre 
tånjbar). Det skali bh intressant 
att veta hur de avslutande psal- 
mema drogs i fallet Fedosov. 
Nasta skala-VM går i USA 
1992, vilket gor, att EM stryks 
1991 av ekonomiska skal for de 
tåvlande. Ett NM kan det tank
as att man genomfor. Det får bh 
plåster på såren for dem, som 
redan kvalificerat sig hil de 
strukna EM-tavlingama. Dåri- 
bland stf lagledare Berhl Carls- 
son med fin SE5a.

Redaktorn

Vad om linskala?
Vad betraffar F4B, så genom- 
fordes den tavlingen vid två lin- 
cirklar ett hundratal meter från 
F4C-aktivitetema. Under några 
dagar spreds rykten om att den 
flerfaldige vårldsmastaren Vla
dimir Fedosov diskvalificerats. 
Vid en kontrollvågning efter en 
flygning lår vågen ha stannat på 
7,3 kg. (Hans tvåmotoriga AN- 
28 får enligt Sporting Code p 
6.2.1 bara våga 7 kg). Den lille 
ryske kampen var djupt bedro- 
8
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Tåvlande Nation Modeli Stat Hyg 1 Ryg 2 Ryg 3 Totalt

1. Philip Avonds B F-15 Eagle 1663,0 1953,9 2002,2 782,0 3641,0
2. Peter McDermott GB Sopwith Triplane 1786,5 1639,2 1828,8 1821,6 3611,7
3. Ramon Torres USA Beech ΤΠ4Α 1675,5 1329,4 1596,2 1628,4 3287,8
4. Mick Reeves GB Sopwith Camel 1646,0 1673,3 1527,2 1464,0 3246,2
5. Roland Lindberg SF FW 190 F-8 1577,0 1435,4 1586,6 1684,2 3212,4
6. Brian Taylor GB Hawker Typhoon 1575,0 1608,6 1645,4 1453,2 3202,0
7. Karl Petz AUT Tiger Moth 1587,0 1519,0 1291,5 1677,9 3185,5
8. Lars Helmbro S DH-98 Mosquito 1489,5 1579,0 1741,1 0,0 3149,5
9. Max Merckenschlager BRD Bristol Scout D 1434,0 1544,5 1629,6 1705,5 3101,5

10. Wim Reynders B Hawker Tempest 1519,0 1549,8 1597,1 1563,5 3099,8
25. Kjell-Åke Elofsson S SAAB 91C Safir 1486,5 1225,4 1070,0 1524,6 2861,5
32. Esbjom Stromqvist— S Thulin NA 1221,0 1529,5 0,0 1462,8 2717,2



Åpropå artikeln om den Rode Baronen i Mfn nr 4/1989

Vid Invalidenfriedhof
1 ett våldsamt regn korde den 
gamble redaktoren vasterut på 
Leipzigerstrasse i Ostberlin. Igår 
hade han lamnat Warszawa och 
skalaflyg-VM. Farden hade gått 
forbi Poznan i Polen, forbi grans- 
overgången till Ósttyskland, 
som gav en souvenir i passet - 
DDR-stampeln - nu en raritet.

Den gamble svangde hoger på 
måfå och kom in på Fried- 
richstrasse, dar regnet piskades 
mot rutan i motvinden. Vind- 
rutetorkama gick for fullt men 
hade svårt att hålla rutan fri från 
skyfallet. Brandenburger Tor 
dok upp till vanster. In på Unter 
den Linden. Oupphorliga tra- 
fikljus i rott gjorde fården till en 
staccatoliknande forflyttning. 
Den lilla skissen over Berlin i 
ett horn av tysklandskartan gav 
inte mycket, men fick oss att 
envist dra oss mot norr. En buss 
motte och gav oss en overskolj- 
ning. Nåsta gång torkama klar- 
nade rutan gled vi in i en T- 
korsning. Det kandes vanster. 
Vi svangde vanster ut på Invali- 
denstrasse, som stråcker sig i
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ostvastlig riktning. Vi narmade 
oss vårt mål. En myndig bygg- 
nad dok upp till hoger. Mitt på 
en bro over en smal kanal fanns 
rester av en gransovergång. Ar- 
meringsjam stack vresigt upp ur 
krossad betong. Vi passerade 
detta monument over en snart 
gången, sorglig period i berli- 
namas historia.
Vi vande bilen vid nasta horn 
och korde tillbaks till Ost. Det 
var dit vi skulle. En kvinna med 
paraply kampade mot den hårda 
blåsten och regnet Jag for ut ur 
bilen och frågade damen:
—  Wissen Sie, ob es gibt ein 
alter Friedhof irgentwo hier?
— Ja diese Strasse rechts, dann 
fiinfhundert Meter weg.
In i bilen igen. Åt hoger in på en 
liten gata - Schamhorststrasse. 
En rOdvit bom hindrade vidare 
fård, men en gubbe dok fram i 
en liten lucka i en kur.
— Wohnen Sie hier? Wollen 
Sie passieren?
— Nein - aber ja!
Jag frågade mannen om det fanns 
en Friedhof har i narheten. En 
"Invalidenfriedhof' skulle det 
dessutom vara.
— Jodå, sa han. 100 meter bak
om den vita Trabanten dar borta 
till vanster ar en mur. Mitt på 
muren en grind. Dar år det. 
Paraplyet vande sig kantarellik- 
nande nar vi gick ur vår vita 
Sierra, men det hann vi inte ratta 
till. Nu var det spånnande. Var 
det har veikligen den Invaliden
friedhof, dar enligt alla kållor 
Manfred Freiherr von Richtho
fen - den ROde Baronen - skulle

vara begravd? Framfor oss var 
grinden halvOppen. Langre in 
gravstenar. Vi gick in. Till van
ster var en anslagstavla. Dar var 
bakom glas några maskinskriv- 
na A4-papper haftstiftade. Ru- 
tans insida var full med kon
dens, så det var svårt att lasa. 
Langst ner satt en skiss over den 
gamla kyrkogården, som bOija- 
de anvandas på tidigt 1800-tal. 
Lappen var nyligen uppsatt. Dar 
satt också en forteckning over 
dem, som begravts på platsen. 
Mitt i tabellen stod namnet 
Richthofen. Grab Nr. 72! 
Enligt skissen skulle graven 
ligga i ovre kanten av kyrkogår
den. Halvspringande - med viss 
vordnad - skyndade vi oss fram 
till den plats, dar vi våntade oss 
finria grav nr 72. Vi fann den 
inte. Tillbaks till skissen bakom 
den immande rutan. Vi tog ut 
kontrollpunkter for att kunna 
"pejla" oss fram till ratt lage for 
grav 72. Vi fann ingen grav nr 
72. Ej heller grav 71 med Emst 
Udet (också med flyghistorisk 
bakgrund). Vi gick runt och laste 
på det 3040-tal gravstenar som 
fanns. Ingenstans fann vi Richt
hofen. Men val ett par grawår- 
dar over flygare, som tjanstgjort 
vid Richthofens jaktstaffel. Ef
ter en halvtimmes sokande utan 
resultat stod vi åter vid anslags- 
tavlan. Vi laste forstrott och 
uppgivet resten av de uppsatta 
A4-bladen.
Ett av dem berattade, att några 
gravar hade fórstorts i samband 
med byggande av den berykta- 
de muren - Berlinmuren. Dar-

ibland just den vi sokte - Man
fred von Richthofens. Med 
blicken fladdrande mellan skiss 
och "verklighet" kunde vi kon
statere, att just dar ett tiotal 
sektioner av Berlinmuren fort- 
farande stod borde Richthofens 
sista vilorum befinna sig. Vi gick 
mot platsen. Man hade med 
planat ut marken dar muren rests. 
Utanfor muren invid en kanal 
låg något, som såg ut att vara 
stendetaljer från en gravvård - 
var det inte en del av en om med 
utstrackta vingar?
Jag låt min kamera minnas åt 
mig i såval fårg som svartvitt. 
Innan vi lamnade kyrkogården 
stannade vi upp vid anslagstav- 
lan igen. Ett annat A4 fick oss 
att tro på framtiden. Redan nu 
hade det blivit nyordning åven i 
Ostberlin. Man beklagade, att 
gravplatsen var i dålig kondi
tion. Man berattade, att man 
skulle återstalla den i ursprung- 
ligt skick. Man efterlyste efter- 
levande slaktingar till dem som 
vilade har. Man ville ha fotogra
fier eller annan dokumentation 
som hjalp for att i mojligastc 
mån kunna återstalla begrav- 
ningsplatsen till det skick som 
den fortjånar.
I ett horn låg ett antal gravstenar 
som ditfosta av en vågmaskin. 
Dar kanske de stenar låg, som 
fór trettio år sedan stod ivagen 
fór muren. Dar låg också tomma 
ryska champagneflaskor och 
rostande kaviarburkar. 
Framtiden innebar inte bara stora 
och gladjande forandringar fór 
berlinama i stort. Åven i smått 
sprider sig ett ny tt tankande forbi 
rostande gransovergångar.
Det var uppbyggligt att få kon- 
statera det mitt uppe i besvikel- 
sen med den forsvunna, men 
forhoppningsvis endast dolda 
graven med Manfred Freiherr 
von Richthofen - den Rode 
Baronen.

Den gamble redaktoren

Ovan Berlins Invalidenfriedhof 
av idag - enligt planerna snart 
en idyll i det historiska Ost- 
Berlin. Vid muren i fonden låg 
(ligger?) Richthofens grav.
T v: Richthofens grav nr 72 - an 
så lange bara i forteckningen 
och på skissen.
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Blotlagt SM i 
F4C& Pop
En S 17 eller en T 2:a hade var it mu Itum vid 
Hókaklubbens SM-tavling.
Start & landning i vatten hade varit fullt mojlig

Resultat SM i F4C och 
Populårskala

Resultat F4C
1. Gosta Lofgren/J8 3.403 p
2. Bertil Carlsson/SE5a 3.356 p
3. Kurt Lennå/Zlin 50 3.157 p
4. E Strómquist/Thulin NA 3.008 p
5. B Gunnarsson/CW Cub 2.967 p
6. Stefan Olsson/Sk 25 2.931 p
7. Lars Helmbro/CI W Cub 2.914 p
8. T Christansson/Sk 15 2.785 p

Resultat Populår-skala
1. Stig Krampe/Ryan STA 2.491 p
2. S Sundstróm/Chr Eagle 2.329 p
3. R Gustafsson/Laser 200 2.251 p
4. Bert Góransson/Pietenpol 2.187 p
5. T Christiansson/Zlin XII 2.156 p
6. K Gyllenstiema/Bellanca 2.154 p
7. Morgan Berg/Sk 16 2.093 p
8. T Sundstr6m/Sk 25 2.078 p
9. P E Anderssen/PT 17 2.018 p

10. Borje Sebring/Sk 16 2.010 p
11. Jan Lilja/CAP 21 1.794 p
12. Soren Persson/Spitfire 1.458 p

Strax innan VM-tavlingama i 
F4C gick av stapeln genomfor- 
des det svenska masterskapet i 
Hókaklubbens regi.
Bland deltagama i F4C kunde 
man finna VM-combalanten Es- 
bjom Stromqvist, som vadrade 
sin Thulin NA. EsbjOm genom- 
forde endast två flygningar. En 
envis blåst stimulerade inte 
namvart. Dessutom fick han ett 
lattjo radio(?)-kytt, som han for- 
ståndigt nog lat avsluta flygan- 
det den har gången. Polackema 
ar varda att se hans NA intakt! 
Lars Helmbro, svensk mastare i 
F4C 1989, sparade sin Mosqui
to fór VM och kom med en li
ten vingklippt Cub med samma 
dekor som Beme Gunnarssons 
10 år gamla kvartskalavariant. 
Vådret var bedrovligt forstå da
gen och i Hókaklubbens plåttalt 
kordes statisk bedomning i F4C 
och Pop-skala parallellt. Utan- 
for vadades det i sjoar. Det var 
inte alls trevligt!

Flyga gick dock bra!
Men alla tre stipulerade flyg- 
ningama kunde genomforas for 
sondagen bjod på allt battre va
der. Då tavlingen avslutades var 
det riktigt bra!
Gosta Lofgren/J8 tog hem F4C 
med Bertil Karlsson/SE5a på 
andra plats. De två var suverana 
- 200 p fore hemmaklubbens 
Kurt Lennå/Zlin 50L. Strom- 
qvisl/Thulin på fjarde fore Ste

fan 01sson/Sk25 - omslagsbild. 
Riksmasterskapet i Popskala tog 
Stig Krampe med sin fina Ryan 
STA. Stefan Sundstrom kom 
tvåa med sin Christen Eagle 
trots vattenfylld mottagare i 
forstå flygningen.Rolf Gustafs
son/Laser 200 och Bert Gorans- 
son/Pietenpol Aircamper (kul 
och ovanlig!) foljde.

Publikfritt - regn orsak?
Avskrackte vadret publiken el
ler varfor kom den inte? Visste 
de om SM:et? En del gaster 
saknade också gemensamheten, 
som brukar vara vanlig i såda
na har sammanhang. Korven 
var med, men inte grillar man 
ensam!
Ovan F4C- tvåan Bertil Carls- 
sons SE5a och Tommy Chris- 
tianssons trevliga Sk 15. Tom
my hade också en ovanlig Zlin 
XII. Under den SM-segraren 
Gosta Lofgrens J8 och Berne 
G's wingclipped Cub.
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Sista SM:et 
i F3B-TI
SM i skali endast gå i s k FAl-klasser. Detta 
blev det sista i F3B-T - om nu inte kommande 
fórbundsmóten får andra idéer.

den tavlande glomde ta med sig 
tidtagaren till start! Arrangeren
de Filipstads MFK skotte tidtag
ningen - uppskattat av de tavlan
de. Inga protester behovde be- 
handlas, vilket ar ett gott teck- 
en på bra arrangemang och di
sciplinerede tavlande.

Vdlfyllt, digert prisbord 
Ett vålfyllt prisbord lockade till 
stordåd med bl a en Graupner/ 
JR MCI 8 - Hobbyborgens 
flaggskepp - tillsammans med 
en 2-metersseglare från Hoga- 
nas Hobby & Elektronik och

Med dystre SMHI-prognoser 
drogs 1990 års svenska master
skap i F3B-T igång. Det ar det 
sista i ordningen, då SM i frem
tiden endast får hållas i intema- 
tionella klasser. F3B-T ar en 
svensk specialklass. Vadret var 
dock hyggligt med svaga NV- 
vindar. Vårmande sol omvaxla- 
des med rengskurar.
Det ar en stor tavling. Ungefår 
300 starter skulle genomforas 
under dagen utan frekvenskolli
sioner. Flygandet blev lite varie
rende, då vissa kunde genomfo- 
ra maxar i bra flygvåder. Andra 
hade oturen och missgynnades 
av vadergudama under stundtals 
svårfluget vader. In i det sista 
var det ovisst om topplacering- 
ama. Den flygande materielen 
kannetecknades av hog kvalitě. 
Få incidenter intråffade: inget 
vingbrott, en nodlandning efter 
stabbrott, en omstart på grund 
av linbrott, en annan omstart, då

radio från lokala Domus. Junio- 
rema kunde tampas om en an
nan Graupner/JR 414 från Τ’- 
Hobby i Filipstad, Natans Hob
by bjod på en 2-metersseglare 
och Domus med en kamera. 
Efterhånd forbåttrades vadret 
med mojligheter for de tavlan
de att forbåttra sin stallning. 
Under tiden tavlingsledningen 
raknade fram prislistan genom- 
fordes en trevlig "ploj "-tavling 
med Kent Johansson som initia- 
tivtagare. Under en faststallt 
tidsperiod (6 eller 8 minuter) 
skulle man skaffa sig så myck- 
et effektiv flygtid (fri flygning, 
frikopplad från linan) som moj- 
ligf Gemensam start - 9 storseg- 
lare kopplade i varsin lina star- 
tade samtidigt - ett uppskattat 
mellanspel, som dock togs på 
blodigaste allvar av en del. 
Innan prisutdelningen informe
rede Anders Gustavsson om nya 
RC-segelklassen F3J. Filipstads 
Fritidsforvaltnings chef Gunnar

Jonsson tick också tid for att 
betona Filipstads fordelar.

Herrljunga toppade edit!
Den sista svenske mastaren i 
F3B-T blev Krister Lennarts- 
son, Herrljunga. Han var myck- 
et tatt foljd av Stefan Karlsson, 
RFK Ikaros, som i sin tur var 1 
poang fore trean Uno Persson, 
Askersund. Det var hårt i toppen 
- de fremstå 20 återfanns inom 
samma 100-tal poang! Herr
ljunga tog aven juniorklassen 
med Jonas Blomdahl fore Mat- 
tias Karlsson, RFK Ikaros och 
Andreas Carlsson, Blue Max. 
Arrangorema vill framfora ett 
tack till Wåstergotlands Modell- 
flygforbund som hjalpte till och 
stod for startmaterielen samt till 
Herrljunga MFK for deres insat
ser innan tavlingen. Sponsorer 
och prisdonatorer inte att for- 
glomma!

Filipstads MFK 
Kaj Skare

Resultat totalt Resultat lagtåvlingen
1. Krister Lennartsson Herrljunga 1544 p 1. Herrljunga 4542 p
2. Stefan Karisson RFK Ikaros 1541 p J Blomdahl, K Lennartsson, R-E Blomdahl
3. Uno Persson Askersund 1540 p 2. Askersunds MFK 4456 p
4. Eine Moberg Karlskoga 1538 p L Andersson, ΚΉ Persson, U Persson
5. Per Nordstrom Nykóping 1533 p 3. RFK Ikaros 4441 p
6. Bengt Johansson Ludvika 1530 p Y Karisson, M Karisson, S Karisson
7. Jonas Blomdahl jun Herrljunga 1516 p 4. Blue Max 4428 p
8. Gunder Carlsson Blue Max 1508 p A Carlsson, G Carlsson, T Carlsson
9. Mattias Karlsson jun RFK Ikaros 1505 p 5. Karlskoga MFK 4365 p

10. Frank Heriufsen Rudskoga 1488 p Y Strådalen, B Brostróm, B Holmberg

Inbrott fórsenar...
En vacker septembermorgon, då 
den gamble redaktoren och 
Tryckfles-Nilsson kom till re
daktionen, hade tjyvar redan 
vařit dar och tagit med sig hela 
Mac-utrustningen - Hex, NTX- 
skrivare, scanner, telefaxmaskin 
mm - allt så når som på kaffe- 
kokare och blyertspennor. Lång

leveranstid på ny datorutrust- 
ning har gjort, att arbetet med 
detta nummer inte kunde gå 
igång forran i bOijan av oktober. 
Vi hoppas på forståelse!
Polis Bergstrom med polishun
den Beda undersoker fallet och 
har redan sakrat finger- och 
andra tjyvavtryck i lokalen.

Tjuvar kom over 
datoratrustning

Data- och kontorsutrustning Bland det stulna finns laser 
fór minst 100 000 kr ståls vid skrivare, storbildsskårm, te 
ett inbrott natten till tisdagen lefax och kameror. Tjuvarm 
på ett foretag på soder i Halm- hade under natten systemat 
stad. Tjuvama hade tagit sig iskt sokt igenom lådor och 
in i lokalema genom att bryta skåp i jakten på vårdefore- 
sonder ett fónster. mål. Troligen har de nattliga

Når personalen kom till sitt besokarna också haft tillcržno
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Wilga, oh, 
Wilga!

Aerodynamik kan ibland verka svårt. 
Men tyvårr år det år lått gjort, att góra det 
ånnu svårare ån vad det egentligen år!
Det har med aerodynamik kan 
verka knepigt. Ibland får man 
lasa saker och ting om aerody
namik, som biir lite felaktigt - 
eller onddigt komplicerat.

higet vacuum, inte ...
Så till exempel ar det inte ett 
vacuum på vingens oversida, 
som gor att den lyfter, då den 
fors fram genom luften.
Ett vacuum ar ett beståmt och 
totalt lufttomt rum - och något 
sådant kan vi inte skapa over en 
vinge, hur vi an beter oss.
... utan ett undertryck!
I stallet bildas det ett undertryck 
på vingens dversida, ett tryck, 
som alltså ar lagre an det tryck, 
som ar under vingen. Och ving
en har fått en lyftkraft. Ju storre 
hastighet vingen får genom luf
ten, desto storre biir detta under
tryck på dversidan och desto 
storre biir också vingens lyft
kraft. Då vingens lyftkraft okar

och biir storre an flygplanets 
vikt, så lyfter flygmaskinen.

Anfallsvinkeln ar viktig
Detta galler vid en viss anfalls- 
vinkel. Om denna anfallsvinkel 
biir for stor, så "slapper" luften 
på vingens ovansida och plots
ligt, så har allt undertryck for- 
svunnit. Vingen forlorar sin 
lyftkraft och flyger inte langre. 
Flygmaskinen stallar. Det ar 
inte bra. Utom vid landningar, 
forståss.
S talla vid landningen
Vid landningen drar man ju av 
gasen for att sanka flygplanets 
hastighet. Då minskar vingens 
lyftkraft. Men genom att hoja 
nosen något (dvs man Okar an
fallsvinkeln) så håller sig flyg- 
planet fortfarande flygande i 
luften. Så kan man hålla på att 
sånka hastigheten - men inte fór 
mycket! Och inte fór lange! 
Just då Du år någon cm (fór mo-

H H

dellplan) over landningsbanan 
okar Du anfallsvinkeln ånnu 
mer och som en foljd av detta så 
"passerar" Du gransen. Vingen 
kan inte långre hålla kvar under- 
trycket på oversidan, lyftkraften 
forsvinner helt - och Du har 
landat!
Och om Du tittar på exempelvis 
sporrhjulsfórsedda flygplan, så 
har de just vid såttningsogon- 
blicket en så pass hog anfalls
vinkel att de ofta biir s k tre- 
punktslandningar, dvs sporrhju
let och huvudhjulen tråffar mar
ken samtidigt.

Det firms hjalpmedel
Nu finns det anordningar, som 
gor att luftens stramning på 
vingens oversida skali hålla sig 
kvar långre - åven vid lågre has- 
tigheter och stOrre anfallsvink- 
lar. Dit hOr bland annat en an
ordning vid vingens framkant 
som heter slots*)

STOL-Wilga, hon kan
Vid skalaflyg-VM i Warszawa 
hittade redaktoren en polsk 
Wilga, som ar ett flygplan som 
gjort sig kant fór s k stol-egen
skaper. (STOL= short take off 
& landning, dvs kort start & 
landning). Den har sådana hår 
slots. Se bildema.
Med dessa slots, så har luften 
båttre mojligheter att snyggt 
och fint folja vingens buktade

oversida åven då man flyger 
långsamt och med hog anfalls
vinkel. Det innebar, att med dy- 
lika hjålpmedel, så kan piloten 
stiga brantare direkt efter start - 
och landa med storre anfalls
vinkel och lågre hastighet. Då 
biir det kort startstråcka och kort 
rullstråcka efter landningen = 
kort start & landning = STOL! 
Wilgan har också en kul "om- 
vånd" slots vid stabilisatom. 
Den år "omvånd", fór att då 
flygplanet har stor anfallsvink
el, så skali ju hojdrodret hålla 
kvar flygplanet med hog nos. 
For att luften då inte skali slåp- 
pa under stabilisatorn/hojdrod- 
ret, så har den fått en "omvand" 
slotsanordning i framkanten. Se 
bild. Denna omvånda slots gor 
alltså, att luften "hålls kvar" 
under hojdrodret åven vid låga 
hastigheter.

*) slot = engelska for rånna. 
slits, långsmal oppning

Ovan den omtyckta Wilgan 
med sitt såregna utseende. 
Langs hela vingens framkant 
loper slots-arrangemanget, 
som ger den aerodynamiska 
"springan", som "håller kvar" 
luften på vingens oversida 
åven vid låga farter.
T v nårbild på hojdrodrets 
"negativa" slots



Homan har fått sitt internationella genombrott!
Jo, faktiskt. Jag kikade i en av 
de utlåndska modellflygtidning- 
ama som brukar komma till 
SMFF:s expedition, den polska 
MODELARZ. Plotsligt fick jag 
se en ritning som veikade vålbe- 
kant. Mycket riktigt, den enkla 
gummimotormodell av SAAB 
Safir som jag hade med i Hor
nan for något år sedan fanns 
med dår. Men inte nog med det. 
Man har gjort sig besvar att rita 
en A-version och en B-version. 
Den forstå ar lika den jag hade 
med, men B-versionen har upp- 
byggd kropp av pyttetunna bal
salister. T o m  låtthål i propel- 
lerfåstet av balsa. Det ar ganska 
långt ifrån det enkla, snabbygg- 
da modellerna jag brukar gora. 
Bra att Modellflygnytt upp- 
mårksammas. Hoppas det flyg
er omkring några nere i Polen.

Nu kommer ndsta bygge 
Det var ju några homor sedan 
jag hade med en modeli, men 
har kommer en klassiskt plan 
från 20-30-talet - Junker Ju-13.

Den anvandes i Sverige ganska 
mycket, av forsvaret och av 
civila flygbolag. Ett exemplar 
finns bevarat på tekniska museet 
i Stockholm. Dar kan Du kika 
på det.
En kufisk konstruktiondetalj år 
att det inte ar glasrutor i piloter
nas "gluggar", bara en liten 
vindruta framfor. Man undrar 
varfor de skulle sitta i vindbrus 
och kyla nar kabinen i alia fall 
ar inbyggd. Jag vet inte?*) 
Modellems konstruktion ar vål- 
kånd for att trogna Homan-låsa- 
re. En plan kropp av 3 mm bal
sa. I nosen sitter en balsatrian- 
gel som faste for en plastpropel
ler typ AMA-Cub. Vingar, stab- 
be och fena goras av 1 mm bal
sa. Under vingen limmar man 
två spryglar på varje vinghalva, 
så att vingama får en rundad 
profil. Den sprygel som limmas 
mot kroppen slipas till så att 
vingen får lite V-form. Roder, 
kronmarken och andra detaljer 
ritas dit.
Modellen bor byggas med 20-

25 cm spannvidd. Som vanligt 
kan Du få en byggritning i rått 
storlek, om Du sander mig ett 
tomt, frankerat kuvert med 
namn och adress.

The Kicker, vad dr det?
I en annan modellflygtidning, 
den engelska Aero Modeller, 
låste jag ett reportage från en fri- 
flygtåvling som gick i Norge i 
vintras. Den holls på sjdn Mjo- 
sa utanfor Oslo. Isen var spegel- 
blank med lite vatten på, så de 
tåvlande hade stora problem att 
ta sig fram utan att dratta på an- 
doma. Den engelske reportem 
beskriver dar en grej, och Du 
skali få i uppgift att ta reda på 
vad det år han menar. Han skri
ver så hår:

"The Kicker, or snow bicycle, is 
the ideal way to travel. It looks 
like a walking frame on skis 
complete with a large parcel 
shelf on the front. To propel the 
device one simply scoots across 
the ice, one foot driving and one

foot on the runner. Very little 
energy is needed to drive the 
device even when returning 
against the wind. Many flyers 
operated in tandem, one sitting 
on the front and holding the 
models, the other providing the 
propulsion".
Vad kan det vara. Det har egent- 
ligen inget med modellflyg att 
gora, men det år kul att få en be
skrivning av en person, som al
drig sett något så exotiskt och 
nordiskt forut. Visa Homan for 
Din engelsklårare, och halsa 
från mig, så biir det nog en 
poång extra på betyget. Når Du 
klurat ut vad det handlar om, 
skriv det på en lapp till mig, så 
sander jag en beloning till "forst 
oppnade råtta svaret" som det 
heter i korsordsammanhang.

Vi hors!
Bagge

*) Gubbarna på den tiden ansåg 
nog att dom måste sitta ute i "det 
fria" for att kanna fartvinden, 
hora Ijudet och kanna dofterna 
- att allt var OK! Reds anm.
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Några dagar innan 
semestern ringde 
den gamble 
redaktoren och 
frågade om vad 
jag skulle góra i 
sommar.
Jag skali ligga på 
gråsmatten och 
låsa tegelstens
romaner hela 
sommaren långi, 
var mitt svar.

Sommarpaketet
Jag skulle alltså ligga på grås- 
mattan och lasa tegelstensro
maner hela sommaren lång. 
Men han gav sig inte.
— Har Du lust att testa en mo
tor och ett plan som omvaxling 
mellan tegelstenama, frågade då 
den gamble.
— Jomenvisst, annars våxer val 
vitklover in i dronen på mej, var 
mitt svar.
Sagt och gjort. Några dagar se
nate kom lantbrevbararen med 
ett jattepaket till mitt sommar- 
viste. Med tanke på att paketet 
ar dryga metem (115 x 47 x 10 
cm) stort, så kan man forstå 
"postis" veklagan. Nåval, pake
tet inneholl plan och motor och 
mycket annat från RCM Hobby 
& Fritid i Hillerstorp, Småland. 
Var och en forstår ju, att ska 
man etablera sig som hobbyhan- 
dalre i Smålands djupa skogar,

så måste man sålja bra saker 
billigt. Nog forefaller prisema 
smålåndska.
Planet från Blue Bird i Taiwan 
år ett hogvingat nyborjarplan 
for cirka 40-motorer i ARF-ut- 
forande (ARF = almost Ready 
to fly/nåstan klara att flyga). Det 
innebår, att planet år i det når- 
maste fårdigbyggt, trots att det 
år en konventionell balsatråkon- 
struktion. Denna snabbsats kos
tar knappt tusenlappen. Motom 
- också från Blue Bird - år en 
modem AAC-motor med bra 
effekt fór priset 650:-.
Eftersom byggsatsen till planet 
år helt komplett (sånår som på 
radiostymingen) får man så
ledes plan samt moto· fór 1.600 
kronor, om man våljer denna 
kombination från Blue Bird i 
Taiwan. Motor och plan såljs 
visserligen separata, men på

gångjåm, skruv, roderok, stót- 
stånger mm - allt år faktisk med. 
Kropp, vinghalvor, stabbe och 
fena ligger paketerade i plast- 
påsar fór att inte skadas under 
transporten.
Alla delar år fårdigklådda med 
en ganska tjock sjålvhåftande 
plastfilm, som dessutom år får- 
digdekorerad.
Hur man kan sålja allt detta så 
pass billigt som det faktiskt år, 
vet jag inte. Gissningsvis år det 
rationell stordrift samt låga ar- 
betskraftskostnader, som ger bra 
kvalitet tiU ett bra pris.

Vinge
Vingen år av konventionell D- 
tubs-konstruktion uppbyggd av 
ganska hård balsa. AUt hophm- 
mat med - vad som forefaUer att 
vara - vanUgt vidim. Vingprofi- 
len år den kånda Clark Y, vilket

byggsatskartongens omslags
bild år planet utrustat med en 
Blue Bird 40 och motom passar 
som hand i handske i planets 
motobock, så det år helt klart 
att denna motor år mycket låm- 
pad for Trainer 40T, som planet 
heter.

Test: Blue Bird Trainer 
40T ARF
Som tidigare nåmnts så år detta 
nyborjarplan nåstan fårdigbyggt 
så att på några rå timmar år åven 
en novis och helt ovan modell- 
flyager redo fór en tripp tiU flyg- 
fåltett Dessutom tiU ett pris, som 
formodligen år lågre eller i pa
ritet med att bygga på losvirke 
eller i jåmforelse med en kon
ventionen tråbyggsats.
Når man lyfter på locket tiU kar
tongen slås man av alia saker 
som finns - spinner, tank, hjul,
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Blue Bird Trainer 40T
Spånnvidd 159 cm Vikt 3,2 kg
Vingyta 43,5 dm2 Moto r (2-takt) 35-45
Langd 114 cm Radio ( kanaler) 3-4 st
Pris 950 kronor
Importor RCM Hobby & Fritid, Hillerstorp

ar av både såval ondo som 
godo. Mer darom senare. 
Vinghalvoma år fårdigklådda, 
skevroderoken ar monterade 
och vingtippama i formdragen 
plast ar fasttejpade. Vad som 
återstår ar montage av skevro- 
der samt hopfogning av ving
halvoma på mitten med hjalp 
av en V-formad plywood- 
forstarkning.
Mittsektionen ar mycket kraf
tig så ingen ytterligare for- 
starkning behovs vare sig i 
form av glasfibermatta eller 
dylikt. En medfoljande vit tejp- 
remsa doljer slutligen skarven. 
Monteringen av skevrodren år 
mycket enkel och snabb, efter
som hålen fór gångjamen ar 
fabriksgjorda med perfekt 
passning.
Uttaget fór skevroderoket ar 
fårdigt. Gångjamen ar av plast- 
pinnetyp 3 x 3  mm i genom- 
skåming och 3 cm långa. Dår 
år en helt suverån snabb metod 
att såtta fast roder: snabblim i 
hålet, kor in gångjåmet - Zap-

fast! På fem minuter år båda 
skevrodren monterade!
Hålet fór skevroderservot år for- 
berett Det tar inte många minu
ter att satta dit det. Stotstangema 
år fårdiga i den ena ånden, så det 
år bara att gora z-bockar i den an- 
dra, så år linkaget fårdigt. Ving
en våger fårdig med standardser- 
vo 700 g, vilket år ganska myck
et. Men profilen år ju bårande ...

Kropp
Kroppen år i stort sett fårdig, men 
kraver fastlimning av stabbe, 
fena och rundstav (fór vingfast- 
sattningen). Landstall samt ro- 
derhom måste skmvas fast. Mo- 
torbock och nosstållsfåstet år 
redan fastbultat från fabriken. 
Tanken, som år på cirka 3 dl, år 
av vanlig klunktanktyp och satts 
på plats inifrån kroppen. Forst 
måste emellertid tankutrymmet 
lackas med branslelack. Ett drå- 
neringshål bor också tas upp i 
botten av tankutrymmet. Giom 
aldrig att gora detta! Gårenslang 
av riskerar Du latt en brånsle-

drånkt radioutmstning. Radio- 
utrymmet har måtten 27 x 14 x 
7,45 cm vilket år mycket gene
rost. Det tackar vi fór! 
Landstallen år 3,5 mm piano
tråd, som efter bockning och 
lodning har svartmålats - pryd
ligt. Hjulen år av mjuk och 
superlått skumgummityp å la 
F3A, vilka dampar hårda stotar 
mycket bra. Hjuldiametem år 55 
mm. Nosstållet kan goras styr
bart, men jag avstod på grund av 
merarbetet. Dessutom tycker 
jag, att man vinner så lite på att 
ha styrbart noshjul. Motorbock- 
en år av plast, hålen fór motor
montage får man gora sjålv. 
Långa genomgående skruvar 
medfoljer dock.
Kroppsidoma år gjorda av 3 mm 
plywood med stora latthål bak- 
åt stabben till. Botten och over
del år dåremot balsa. Detta 
byggsått ger emellertid tunga 
konstruktioner och det fårdiga 
planet vager hela 3,2 kg (!?!) 
med motor, radio etc. Kort sagt, 
planet år tungt Men med en 
bårande Clark Y profd och en 
stark motor så år det åndå inga 
problem!
Ett bra nyboijarplan ska ha en 
sjalvstabiliserande formåga och 
kunna jåmna ut den oerfames 
ryckiga roderkommandon. En 
sådan konstruktion kraver vinge 
med v-form och en kropp med 
lång momentarm. Allt detta har 
Trainer 40T, så t ex år avstån- 
det mellan vingens bakkant och 
stabilisatorbakkant hela 62,5 
cm. Den långa och tunga bak
kroppen skali balanseras mot en 
kort nos. Jag fick lasta i hela 550 
g bly i tankutrymmet fór att få 
tyngdpunkten rått och det bi
drog naturligtvis till den "safti
ga" totalvikten på 3,2 kg.
Att montéra radion år lått som 
en plått på grund av stort radio- 
utrymme, fårdig servoplatta i 
plywood samt stotstanger i halv
fabrikat. Hela radiomontering 
tog bara 45 minuter.

Provflygning
Trainer 40T utrustades med en 
Blue Bird 6,5 cm3 motor (se se
parat motortestartikel) som inte 
var inkord.
Dårfor fick de fórsta provflyg- 
ningama ske med bluddrande
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rik motorgång. Trots "fyrtaktan- 
de" motor lyfte planet efter ΙΟ
Ι 5 meters startstracka. Visserli- 
gen från en asfaltbana, men 
startvikten var dock dryga 3 kg. 
Motom kordes in i luften så de 
påfoljande startema blev till och 
med kortare.
Enklare akrobatik år mojlig - 
looping, ryggflygning, stall turn 
och roll år mojliga utan storre 
problem. Glidflygning och låg- 
fartsegenskapema ar helt odra- 
matiska och vikning over ving
en år ett okånt fenomen fór 
denna modeil. På grund av sina 
kilon år sjunkhastigheten något 
hogre an hos ett låttare plan - 
detta skapar dock inga problem.

Vingprofil
Nu till det hår med vingprofder 
hos nyboijarplan. Nyborjare 
tenderar oftast att bygga fór 
tungt på grund av bristande ru
tin, kunskap etc - eller med den 
vanliga tron att ett kraftigt och 
tungt plan klarar en krasch båt- 
tre. Detta kan motivera att man 
har en bårande Clark Y-profil 
och når det galler Trainer 40T år 
saken klar. Det mycket tunga 
planet flyger mycket bra trots 
overvikt, tack vare en stor ving- 
yta och en bårande vingprofil 
"orkar" lyfta plnaet. MEN, det 
finns alltid en orm i paradiset! 
Om en vinge med sådan ving- 
profd utsåtts fór fór hOg hastig- 
het (egentligen luftstrømning) 
kan otrevliga saker hånda. Vid 
till exempel kraftig dykning, i 
slutet av en looping eller vid 
fullgas rakt fram kan vingens 
lyftkraft bli så våldsam att pla
net plotsligt stegras. I såmsta fall 
kan vingen brytas eller vingfast- 
sattningen slitas av. År man 
medveten om detta år det natur
ligtvis inget problem, eftersom 
man drar av gasen på toppen av 
loopingen eller i dykningen. En 
semisymmetrisk vingprofil kan 
dårfor i vissa fall vara att fóre- 
dra på en nyboijarkårra, men 
åven hår finns nackdelar som t 
ex samre lyftkraft (man måste 
bygga låttare) samt svårflugna 
plan. Det sista har man emeller
tid igen senare, då man kan fly- 
ga mer konstflygning med en

Fortsåttning sidan 17!
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Blue Bird 
40F AAC RC

Från Taiwan kommer denna 
mycket intressanta motor. Och 
det år inte bara priset, som gor 
den intressant. Sjalva innanma- 
tet doljer en hel del fiffiga detal
jer. Dessutom ar Blue Bird 40 
ingen OS-kopia, som så många 
andra Taiwan-motorer. Den 
forefaller vara en nykonstruk- 
tion rakt igenom. Formodligen 
ar foretaget helt nytt - eller en ny 
rekonstruktion - då jag inte tidi- 
gare sett eller hort talas om Blue 
Bird vare sig i utlåndsk eller 
inhemsk modellpress. Nåval, 
det får vara hur det vill med den 
saken. Det ar alltid vålkommet 
och intressant med nyheter.

Till det yttre ar det få saker, som 
avslojar något om den har mo- 
tom. Vevhuset ser ganska ordi- 
nart ut. Daremot ar topplocket 
mycket vackert svartmålat och 
med två fråsta metallblanka spår

som dekoration. Insidan rym- 
mer bland annat AAC cylinder- 
enhet och modem vevaxel. 
Med andra ord ar det har en 
"hitec"-motor till ett mycket bra 
pris. Konkurrensen om modell- 
motorkopama ar hård, men bra 
produkter till vettiga priser har 
alltid en chans och om importø
ren av Blue Bird-motorer kan 
hålla ett reservdelslager kan 
denna motor vara en vinnare. Vi 
fann denna motor så intressant 
till sin konstruktion, hoga effekt 
och låga pris att vi efter att ha 
genomfort testen raskt beståm- 
de oss for att långtidsprova 
motoms hållbarhet i praktisk 
bruk. Vi får val återkomma till 
detta om något år eller så.

Vevhus
Vevhuset ar pressgjutet i ett 
stycke utan separat frontbox. 
Detta tillverkningssatt ar en klar

fordel såval prismåssigt som ur 
styrkesynpunkt. Ett flexforband 
- hur starkt det ån år - flexar 
nåmligen. Óverstromningska- 
nalema år lite fór små, så de 
maskar av cirka 30% av fodrets 
kanaler, men det finns gott om 
material att slipa bort fór den 
som så vill. Effektmåssigt år det 
dock ett meningslost arbete, då 
en sådan operation på sin hojd 
ger 200-300 varv extra - helt 
ointressant fór en sportmotor. 
Boost- och avgasport har dock 
fritt och ostort flode.

Topplocket
Det år gjutet, svartmålat och se
dan maskinbearbetat. Glodstif- 
tet sitter i en ingjuten måssing- 
gånga, vilket vi uppskattar 
mycket.
Klåmkanten år 4 mm samt svagt 
uppåtvinklad <5°. Topplocks- 
packningen år 0,15 mm tjock 
aluminium. Sex insexskruvar 
håller fast toppen. Forbrån- 
ningsrummet år 3 mm djupt och 
aven det svartmålat. Svartmålat 
topplock år ingen dum idé. En 
svart yta avleder varmen myck
et mer effektivt ån en metall- 
blank dito. Amerikanska under- 
sokningar visar att en svart yta 
avger varmen minst 10 gånger 
mer effektivt ån en blank yta. 
Idén år dessutom inte ny. We- 
bra, OS och Merco med flera

har alla tillverkat "Black Head"- 
motorer.
Vevaxel och lager
Vevaxeln snurrar i dubbla kul
lager. Det bakre har måtten 28 
x 15 x 8 mm (kapslat). Det fram- 
re år ett permanentsmort gene
ratorlager som år tåtat i båda 
andar. Måtten år 22 x 9,5 x 6 
mm. Vevaxelns diameter år 15 
mm, gaspassågen genom axeln 
år 11 mm och gangan år 1/4- 
28". Vevtappen år 5,5 mm och 
vevslången hela 9,3 mm tjock, 
vilket gor den så tung att den ba- 
lanserar ut halva vikten av kolv, 
kolvbult och vevstake. I prak
tiskt bruk går motom mjukt och 
relativt vibrationsfritt. 
Gaspassagen genom vevaxeln 
år - som på alla modema kvali
tetsmotorer - utford i flera ar- 
betsmoment, så att man har fått 
en stromningsoptimerad kanal 
med mjuka horn genom axeln. 
Vevaxeln oppnar 33° ENDL 
samt stånger 40° EÓDL, totalt 
192° oppet.

Kolv, foder och vevstake 
Cylinderenheten år av AAC- 
typ, dvs aluminiumfoder som 
har kromats på insidan samt ki- 
sellegerad aluminiumkolv. 
Fodret ar hela 2,35 mm tjockt 
samt fórsett med en 2 mm tjock 
monteringsflåns upptill. Trots 
de bastanta måtten år vikten
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Blue Bird 40F
Allmånt: Våndspolad AAC-motor med
dubbla kullager.
Portionerande forgasar av tvånålsmodell.
Cylindervolym 6,49 cm2
Borr 21,2 mm
Slag 18,4 mm
Slag/borr-forhållande 0,87
Hojd (utan glodstift) 85 mm
Långd 110 mm
Bredd 50 mm
Pris 650:-

Varvtalstabell___________
En timmas inkoming 80/20-brånsle, 23°C och 
70% luftfuktighet samt originaldåmpare. 
Zinger 10 x 6 trå 13.000 *)
Top Flite 10 x 6 trå Super M 12.600 *) 
Robbe Dynamic 9 x 4  16.000

Tomgång såker till 1.500 v/min, 
vilket år mycket lågt.

*) Jag måtte åven varvtalet med pipa och 
propellrar, men tick inte fram någon 
mårkbar skillnad.

endast 15 g. Avgasporten ar 
oval, nastan ellipsformad samt 6 
mm hog. Óverstromningspor- 
tama år två till antalet, boost
porten en allen. Avgasporten 
håller oppet 158 vevaxelgrader 
vilket visar att denna motor 
skulle dra nytta av en pipa. Men 
mer darom i provkGmingsav- 
snittet. Overstromningen ar op- 
pen 130°. Boostporten 128°. 
Kolven år gjuten i en poros alu
miniumlegering med hog kisel
halt. Dårefter år kolven maskin- 
bearbetad. Kolven år 20 mm 
hog. Kolvmanteln har två tjock- 
lekar: over kolvbulten 1,85 mm 
och under år den 1,5 mm tjock. 
Hålet for kolvbulten år 5 mm 
samt smart nog inte borrat helt 
igenom kolven, vilket gor att ett 
lås-G bara behover monteras på 
ena sidan - rationellt! 
Vevstaken år gjuten i alumi
nium samt bronsbussad i storån- 
dan. Oljehåls finns i båda andar. 
Forgasare
FGrgasaren år en portionerande 
historia av tvånålsmodell. For
delen med en sådan konstruk
tion år bland annat att den biir 
låttjusterad, enkel och billig i 
tillverkning.Vidare år den okri
tisk for lite orenheter i brånslet. 
Nackdelar år bland annat att 
tomgångsnålens utformning år 
kritisk samt att den i regel ger 
dålig kontroll av mellangas.

Denna modeli forefOIl dock att 
fimgera foredOmligt med en re
lativt linjår funktion vid gaspå
drag. Venturihålet år 8 mm.

Inkoming, provflygning
Instruktionsbladet rekommen- 
derar att man såtter motom i pla
net och så att saga flyger in mo
tom. Då slipper man ifrån en 
tråkig inkoming. Modema mo
torer med dubbla kullager och 
ABC-"cyllar" kraver ju betyd- 
ligt mindre inkoming ån foma 
tiders lappade "jåmspisar", men 
for såkerhets skull fick motom 
gå en tank på backen. Eftersom 
avgasoljan var helt klar, sattes 
motom in i planet och så stack 
vi till flygfåltet. Motorvarvet 
justerades till en snabb fyrtakt 
och så slåpptes planet ivåg. Ef
ter cirka 15 meters rullstråcka 
lyfter så det dryga 3 kg tunga 
planet sakta och graciosL Redan 
vid forstå flygningen kunde jag 
flyga loopingar, cubansk åtta 
och touch and go, vilket år klart 
imponerande med tanke på pla
nets vikt och den nya motom. 
Redan vid andra flygningen 
blev det emellertid stopp. Mo
tom stannade tvart med planet 
på hog hojd. Planet glidflyger 
mot marken. Har motom skurit? 
Inte då!
Glodpluggen hade lossnat i luf
ten och jag inte rort motom. For

ssé*»

lite moment på de taiwanesiska 
glodstiftsnycklama således. For 
vaije flygning dårefter skruvar 
jag in nålen några hack. Efter 
femte flygningen får motom gå 
for fullt. Tomgång såvål som 
fullgas. Motom går 100% till- 
forlitligt &ån forstå start till si- 
sta flygningen. Det år mårkligt, 
men sanL Det ar bara att konsta- 
tera, att modema modellmotorer 
år mycket lattskotta - jag har 
inte ens rort tomgångsnålen. 
Med ett ARF-plan och en RF 
(ready to fly)-motor kan det inte 
gama bli snabbare och enklare 
ån så hår att modellflyga. 
Ljudet - oljudet!
Lite kritik har jag dock mot mo- 
tor-ljudet. Ljuddåmparen år en 
enkel expansionskammare som 
rymmer 80 cm3. Avgashålet har 
7,5 mms diameter. Ljudet dåm- 
pas inte mycket i denna burk. 
Emellertid år det en enkel sak att 
såtta fast en silikonslang samt en 
eventuell efterdampare på av- 
gasroret. En pipa finns till mo
tom. Den dampar dock ljudet 
båttre ån ljuddåmparen, men 
hojer inte effekten eller varvta
let då den formodligen år något 
for lång. Pipan eller avgasbojen 
behover sågas av åtminstone 3 
cm fór att ge någon som helst 
varvtalsvinst tillsammans med 
standardbrånsle. Som alltid når 
det gåller pipor får man prova 
sig fram till rått långd med hjalp 
av en varvtalsmåtare. Avgas- 
portens oppningstid år såpass 
lång att motom bor svara posi
tivt på anvåndandet av en pipa.

Puh, vilken sommarl 
Text och foto: Conny Åquist
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Sommarpaketet
Fortsåttning från sidan 13!

modeli med en sån vingprofil. 
Nåvål, hår år det Trainer 40T 
och Clark Y som gåller och med 
kunskap om ovansagda så fly
ger jag bara på halv gas och då 
råcker dessutom en tankning 
långre, vilket ger långre tid att 
lara sig radioflyg. Inget ont, som 
inte har något gott med sig! 
Fullgas vid start och vertikala 
manovrer. I Gvrigt gåller halv
eller trekvartsgas for detta plan.

Sammanfattning
Om man har mycket att gora 
och lite betalt, så år detta ARF- 
plan ett mycket gott val fór en 
nyborjare, semesterfirare m fl. 
Jag byggde - fårdigstållde år 
kanske ett båttre ord - på fyra 
timmar och 30 minuter ett 
komplett plan med radio och 
motor installerad. En riktigt 
snabb gubbe år kanske flygfår- 
dig på 4 timmar jåmt. Det finns 
få saker att anmårka på i denna 
utmårkta byggsats. Priset, kva
liteten och det fårdiga resultatet 
- allt år bra. Vikten år hog (som 
en 60-kårra), men det går ut- 
mårkt vål att leva med planets 
3,2 kg.
På mina svårforaldrars gård, dår 
jag tillbringat sommaren, står en 
gammal bil från 1928. Den har 
varit avstalld sedan 1937 och 
motom har formodligen inte va
rit igång på 15-20 år. En del gre- 
jor saknades till bilen, men allt 
kunde nyanskaffas fantastiskt 
nog. Tack vare en Taiwanesisk 
ARF-byggsats och lite tur har 
jag således hunnit med att på en 
sommar låsa tegelstensromarer, 
bygga och flyga radioplan samt 
gora en motorhistorisk gåming, 
då A-Forden åter år i trafik. 
Mina bam har lårt sig en ny visa, 
som jag fått hora till leda:

Uppå våran gård,
dår står en gammal Ford.
Utan hjul och utan dåck
och motorn den år våck ...

Text och foto: Conny Åquist
* ---------------------------------------- \

Importór Blue Bird motorer och byggsatser:

RCM Hobby & Fritid AB
Brånnhylte · 330 33 Hillerstorp · 0371-111 50 (kl 16.30-20.30)
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Fri fly g· VM 1990
Årets storsta evenmang fór fri- 
flygama har givetvis varit Euro- 
pa-masterskapet. Arrangorsland 
var denna gång Ungem, ett land 
med lång och framgångsrik tra
dition i modellflygning, med 
namn som Georg Benedek, ska- 
pare av långa rader av vingpro- 
filer och sjalv framstående tåv- 
lare i Wakefild-klassen, Emo 
Frigyes, vårldsmåstare i F1C 
1963 och på senare tid Andras 
Meczner, en av vårldens fråm- 
sta i FAI Power.
Man hade foljakdigen stora 
forhoppningar om ett valordnat 
masterskap, och forhoppningar- 
na kom icke på skam.

Domsod, Ungem
Tåvlingsplats var Domsod, ett 
litet samhålle cirka 40 kilome
ter soder om Budapest Land
skapet visade sig vara mycket 
flackt och sjalva tavlingsfaltet 
var också mycket plant, dess- 
utom stort, ungefår 4 x 4  kilo
meter och tackt av gras. De ytt- 
re forhållandena kunde alltså 
inte vara mycket båttre.
Det svenska laget var fulltaligt. 
I klass FI A Per Findahl, Herbert 
hartmann, Lars-Olof Daniels- 
son, i klass F1B Bror Eimar, 
Bengt-Olof Tomqvist, Lennart 
Hansson och i klass F1C Gun
nar Ågren, Eddy Astfeldt och 
Lars Åhman. fården till Ungem 
hade foretagits mestadels i bil, 
en lagmedlem hade ont om tid 
och kom med SAS. På sondagen 
9 september kunde hela svenska 
laget glådja sig åt det fina flyg- 
faltet och genomfora trim- och 
provflygningar i perfekt våder, 
svag vind och en inte alltfor 
stark sol.
Allt såg ljust ut, dock forutsade 
meteorologema fórsamrade vå- 
demtsikter fór de kommande 
dagama. Tyvarr visade sig des- 
sa forutsågelser vara riktiga. 
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Måndagen som var forstå tåv- 
lingsdag, klass F1A, kom med 
hård vind, mulen himmel och en 
temperatur som var allt annat an 
sommarlik, 12°C. Detta hindra
de dock inte tavlama, som i sed- 
vanlig stil genomforde sina tav- 
hngsflygningar efter intensivt 
letande efter termik.
For de svenske gick det bra och 
dåligt. Per och Herbert notera- 
de max, medan Lars-Olof tyvårr 
fick vidkånnas två markkån- 
ningar med flygplanet på linan 
och dårmed ingen tid noterad. 
Monstret gick igen i andra star
ten, max for Per och Herbert, 85 
sek fór Lars-Olof. Dårefter no- 
terade svenskama uteslutande 
maxar i foljande flygningar, 
med undantag fór Herbert, som 
kom i svårigheter i sista starten 
och med 84 sek tyvarr kom ut- 
anfor fly-off. Av de 66 F1A- 
flygama (ffån 23 lånder) som 
deltog i tavlingen, återstod efter 
7 starter 4 tåvlare med full tid. 
Bland dem Per Findahl från 
Sverige. Lepp, Sovjet, Gobbo, 
Italien och Ziober, Polen, var de 
ovriga Med samma omsorg 
som alla ovriga starter gick Per 
till verkar, letade långe och star
ten såg också mycket lovande 
ut. Den råtta termiken fanns 
dock inte for Per och med 3,48 
min blev slutresultatet alltså en 
fjårdeplats. De ovriga kom rått 
i termiken och fick fyra minuter, 
Lepp och Gobbo gjorde också 5 
minuter. I den avslutande 6- 
minutersflyoffen gjorde Lepp 
2,42 och Gobbo 2,22. Dårmed 
kunde Lepp lågga ytterligare ett 
stort måsterskap till sina tidiga- 
re. Sverige på sjunde plats i lag- 
tåvlingen, guldet till Tjeckoslo- 
vakien.
Tisdagen 12 september, som var 
tåvlingsdag fór FIC-flyganra, 
kom med ånnu håidare vind från 
norr och ånnu något lagre tem

peratur. Detta hindrade dock 
inte tåvlama, som gjorde sina 
spektakulåra insatser precis som 
vanligt, med lodrått stig, bunt 
och efterfoljande glidflygning 
på mycket hog hojd. Dock tog 
vådret i vissa fall sin tribut. I 
resultatlistan kan man se hur 
kombinationen hård vind/turbu- 
lens for en del resulterade i 
mycket korta flygningar med 
åtfoljande haveri. Forstå perio
den har som bekant 4 minuters 
maxtid, vilket 26 av 39 tåvlare 
lyckades med. Bland de som 
icke fick max var regemade 
måstaren Valery Strukov, Sov
jet, som dårmed icke hade någon 
chans att fórsvara sin titel. Sven
skar lyckades inte heller med de 
4 minutema, utan noterade 156 
for Eddy, 147 fór Gunnar och 15 
fór Lars, som dårmed tyvarr inte 
kunde fortsåtta tåvlingen. Ska- 
doma på flygplanen var alltfor 
omfattande fór att kunna repare- 
ras på flygfålteL For Eddy och 
Gunnar fortsatte tåvlingen, med 
allt båttre flygningar. For Gun- 
nars del nåstan alltfor bra i det 
att flygplanet i sjatte flygningen 
icke kom ner efter fullbordad 
maxflygning. Gunnar hade då 
icke fler flygbara flygplan kvar 
och stannade på 1047 sekunder. 
Eddy fullfoljde tåvlingen med 
raka maxar efter de inledande 
två med lågre resultat, slutligen 
1221 sekunder.
Till fly-off i F1C gick sju tåvla- 
re. Två från vardera Storbritta- 
nien och Østtyskland, de ovriga 
från Sovjet, Italien och arran- 
gorslandet Ungem. Den sist- 
nåmnde, Oszkar Maczko, blev 
till slut segrare efter forst 4 
minuter och dårefter 4,29 minu
ter i det som blev den avgoran- 
de fly-offen mot Sergei Korban, 
Sovjet och Manfred Thomas 
från Østtyskland. Att notera år 
att scgramas flygplan icke var

av numera så vanligt "ryskt" 
snitt med kevlar/kolfiber-alumi- 
nium utan åtminstone vad man 
kunde se var av mer traditionen 
konstruktion, helbalsavinge t 
ex. Troligen fanns åtskilligt av 
det nya under ytan.
Sverige på l l :e  plats i lagtåv- 
lingen med 15 startande lands
lag. Segrare Østtyskland fore 
Ungem och Polen.

Sista tåvlingsdagen, onsdag 12 
september, var Wakefield-fly- 
gamas dag, fór att gora upp om 
Europa-måsterskapet i klass 
F1B. Vådret hade forsåmrats 
ytterligare. Vindhastigheten i 
farlig nårhet av de 9 m/sek, som 
utgor grånsen fór intemationellt 
måsterskap. Till detta kom yt
terligare lågre temperatur och 
vad som nåstan var vårst - flyg- 
sand från åkermaik i lovart, obe- 
hagligt fór ogonen och med for- 
såmrad sikt i flygplanens land- 
ningsområde.
Tåvlingen kom dock igång på 
utsatt tid. Forste man bland de 
svenske var Bror Eimar. Hans 
Tilka steg i sin vanliga impone
rende stil, fick hog hojd och 
fortsatte flygningen med sitt 
fina glid. Det hår går hem, an
såg vi i det svenska laget, med 
marginal till den Onskade 3,30. 
Men, men.

Ur led var tiden!
I tåvlingar återfinns också tidta
gere, och de kan ibland stålla till 
det. En av tidtagama uppgav 
efter avslutade tidtagning "att 
han inte kunde se modellen 
långre". Den andra visade upp 
en klocka som uppenbarligen 
icke hade varit uppdragen, når 
tåvlingen borjade. Tidtagamas 
klockor visade nåmligen upp 
3,06 resp 2,20. Mundiga sven
ska protester mot denna tidtag
ning hjålpte fóga, tiden notere-
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Från Friflygfåltet Från Friflygfåltet
Europamåsterskapen
Friflyg 1990
Klass F1A

1. Andreas Lepp SU 1260 + 240 + 300+ 172
2. Massimil Gobbo I 1260 + 240 + 300 + 142
3. Czeslaw Ziober PL 1260 + 240 + 75
4. Per Findahl S 1260 + 228
5. Willem Hulshof NL 179 180 180 180 180 180 180 1259
6. Pieter de Boer NL 175 180 180 180 180 180 180 1255
7. Jan Vosejpka CS 166 180 180 180 180 180 180 1246
8. Sergei Makarov SU 180 158 180 180 180 180 180 1238
9. Manfred Peruss DDR 180 180 180 180 180 180 146 1226

10. Stefan Rumpp D 180 180 142 180 180 180 180 1222
23. H Hartmann S 180 180 180 180 180 180 84 1164
53. L-0 Danielsson S 0 85 180 180 180 180 180 985

Klass F1B
1. Sasko Jordanov BG 1290 + 240 + 300 + 360 + 420
2. Evgenue Gorban SU 1290 + 240 + 300 + 360+ 115
3. Roger Ruppert CH 1290 + 240 + 300 + 360 + 104
4. S Stefanesuk SU 1290 + 230
5. Reiner Hofsass D 201 180 180 180 180 180 180 1281
6. Frank Dahlin DK 195 180 180 180 180 180 180 1275
7. Csaba Zold H 193 180 180 180 180 180 180 1274
8. Bernd Silz D 193 180 180 180 180 180 180 1273
9. Yuri Golugonov SU 210 180 160 180 180 180 180 1270

10. Bror Eimar S 186 180 180 180 180 180 180 1266
13. B-O Torn kvist s 210 180 157 180 161 173 180 1241
33. L Hansson s 73 180 124 180 180 180 180 1097

Klass F1C
1. Oszkár Maczkó H 1320 + 240 + 269
2. Sergei Korban SU 1320 + 240 + 236
3. Manfred Thomas DDR 1320 + 240 + 143
4. Ken Faux GB 1320 + 224
5. Stafford Screen GB 1320 + 221
6. Uwe Glissman DDR 1320 + 171
7. Mario Rocca I 1320 + 147
8. Vaclav Patek CS 240 180 180 180 170 180 180 1310

B Boutiller F 240 180 180 180 180 180 170 1310
10. Leonid Fuzeev SU 240 180 180 180 180 180 165 1305
23. Eddy Astfeldt s 156 165 180 180 180 180 180 1221
31. Gunnar Ågren s 147 180 180 180 180 180 0 1047
38. Lars Ahman s 15 0 .............................. 15

des till 186 sek fór Bror. Det 
framkom under diskussionema 
med tidtagama, att de uppenbar- 
ligen icke hade observerat ratt 
modell, fargschemat fór model
len de hade tagit tid på uppgavs 
som silver/vit. Brors modell har 
som bekant fårgema svart, rott 
och vitt. Herbert hartmann, som 
var lagledare for FIB-laget hade 
på sin kolcka en tid som klart 
oversteg 3,30. Alla protester, 
både muntliga och så småning- 
om aven skriftligt, hjålpte dock 
icke. Brors tid stod fast. Bengt-

Olof var naste man och han no- 
terade max. Så var det då frifly- 
gredaktorens tur. Modellen steg 
till god hojd och det fórefoll 
som om det skulle kun na bli en 
bra flygning. Hård vind och tur
bulens blev dock for mycket och 
flygplanet drogs in i en nedåt- 
gående spiral med endast 73 sek 
som resultat. Hårda bud for 
svensklaget, som dock lovade 
att icke ge upp utan fortsatta

Fortsåttning nasta sida!

Nordiska Mås terskapen 
Friflyg 1990
Klass F1A senior

1. Lars Larsson S 83 150 150 150 150 150 121 954
2. R Pekka SF 120 150 150 150 81 137 148 936
3. P Qvamstrom S 120 106 150 150 147 119 120 912
4. P Findahl S 120 150 150 150 139 67 102 898
5. P Grunnet DK 98 159 150 150 92 150 101 891
6. V Nereng N 119 150 94 150 111 137 125 886
7. A Klungrehaug N 120 127 135 112 74 147 144 859

L Nielsen DK 120 150 150 127 56 106 150 859
9. M Holmbom S 110 150 100 150 62 120 145 857

10. K Kongstad DK 120 126 66 150 136 150 101 849
11. J Pettersson S 106 121 51 150 150 93 132 803
12. M Tuure SF 119 149 150 112 - 131 138 799
13. H Hartmann S 120 137 133 105 94 142 30 762
14. J T T Hopfrier DK 119 89 54 103 150 91 - 606
15. T Klungrehaug N 120 92 30 44 71 87 116 560

Klass F1A senior
1. J Nyhegn DK 120 94 105 116 150 146 137 868
2. D E Larsen N 60 150 150 150 80 75 145 810
3. N Wangberg S 95 110 150 135 110 26 127 753

Klass F1B senior
1. B Eimar S 120 150 150 150 150 150 150 1050
2. R Posa SF 120 150 150 150 150 150 150 1023
3. L Hansson S 92 150 147 150 150 150 135 974
4. P T Skjulstad N 120 150 150 103 150 141 150 964
5. O Kilelainen SF 120 150 150 120 150 121 133 944
6. A Håkansson S 120 120 150 95 150 138 159 923
7. K Andersson S 120 150 150 91 132 124 143 910
8. V Falk S 96 150 125 150 127 133 80 861
9. M Eriksson S 108 150 75 139 136 121 122 851

10. O Torgersen N 120 150 97 4 - - - 371

Klass F1B junior
1. J Karonen SF 120 150 107 99 107 150 122 855
2. D Thorsen S 120 - 16 105 150 150 150 691
3. F Heinonen SF 120 - 100 150 97 86 127 680
4. M Soderling S 75 - 150 8 142 150 150 675

Klass F1C
1. G Ågren S 120 105 120 105 150 68 86 750
2. L G Lindblad S 69 120 63 62 66 110 100 590
3. L Åhman S 94 - - - - 94
4. T Bortne N 52 - - - - 52

Lagtåvling Klass F1A
1. Sverige (L Larsson, P Qvamstrom, P Findahl) 2764
2. Danmark (P Grunnet, L Nielsen, K Kongstad) 2599
3. Finland (R Pekka, M Tuure, J Karonen) 2590
4. Norge (V Nereng, A Klungrehaug, T Klungrehaug) 2305

Lagtåvling Klass F1B
1. Sverige (B Eimar, L Hansson, A Håkansson) 2917
2. Finland (O Kilpelainen, R Posa, J Karonen) 2819
3. Norge (P T Skjulstad, O Torgersen) 1335

Lagtåvling Klass F1C
1. Sverige (G Ågren, L G Lindblad, L Åhman) 1434
2. Norge (T Bortne) 52



Hej alia Modellsportflygare! 
Modellsportflygare Eriksson i 
Luleå, han har tacksamt tagit del 
av Kaj Skares artikel i Modell- 
flygnytts senaste nummer.
Jag var faktiskt medveten om att 
LSF (League of Silent Flight) 
fanns att tillgå inom vissa dis
cipliner. Men jag tycker, att det 
propageras for lite om dem. Jag 
hoppas darfor att någon - varfor 
inte Jan Lcvenstam? - skali gore 
propaganda fór LSF via Modell- 
flygnytt och Månadsmeddelan- 
dena. LSF kan kanske i viss mån 
vara ett av uppslagen till mina 
funderingar kring "Modellsport- 
flygar-marken". De regler, som 
galler fór LSF kan kanske ut-

nyttjas som "mail" fór arbetet 
med ovriga discipliner. Ja, har 
finns nog en hel del att hamta. 
Men som Kaj sager, så finns on- 
skemål om prestationsbundna 
marken (utmarkelser) inom fle- 
ra RC-grenar.
Hår kommer du som låsare av 
Modellflygnytt in!
Val medveten om mångfalden 
inom RC-grenen vill jag upp- 
mana lasama att hjålpa till så att 
vi får klart utarbetade regler i 
stegrande svårighetsgrad fór de 
fiesta klassema. Jag menar inte, 
att Du, kara lasare, skali ge Dig 
i kast och klara alla dis-cipliner. 
Nej, det racker om Du tar till 
Dig uppgiften fór det område,

som du kanner mest for 
- beharskar bast? - så 
får vi forhoppningsvis 
ett antal forslag från 
flera håll i just det om
rådet.
Jag kommer att redovisa alla 
forslag, som skickas in till mig, 
i min "modellsport-spalt" hår i 
Modellflygnytt.
Sjalv jobbar jag vidare - jag 
måste dock erkanna, att jag inte 
beharskar något område spe- 
ciellt bra - genom bland annat 
studium av regler fór olika tav
lingsformer.
Om detta år en framkomlig våg 
återstår att se!
Men lova, att Ni tar Er en fun-

derare på den hår saken. Det 
skulle kunna bii lite intressant 
depå-snack på fåltet mellan 
flygningama och kaffetåren!

Hor av Er till 
Gunnar Eriksson

Ostrá parkgatan 16

Model Craft och O.S. stottar svenskt modellflyg i fortsatt certifikatkampanj!

Gór Din 
insats fór 

ett såkrare 
RC-flyg NU!

Model Craft och OS stottar SMFF:s kampanj fór ett såkrare modellflyg. En fin OS-48 4-takt 
lottas ut fór vaije 200-omgång godkånda certifikatprov! Forutom certifikat erhåller flygaren 
en certifikatvimpel fór såndaren, ett certifikatkort - samt deltar automatiskt i lotteriet.
Har Du funderingar kring certkampanjen kontakta gåma Gunnar Eriksson - adress ovan!

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

Når biir Din 
klubb med 
i RC-cert- 
kampanjen?

Friflyg EM och NM
Fortsåttning från foreg sida!

med om mojligt enbart max- 
flygningar. Dessa flygningar 
skulle dock låta vånta på sig, i 
det att tåvlingsledningen efter 
forstå perioden meddelade att 
tåvlingen skuolie avbrytas och 
fortsåtta med andra perioden 
klockan 1000. Når detta kolck- 
slag kom, kom nytt budskap om 
start for period 2 klockan 1100. 
Så fortsatte det, med en timme i 
taget, fór att slutligen bli av med 
andra starten klockan 1700. 
Andra och tredje periodcma 
genomfordes också på den ordi- 
narie tåvlingsdagen med de åter- 
stående flygningama på torsda
gen 13 september, med start 
klockan 0630. For de svenske 
gick det båttre, både med tidtag
ning och flygning. Nåstan bara 
20

maxar noterades. For Bror blev 
det uteslutande maxar, så tid- 
tagarmissen i forstå start fick 
den tråkiga konsekvensen att 
Bror icke kom med i fly-offen, 
som sludigen kom att omfatta 
fyra tåvlare - 2 från Sovjet, 1 
från Schweiz och 1 från Bulga
rien. Dessa fyra visade upp Wa
kefields med mångder av timer
styrda funktioner. Schweizaren 
Ruppert t ex hade icke mindre 
ån 9 olika funktioner på timem, 
inklusive åndringar av tyngd- 
punkten genom forflyttning av 
vingen! (De nio funktionema 
kunde jag sjålv icke se. De har 
beråttats fór mig!)
Alltnog, både segraren Jorda- 
nov från Bulgarien och de båda 
från Sovjet, Gorban och Sta- 
fancsuk, hade mycket god stig- 
formåga och utsokt glid, så alla 
dessa finesser med varierande 
installning av snart sagt allting

på flygplanen ger forvisso god 
utdelning med forbattrade pres- 
tanda. Alla våre motigheter till 
trots var Sverige nåra att kom
ma på medaljplats i lagtåvling- 
en, endast 5 sekunde efter Våst- 
tyskland, som var trea efter 
Sovjet och Polen.
I uppehållet mellan de ordinarie 
periodema och fly-offen tog 
svenska laget på nytt upp frågan 
med den ofullståndiga tidtag
ningen fór Bror i den forstå pe
rioden, både genom mundiga 
framstållningar till FAI-juryn 
och sludigen också genom en 
skriftlig protest. Det sistnåmn- 
da både fór det aktuella fallet 
men också fór att ha underlag 
fór forslag till CIAM-kommit- 
ten om komplettering av regel- 
verket, som nu icke innehåller 
något som kan ge råttvisa åt tav- 
lare vid tillfållen som nu drab
bade Bror och det svenska laget.

Arrangemangen var mycket 
vålordnade med god resultatgiv- 
ning efter varje period, god in
formation om gallande tåvlings- 
regler på ungerska, tyska och 
engelska.
De yttre facilitetema var också 
bra, med bra forlaggning i når- 
liggande orter Rackeve och 
Kiskunlachaza, prisutdelning 
med nationalhymner och over- 
råckande av prominenta modell- 
flygare, bl a fick Wakefield- 
flygarna sina priser av Georg 
Benedek!
Frånsett vådret som forvisso 
icke var av det kontinentala snitt 
vi hade vantat, var allt så bra 
man kunde ónska. Flygfåltet till 
och med så bra, att troligen fler 
ån friflygredaktoren allvarligt 
overvaga att åka dit igen!

Lennart Hansson



nytt
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Efter en besvårlig vår med in
stalled arrangemang, lyekades 
vi till sist ordna till ett SM i 
inomhusflyg i Torvalla-hallen i 
Haninge. Forst nar klubben fått 
skriftlig bekraftelse från fritids
kontoret vågade vi gå ut med en 
inbjudan. Kampen om halltider 
ar hård mellan alla sporter. 
Trots ett risigt tak med balkar 
æ h  basketkorgar gick det åndå 
ratt bra att genomfora alla flyg- 
ningar. Med en fri takhojd på 9 
meter, stor golvyta och stilla luft 
kunde åven de ytterst delikata 
mikrofilmsklådda FlD-model- 
lema ta sig ner oskadda. En 
forutsattning ar dock, att man 
vid behov kan "styra" dem med 
en heliumfylld vaderballong. 
Tack SMHI och SLM!
Det var gladjande att se den 
stora uppslutningen från Nim- 
bus-klubben i Kumla. Juniorer- 
na har verkligen lårt sig konsten 
att bygga och trimma sina mo
deller. Det kunde kanske varit 
annu fler deltagare i FID, om 
flera hade upptackt att det går 
alldeles utmarkt att delta med en 
vanlig Easy B! En sådan ar ju

helt klart under 65 cm i spånn- 
vidd och vager vanligen Over ett 
gram.

EZB tar FID-klassen?
Det skulle inte forvåna mig sår
skilt mycket den dag någon 
vinner en FID-tvavling i låg 
hall med en EZB. De år ju så 
mycket enklare att bygga och 
hantera. Darfor biir det många 
fler flygtillfållen och det ar det 
som råknas. Nu blev det lite kort 
om tid att hinna trimma in allt, 
så rutinerade Lasse Lindén 
kunde återta den ståtliga buek- 
lan genom två såkra flygningar. 
Christian Edlund gjorde efter- 
långtad comeback i klassen och 
lyekades med konststycket att 
återvånda hem med en oskadd 
modeil. Det år mer ån man kan 
saga om undertecknad, som 
snopligen misslyckade att få till 
en enda riktig flygning.
I 25-oresklassen kunde man 
stundtals se 8-10 modeller sam
tidigt stillsamt paddla sig upp 
mot taket. En skon syn! Men, 
som sagt, balkama och basket- 
korgama var verklig gulpska:

det var tur att vi hade garderat 
med både långa spon och bal- 
long. Det galler verkligen att 
vara mycket forsiktig innan start 
och noga masta upp exakt start
moment. Når allt stammer, 
backar man ut ungefår lika 
många varv som återstår efter 
landning.
Min gamla, notta 25-oring från 
1984 har trimmats nara opti
mum under otaliga flygningar. 
Det har forvånat mig många 
gånger att så få har upptackt 
vilken enkel och tacksam klass 
detta år. Kanske år det logiskt att 
den modeil som hittilis vunnit 
sedan 1984 också vinner den 
allra sista riktiga SM-tavlingen! 
Vi har inom grenen - dvs Sven- 
Olov Lindén och undertecknad 
- pratats om att anpassa våra 
regler till vad som ute i Europa 
kalias FID-beginner. Vår va
riant på EG-anpassning år en 
modeli på 3 gram + 1,5 gram 
gummimotor; spånnvidd 18" 
(cirka 470 mm), fri kropp- 
slångd, rullad motorstav tillåten 
och ingen mikrofilmklådsel. 
Det har visat sig fungera bra.

Den modeil som Peter Comét 
byggde har flugit over 14 min. 
Det kan jåmforas med den lang- 
sta tid som noterats i 25-ores: 
11.20 i Órebro. Vår 25-oring 
kånns hte passé efter mynt- 
reformen, så det år ytterligare ett 
skål att infora vår nya 50-ores, 
med en flygvikt av 4,5 g inklu
sive motor, vilket motsvarar 
vikten av nåmnda mynt!

Peanut & proportioner
Det knepiga med Peanut år att 
hitta en modeli med råtta pro
portioner. Stor korda och lång 
nos år bra Når jag såg omslaget 
på franska "Le Modele réduit 
d'avion" februari -89 kunde jag 
inte motstå frestelsen. Den på 
sin tid misslyckade, bårplans- 
forseddan italienska Schneider 
Cup-racem Piaggio Pegna PC7 
måste bara byggas som peanut! 
Jag boijade med en formbakad 
kropp, men det visade sig be- 
svårligt att få till rått form. Det 
fick bli en klassisk listuppbygg- 
nad i stallet. Hade jag vetat i
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Nybórjare från Småland och Taiwan

First - en 
nybórjare

bra
i

m

RCM Hobby och Fritid i Hil
lerstorp, Småland, saljer en bra 
och billig nyborjarkarra. Den 
heter First 25T och kostar en- 
dast 695:-, i "lardigutforande"! 
"First" har en spånnvidd av 
1500 mm, långd 1080 mm, vikt 
1400-1600 gram. Den ar avsedd 
for radio med tre servon samt en 
20-25-motor.
Bygget tog totalt 7 timmar.
Den har maskinen ar en i mang- 
den bland "fárdigbyggda" EZ- 
maskiner. Limma ihop de stora 
delama, installera motor och 
radio och sedan ivåg!

Se upp - nybórjare!
Nyborjaren kan dock råka på en 
del problem. Servobryggan pas-

sade inte utan vissa modifie- 
ringar, och de tunna stotstånger- 
na till noshjul och trotdekontroll 
hade inga holjen.

By ggbe skrivningen 
kunde vara battre!
Byggbeskrivningen borde vara 
battre for att passa kategorin 
nyboijare. Daremot foljer den- 
na karra sina konkurrenters sy
skon till så måtto, att alla tillbe- 
hor fanns med: hjul, spinner, 
stotstanger, tank, roderbeslag 
osv, osv. Och 695 kronor ar inte 
så mycket i dagens låge for en 
fårdig-kåna med tillbehor ! 
Provflygningen skedde med en 
ny Enya 25. Det var en regnig 
och blåsig dag på Bålsjofaltet i

Norberg. Byggare och flygare 
var Lars Wendel.
Trots kytt och blåst flog "First" 
mycket fmt.
— Det har år en typisk nybor- 
jarkårra, intygade Lars efter 
provflygningen.
Motom kråver en 9"-propeller.

Markfrigången blev dock liten 
med de små byggsats-hjulen. 
Men det gick. Senare kommer 
Lars att montéra ett stære nosh
jul for att få båttre markfrigång. 
Sedan kan man ju diskutéra om 
man skali boija med en modell 
som har eller saknar skevroder. 
First har inga sådana. Det spar 
ju både byggtid och utgiften for 
ett fjårde servo.
Men en del tycker att man skali

borja med alla roder direkt. En 
rad nyborjarmodeller har enbart 
tre roder (och servon) - så åven 
First.

Lars Wendel 
Bo Holmblad 

First, en bra nyborjarkarra till 
lågt pris.
Lars Wendel, Norbergs flyg- 
klubbs modellflygsektion, bygg- 
de och provflog First.
Den flog bra. En typisk nybor- 
jarmaskin.

RCM
Hobby & Fritid AB

Brånnhylte 
330 33 Hillerstorp 

0371-111 50 (kl 16.30-20.30)

Inomhus-SM 1990
Fortsåttning från foreg sida!

rade. Den flyger forvånadsvårt 
sakta med tanke på den i sam- 
manhanget håftiga flygvikten av 
hela 12 gram. Det gålier ju att få 
balans mellan flygtid och skala- 
poång, vilket utgor charmen 
med peanut-skala. Daremot tar 
det på nervema når ens modell 
sakta cirklande nårmar sig de 
vassa balkama! Det var många 
fina och vålflygande modeller 
22

som deltog. Hans Karlsson, 
Gamen, hade flera låtta model
ler med mycket hog flygpoten- 
tial. Långsta flygtid hade Jonas 
Romblad, Haninge MFK, med 
sin ultralåtta Gossamer Condor. 
Men det var jåmna flygtider och 
spånnande hela tiden. Det år kul 
att se variationen av modeller. 
Visserligen fanns de obligatori
ska Lacey M10 och Fike E, men 
det fungerar ju åven med andra 
forebilder!
Det skali overråckas många

tack till medhjålpama. Det var 
också kul att kunna mata in alla 
flygningar i en Mac och printa 
ut en resultatlista till deltagama 
fore prisutdelningen.
Ett specieilt tack åven till vår 
skalaintresserade ordforande i 
HMFK, Christer Lagerstedt, 
som med sedvanlig noggrann- 
het genomforde skalabedom- 
ningen. Når får vi se Din påbor- 
jade Peanut Waterman Gosling? 
Ni som inte kunde komma miss- 
ade en trevlig tillstållning med

utsokt flygvåder, trots blot ku- 
lingblåst utanfor. Beklagar ån 
en gång att vi inte kunde skicka 
ut inbjudan tidigare. Vi tar nya 
tag till kommande tåvlingar. 
Alia tips om låmpliga hallar 
mottas med tacksamhcL Vi som 
håller på med inomhusflyg stål
ler gåma upp och pratar om 
grenen och - om det går - gor 
demoflygningar.

Sven Pontan 
Haninge MFK
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OS Max Laser:

Trevlig kårra - 
bra m o to r!
Antalet tillverkare av EZ-mas- 
kiner okar. Forst testade vi Pi
lot, sedan Lion och Kyosho. Nu 
har den valkanda motortillver- 
karen OS ståilt sig bland leve- 
rantorema.
Modellflygnytt har tittat på OS 
Max Laser - en snabb och trev
lig maskin med en OS 25 SF 
ABC monterad i nosen.
OS-fabrikens EZ-maskiner skil- 
jer sig inte mycket från exem- 
pelvis Pilots varianter. 
Vingama ar fårdiga, uppbyggda 
av balsa och kladda med det 
speciella "EZ-materialet" som 
liknar tunn frigolit kladd med en 
vacker plastdekor. Kroppen till 
OS Laser år helt i plast. Som 
dock ar något tunnare an den typ 
som Kyosho anvander.
Som vanligt, nar man oppnar en 
kartong som innehåller en EZ- 
karra, så forundras man over 
alla delar som skickats med. 
Devisen "en natts jobb och se
dan flyg" kan Du glomma di
rekt. OS Max Laser tog mer an 
8 timmar att få klar.
For 2400:- får du en nåstan får- 
dig modeli på 1210 mm spånn- 
vidd, 890 mm langd, 1500-1600

grams vikt och med en OS 25SF 
ABC redan monterad. Enbart 
motom kostar cirka 1050:-. 
Alltså betalar du runt 1350:- for 
modellen. Och det ar egentligen 
inte så mycket om Du ser till allt 
som foljer med. Detaljema ar 
noggrant packade i plastpåsar. 
Beskrivningen, 22 sidor text och 
bilder, tillhor en av de båttre vi 
sett. Steg for steg visar den hur 
bygget framskrider. Åven den 
som inte kan engelska borde 
kunna bygga utan problem.
Om man vill klaga så finns någ- 
ra punkter: varfor så lite bransle- 
slang? Kop mer redan nar du 
ham tar byggsatsen i butiken. 
Stotstangema - liknande de som 
Sullivan tillverkar - till hojdrod- 
ren ville inte lopa friktionsfritt. 
Sjålv trottnade jag och bytte ut 
dem mot Sullivans plaststot
stanger. De senare gick helt per
fekt.
Metallstotstångema mellan 
skevservot och skevroderkopp- 
lingama gick av nar jag bojde 
dem i 90° vinkel. Dessa byttes 
mot andra av liknande sort.
For ovrigt var det inga problem. 
Modellen ar ju liten och vanli

ga Futaba standardservon, FP- 
148, fick inte plats i kroppen. 
Jag anvånde Futabas 132 och 
135-servon.
For ovrigt bjod bygget inte på 
några svårigheter.
Den fabriksmonterade motom, 
en OS Max 25 SF ABC, var en 
trevlig konstruktion. Lattstartad, 
varvvillig och okanslig. Med 
åren har jag personligen blivit 
alltmer imponerad over OS-fir
mans alla motorer, vare sig det 
galler 2- eller 4-takt. "Tanka, 
starta och kor bekymmersfritt" 
borde ingå i denna firmas re
klam, tycker jag.

Loopingar och roll awerkades 
utan problem. Dock hade den 
lilla maskinen en viss formåga 
att snabbt forsvinna bortom den 
grånade Mfn-redaktorens gam- 
la ogon. Ekipaget ar snabbt - 
trots att jag anvånde en 9 x 4 
snurra i stållet for rekommende- 
rade 9 x 5 !
Landningen var också problem
fri.
Den som råkar ha 2400 kronor 
over, borde genast bege sig till 
hobbyhandlaren och kGpa sig en 
OS Max Laser !

Bo Holmblad

Flygningen då ?
En så hår liten kårra med en så 
kraftig motor i nosen. Hur skul
le det gå?
Farhågoma var overdrivna. OS 
Max Lasem visade sig vara 
mycket stabil. Fullgas och den 
milade rakt fram. Något hojdro- 
der och den steg vackert rakt 
upp i det blå. Ja, hela modellen 
verkade ha fått sina flygegen- 
skaper från en stor stabil multi- 
kårra. Den gick som ett stryk- 
jåm i luften!!

O van: OS Max Laser, en 
trevlig maskin, for den som 
gillar snabba modeller.

Nedan t v: tuff uppsyn...
T h: Motorn, en OS 25 SF 
ABC, tillhor skar an av 
verkliga kvalitetsmotorer.

Model-Craft AB
Rundelsgatan 16 
211 35 Malmo 
tel 040-71435
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1990 års SM i Linflyg
1000-årsfirande Våsterås var platsen for 1990 års SM i Linflyg och 
årets Riksfinal i Lindansen, som avgjordes i mitten av augusti.
1000-årsfirande Våsterås stod 
18-19 augusti som vard for 1990 
års SM i Linflyg samt också for 
Riksfinalen i Lindansen - den 
speciella satsningen på linflyg 
och ungdom. Tåvlingsledare var 
Per Stjamesund och Ove An- 
dersson, som erbjod en attraktiv 
modellflyganlaggning vid Jo- 
hannisberg.
Tavlingsplatsen var fin Vadret 
var också på sitt basta humor 
trots hot om regn båda tåvlings- 
dagama. FOrst i slutet av sista 
finalen på sondagseftermid- 
dagen kom de forstå regndrop- 
pama - som gjorde en paus 
under prisceremonien - for att 
sedan ta ny fart under kvallen. 
42 tåvlande tillsammans med ett 
stort antal åskådare gjorde tåv- 
lingama stamningsfulla. Det på 
fórhand pressande tidsschemat 
med speed, stunt och team

racing på asfaltbanan, combat 
och Lindansen på grasbanan 
visade sig hålla bra. Detta frem
for allt beroende på att tåvlings- 
ledningen lyckats samla en stor 
och kunnig funktionarsskara. Så 
allt berom till Våsterås Flyg- 
klubb for arrangemangen.

F2A Speed
Till speedtavlingen kom Goran 
Fallgren, Oxelosunds MFK, 
som storfavorit fråmst efter hans 
nysatta svenska rekord på 273,1 
km/tim. Visst gick hans speed- 
m odeil fort! Den gick så fort, att 
Goran sjålv inte hangde med! 
Han lyckades inte fullfolja 10 
godkanda varv, men under den 
tid, som han fldg riktigt, kloc- 
kades han for 286 km/tim. Nu 
vann i stållet Ove Kjellberg, 
Solná MSK, fore Per Stjåme- 
sund och Goran Fallgren.

F2B stunt
Har tog Ove Andersson, Vaster- 
ås FK, sitt 19:e SM-tecken. Åke 
Nystrom gjorde vissa ansatser 
till att forsoka lura Ove på gul
det, men rackte inte riktigt anda 
fram. Hårt blev det också om 
tredjeplatsen, dår det bara skii
de 156 poång mellan trean Staf
fan Ekstrom, MFK Kometen, 
och femman Magnus Odsjo, 
MFK Galax. Fyra blev Erik 
Bjomwall, MFK Vingama. 
Erik hade oturen att i provflyg- 
ningen for domama få brånsle- 
brist i sista manovém varvid 
modellen gick rakt i backen och 
forstordes. Synd på en så snygg 
modeil! Av de 12 som startade 
var fyra juniorer, som alla visa
de goda flygkunskaper.

F2C team racing
Sju teamlag kom till start. Fyra

lag kåmpade in i det sista om de 
sju finalplatsema. Lag Kjell Ax- 
tilius/Bengt-Olof Samuelsson 
drog det kortaste strået och fick 
från åskådareplats se Jan Gus- 
tavsson/Gunnar Håme, Solna 
MSK, gora en narmast perfekt 
finalflygning. Att stå bakom 
Gunnar Håme och se honom 
jobba var imponerende. Final- 
segrama bekraftade också re
geln om att en modellflygtav- 
ling vinns genom ordentlig for
beredelse på tråningsbanan. Un
der dagen hade Jan och Gunnar 
testat olika motorer for att 
komma vål forberedda till fina
len. Inte mindre ån sex motorer 
hade testats på en parkerings- 
plats en bit ifrån tåvlingsplatsen. 
Finaltvåa var Anders Appring/ 
Mats Bohrlin, Sodertålje MFK 
och tre var Hans Andersson/ 
Johan Åhling, MFk Galax.

F2D combat
Combattåvlingen bjod på 
många fina heat och var som 
vanligt det mest publikdragan- 
de. Håkan Ostman, Våsby MF 
var helgens segerrikaste com- 
batflygare. Han gick obesegrad
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genom tavlingen trots en omdis- 
kuterad omflygning mot tvåan 
Bengt-Åke Fallgren, Oxelo- 
sunds MFK. Trea kom Ingvar 
Abrahamsson, Ronneby MFK. 
Åven Håkan tillhor de modell- 
flygare, som forbereder sig 
minutiost, vilket ger resultat.

Lindansen
For fjarde året i rad avgjordes 
Riksfmalen i Lindansen. Segra- 
ren heter Bjom Blom, MFK Red 
Baron i Ålta. Bjom ser till att 
namnet Blom fortsåtter att figu
rera i modellflygsammanhang. 
Pappa Willy ar en kand linfly- 
gare sedan många år. Finalen 
startade inte på basta sått for 
Bjom. Han fick inte motom på

sin Banshee att gå bra i forstå 
omgången och låg då trea med 
krav att gora battre ifrån sig i de 
foljade omgångama. Det visade 
sig inte vara några storre pro
blem, utan Bjom klarade hem en 
klar seger.
Text och foto:Thorbjorn Odsjo 

Ovan fr  v:
Ove Kjellberg, se gr are i F2A. 
Ove Andersson F2B-segrare. 
Combatsegraren Håkan 
Ostman t v i aktion mot klass- 
tvåan Bengt-Åke Fallgren. 
Nedan fr  v:
F2C-toppen med Gunnar 
Hårne och Jan Gus tavs son. 
Lindansmastare 1990: Bjorn 
Blom får hjalp av pappa Willy.

Resultat F2A Speed
-■

1. Ove Kjellberg Solná MSK 271,2 km/tim
2. Per Stjåmesund Våsterås FK/mfs 264,7 km/tim
3. Goran Gållgren Oxelosunds MFK 264,7 km/tim

Resultat F2B Stunt
1. Ove Andersson Våsterås FK/mfs 3.888 p
2. Åke Nystr5m Vallentuna MFK 3.732 p
3. Staffan Ekstrom MFK Kometen 3.299 p
4. Erik Bjomwall MFK Vingama 3.125 p
5. Magnus Odsjo MFk Galax 3.053 p
6. Ingvar Abrahamsson Ronneby MFK 2.952 p
7. Stefan Lagerqvist Kungsbacka MFK 2.788 p
8. Jan Bemtsson AKMG 2.679 p
9. Adam Steineck Kungsbacka MFK 2.527 p

10. Johan Isacsson Våsterorts RC 2.219 p

Resultat F2C Team Racing
1. Jan Gustavsson/ Solna MSK 7.35.9

Gunnar Hårne
2. Anders Appring/ Sodertålje MFK 7.39.2

Mats Bohlin
3. Hans Andersson/ MFK Galax 8.51.9

Johan Åhling
4. Kjell Axtilius/ MFk Galax 3.42.7

Bengt-Olof Samuelsson
5. Per Enwall/ Haninge MFK 4.18.3

Leif Carlsson 

Resultat F2D Combat
1. Håkan Óstman Våsby MF v v v v v
2. Bengt-Åke Fållgren Oxelosunds MFk VVVFF
3. Ingvar Abrahamsson Ronneby MFK FVVF
4. Lars-Erik Johansson Våsby MF FVF
5. Menrik Odsjo MFK Galax FF
6. Mattias Bluchert Oxelosunds MFK FF

Resultat Lindansen
1. Bjom Blom MFK Red Baron 1.084 p
2. Sebastian Axelsson MFK Eskadem 598 p
3. Per Carliun MFK Red Baron 408 p
4. Magnus Sundstrøm Matfors MFK 352 p
5. Bjom Crantz MFK Red Baron 150 p

iCbXQ

"Våsbyklippet"
internationell
tåvling!

Inte mindre ån 26 man startade 
i Vasbyklippen (F2D Combat) 
1-2 september. Tio ryssar, tre 
danskar och tre finnar och 10 
svenskar deltog. Bland ryssama 
återfanns två varldsmastare - 
Nikolai Necheukin (1986) och 
Boriz Faizov (1988). De mottes 
i finalen, dår Nikolai vann. 
Christian Johansson, Ronneby 
MFK, mångfaldig landslags
man och svensk måstare blev en 
overraskning. Efter bortovaro 
for bl a modellbilsåkande, gjor
de han comeback. In i det sista 
presssande han ryssama och 
kom trea Han har mycket ogjoit 
annul
Det bjods på tuff combat och 
svenskama lårde sig en hel del 
tåvlingstaktik i cirkeln och i de- 
pån. Kontakter knots. Mojlighe- 
ter till tåvlingsutbyte osterut kan 
oppnas - liksom också att stude-

ra den materialutveckling som 
sker dårborta. Våsbygrabbamas 
- Håkan Ostman och Mats Bej- 
hem i spetsen - insats blev suc- 
ce och man forbereder nåsta års 
tåvling med målsåttningen att 
gora Våsbyklippet till en årligen 
återkommande internationell 
stortåvling. Lycka till!
Text och foto.Thorbjdrn Odsjo

Resultat
1. N Necheukin SU FVVVVVVV
2. B Faizov SU VVVVVVFF
3. C Johansson S VVVVVFF
4. V Stabraukas SU VVVVFVF
5. G Kasuba SU VVVVFF 

S Snyskikis SU VVVVFF
7. H Óstman S VVVFF
8. M Bejhem S, L Hansen D,

G Shablinkas SU,
B-Å Fallgren S;

12. I Abrahamsson S, J Valo F,
A Rastenis SU, M Bluchert S , 
M Borg S, P Salerma F,
O Bjauer DK.
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En
sådan ktubb !
Siljansbygdens Radioflygklubb har fyllt 30 år. 
Hår stod det svenska radioflygets vagga. 
Redan 1947 flogs det med radio i denna del 
av landet!

D in ® (M % g ] -----------------------------------------------------

Lordagen den 8 september ar- 
rangerades Modellflygets dag 
vid Dragsangama utanfor Insjon 
i Dalama.
Klubben firade 30-årsjubileum. 
Man hade dukat upp det mycket 
fint for besokama. En videofilm 
grundad på gamla 8 mm-filmer, 
visade klubbens fiamgångsrika 
historia. En utstallning med 
gamla modellflygmaskiner, ra- 
diostymingar och motorer fick 
många besokare att minnas 
gamla goda tider...
Når man bOrjade 1960 var det 
sjoamas isar som fick fungera 
som flygfålt. 1968 fick klubben 
tillgång till ett av landets finaste 
modellflygfålt: Dragsangama, 
några kilometer norr om Insjon
- den ort dår alla hobbyisters 
firma Clas Olson år belågen.
— Det hår år ett idealfålt, kon- 
staterar Åke Lindholm, ordfo- 
rande i klubben.

— Det biir mer och mer popu- 
lårt att campa hår, berattar Risto 
Balzar, ledamot i klubbens sty
relse.
Många medlemmar, av totalt 
65, staller upp sina husvagnar 
hår hela såsongen. Klubbens 
midsommarfirande, med uppe- 
mot 200 firåre, år beromt i hela 
modellflygsverige.
Forutom sjålva modellflygfåltet 
finns ju åven Insjon och en bit 
av Dalålven for sjoflygama. 
Den vårldsberomda Boss-flåk- 
ten for flåktflygama, har sitt 
ursprung i dessa trakter. Med
lemmama Ove och John Lyrsell 
står bakom denna innovation 
som spridits over hela vårlden. 
Men ser vi långre tillbaks i lan
dets radioflyghistoria kommer 
intressanta uppgifter fram.
Erik Gote Berglund, från Insjon, 
flog redan 1947 med ett radio
styrt modellflygplan i dessa

trakter! I mitten av 1950-talet 
borjade han tillverka Telepilot - 
en i dagens låge mycket enkel 
radiostymingsutrustning. En 
såndare forsedd med två batte
rier - ett på 100 volt och ett på 
1,5 volt, gav signaler till en 
mottagare med två stycken 22,5 
volts batterier. I kårran fanns ett 
"servo" som egentligen var en 
motor med ett gyro. Om flyga- 
ren inte tryckte på sandarknap- 
pen så svångde modellen åt 
vånster. Knappen helt intryckt 
gav hogersvång och pulsning- 
ar i lagom takt gav en flykt rakt 
fram. Under åren byggdes runt 
6000-7000 sådana gyron. Av 
nod var dåtidens radiokårror 
mycket hka friflygkårror - sta
bila maskiner som råtade upp 
sig sjålva.
De forstå proportional-appara- 
tema kom i borjan av 1970-ta- 
let. De hette Digiplex och kos

tade runt 1750 kronor - en 
månadslon på den tiden.
— Men japanema kom snabbt 
och boijade konkurrera ut mig, 
berattar Berglund. Den oster- 
låndska kvaliteten var dålig i 
borjan men blev snabbt mycket 
bra. Och priserna sjonk... 
Telecontrol tillverkade R/C- 
apparater fram till 1973. Idag 
heter firman Telcon och tillver- 
kar radiostymingar for skogs- 
bruket. Ett område som japaner- 
na inte kan så mycket om...

Bo Holmblad

Många kom till Dragsangama 
vid 30-årsjubileet. Fina modeller 
hor samman med delta unika 
modellflygfålt.
Nedán: I  ett tålt fanns modeller, 
motorer och radio från svunna 
tider. Erik Gote Berglund med en 
Telepilot-såndare från mitten av 
1950-talet.

Gipsy Major skali det vara!
I forrå numret av Modellflyg- 
nytt fixade Tryckfles-Nilsson 
till en bra, men felaktig rubrik. 
Det var till Bo Holmblads arti
kel om Thorulf Berg från Gote
borg, som håller på att bygga en 
Tiger Moth i skala 1:3,4.
Till den modellen avser Thorulf 
ha en motor - och inte någon

vanlig glodare! Tiger Mothen 
skali dras fram av en Gipsy 
Major - en rak, inverterad 
"fyra", som han bygger! 
Modellen heter alltså Tiger 
Moth och motom Gipsy Ma
jor - och ingenting annat! 
F lå t så mycket!

Redaktórn
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Dan Bergkvist sysslar mest med 
att salja biltillbehor typ avgas- 
system, reservdelar, olja osv. 
Sedan fyra år tillbaks har han 
dock sålt modellflygprylar i bu- 
tiken. Den ligger precis vid Så
ters sodra utfart, intill Bilmusé- 
et. Ett vaxande flygintresse har 
lett in honom på R/C-flygbiten. 
Via en tidningsartikel i ameri
kanska RCM blev han intresse- 
rad av en kanadensisk firma, 
Unionville Hobby, som tillver- 
kar tramodeller av Beaver, Ot
ter, Norseman, J2 Cub, Tiger 
Moth och annat som år typiskt

for Kanadas kanda "bush-pilo
ter". Några annonser i Modell- 
flygnytt gjorde susen. Bestall- 
ningar från hela landet flyter in. 
Men han saljer aven en hel del 
over disk. Modellflygama ar in- 
tresserade av modeller som ån 
så lange ar ovanliga. Ja, intres- 
set ar tidvis så stort att vissa 
byggsatser tar slut då och då. 
Nu har han åven tagit hem en 
utmarkt nyborjarmodell från 
Unionville. Den heter Cricket, 
har en spannvidd på 150 cm och 
kostar 695:-.
Cricket har visat sig vara myck-

Kanadaimport 
slog val u t !
Bil & RC Hobby i Såter drivs av modell- 
flygaren Dan Bergkvist. I vintras borjade han 
att importera for oss helt okånda byggsatser 
från Kanada. Det hela har slagit mycket bra I
et lattflugen. Dan, som i våras 
inte hade kommit igång med 
RC-motor riktigt, fick en Cric
ket av fabrikoren med order om 
att bygga och sedan flyga. 
Modellen visade sig vara myck
et låmplig for nyborjare. Dan 
har lyckats att flyga den en hel 
såsong utan att kvadda. Detta 
trots alla faror som hotar då man 
ar helt ovan !
Helt ny ar en Electric Beaver 
med spånn vidden 180 cm. Den 
år avsedd fra· en Cobalt 25 elmo
tor. Priset for enbart byggsatsen 
ligger runt 900:-. Ån har ingen

byggt någon sådan el-Beaver 
hår i landet. Det skali bh intres- 
sant att se hur den kommer att 
fungera.

Bo Holmblad

Bil & RC Hobby
Verkstadsgatan 1 
783 00 SÅTER 
tel 0225-50077

Dan Bergkvist med en modeli 
av Turbo Beaver, spannvidd 
240 cm. Den kanadensiska 
firman Unionville har många 
intressanta byggsatser.

Lite om
Se upp, for nu sitter jag i glas
hus och tånker kasta sten. I ett 
tidigare nummer av Modellflyg- 
nytt skrev jag en artikeln om ett 
prov med Rune Svenningssons 
tåndsystem Runtronik. I den 
testen nåmnde jag, att vissa 
problem med sotning och svart- 
fårgade avgaser forekom. Efter 
ytterligare testserier har nu åven 
det problemet losts.
Från boijan misstånkte jag, att 
det berodde på den olja, som jag 
anvånde. Jag fortsatte testet med 
en mångd olika oljor. Jag gick 
så långt att jag efter tåta kontak
ter med Neil Tidey (mannen 
som bygger de unika Laser- 
motorema) mot min overtygel- 
se provade en syntetolja ML-70 
som han efter många tester 
kunde rekommendera. En motor 
som tidigare enbart korts som 
glodstiftmotor sattes upp i bånk 
och startades. Jag hade då en 
blandning av 85% metanol och 
15% ML-70. De forstå minuten 
så avgasema ut som normalt.

brånsle
Efter en stund borjade avgaser- 
na bh riktigt svarta fra· att sena- 
re bh helt vattenklar. Jag lyfte av 
toppen och fann till min glådje 
att motom var lika ren och fm 
inuti som når den var ny. Fan
tastiskt!
Mr Neil Tidey forklarade, att 
han hade kommit på anledning
en till de driftsstomingar som 
många råkar ut for med fyrtak- 
tare. Oljebolagen pressar idag 
ricinoljan så hårt (for båttre 
lonsamhet) att en liten mångd 
skalrester foljer med. Når dessa 
skalrester forbrånns bildas sot. 
En del sot fastnar på avgasven- 
tilens stålk och vid stort effekt- 
uttag kan ventilen kårva med 
motorstopp som fóljde. Nere på 
marken igen startar motom, som 
då hunnit svalna. Och det går 
bra igen. Efter att ha testat 
många olika syntetoljor hade 
han kommit ffam till att den 
enda olja han kunde rekommen
dera var just ML-70. Den har 
tillråckligt hóg motståndskraft

mot lagertryck och den har till- 
råckligt hog antåndningstempe- 
ratur fór att låmna kvar olja till 
vevstakslagringen.
Nu åter till testen av det elektro
niska tåndsystemet. Lite vanligt 
bensin från nårmaste bensinsta- 
tion blandades med syntetoljan 
och motom startades. Till min 
fortvivlan syntes åter den svar
ta gojan i avgasema. I min des
peration ringde jag till Rune 
Svenningsson (uppfinnaren av 
tåndsystemet) och utgot mina 
problem fór honom. Han beråt- 
tade då att i det uppfinningsrika 
Småland hade man kommit på 
att genom att anvånda den rena 
och rokfria bensin med inblan- 
dad 2-taktsolja, som tagits fram 
fór motorsågar hade man elimi- 
nerat sotbildningen i motorema. 
I modehmotorer med glidlagra- 
de vevstakar måste man dock 
blanda i ytterligare 6-8% olja 
med hogre viskositet. Bensin- 
blandningen gav inga sotav- 
lagringar, men den vanhga mo-

toroljan, som år bmn redan i 
burken, gav viss missfårgning. 
Alltså provade vi en blandning 
bestående av den rokfria bensi- 
nen med 2-taktsolja + ML-70- 
oljan och si! Vi kunde hålla en 
vit ren nåsduk bakom avgas- 
fóret utan att få den tidigare 
fargningen.
Det stora testet kom att gå av 
stapeln i England under Vinta
ge Weekend på Old Warden. 
Dit tog jag med mig ett par 
stjåmmotorer for att visa info- 
dingama att vi i Sverige också 
kan. Innan resan gjorde vi ser
vice på motorema, dvs vi sota- 
de och shpade ventiler. Efter 
cirka 1 timmes koming kontrol- 
lerade jag sotuppbyggnaden. 
Ventilema var lika fina som når 
vi plockade ihop motorema - in- 
get sot alls!

Thomas Nathanson 
PS.
Det har galler tåndstiftsmotorer 
oberoende av vilket tåndsystem 
som anvånds. Brånslet ger ex- 
tremt lite oljespill och år nåstan 
helt luktfritt och med mycket 
litet utslåpp av skadliga åmnen 
(=naturvånligt). DS
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Suman Chopra:

Bygg ett fartreglage!
Nar jag hade provát ett Futaba 
MCIIIB fartreglage (pris cirka 
800:- och med specifikationen 
8,4V, 130 kontinuerlig strom, 
stotstram 500A) med två styck- 
en Kyoshos 360 Gold-motorer 
och 7 celler NiCd-paket (Sa- 
nyos SCR roda) markte jag att 
fartregelaget blev orimligt hett. 
Sedan provade jag ett Astro 
fartreglage ESC 35 (pris 495:- 
med prestande 35A/50V, stot- 
strom 120A. Den behovde over 
100 mA strom for att drivas, 
s trommen kom från mottaga- 
racken. Detta urladdade motta- 
garacker mycket fort. Ingen bra 
prestanda, forutom att man fick 
en del stomingsproblem. Astro 
ESC 35 provkorde jag med en

Astro Cobalt 40 och 14 NiCd 
1200 mA.
Battre fartreglage kostade 
1000:- och mer. Jag hade varken 
lust eller pengar att investera i 
denna riktning. Nu kande jag 
mig lite besviken.
Den enda losningar nu var att 
hjalpa sig sjalv. Så jag borjade 
forska lite med komponenter 
och deras anvåndsmojligheter, 
och vad man kunde få dem att 
gora for min rakning.
Foljande kopplingsschema ar 
det som jag har anvant. Ett 
kopplingsschema till ett steglost 
proportionellt fartreglage med 
optokopplare for minimal stor- 
ningsrisk. Med olika varden på 
vissa av kompnentema i samma

krets, kan man så gott som 
"skråddarsy" ett fartreglage ef
ter sitt behov och sin plånbok 
med ett bra resultat.

Teori
Optokopplare IC1 (isolations- 
spanning 5000V, CNY 17), 
kopplar bort fartreglaget från 
mottagaren och samtidigt over
for styrsignalen. R, begransar 
diodstrom i IC 1 (ben 1 och 2) 
och CjR^ styr basen (ben 6). 
Fast Pulse-forlangningsdelen 
består av R4R5R6 och C3C4 
medan VR3 påverkar hela delen. 
IC2-kretsen innehåller 6 styck- 
en schmitt-triggerinverterare - 
"0" in, "1" ut per inverterare. 
Ett sådant anvands for att kan-

na av styrpulsen på pulsforlang- 
ningsdelens utgång, punkt "A". 
Nar en puls kommer till punkt 
"A" benl på IC 2 kånner den av 
"1 ".varvid utgången ben 2 biir 
"0". Detta for med sig i sin tur, 
att ben 2 matar ”0" till benen 5,
3, 9, 11 och 13. Ingångama till 
resterade schmitt-triggerinver
terare ger "1" på utgångarna 6,
4, 8, 10 och 12 (IC 2), dvs 6,8V 
och FET effekttransistorema 
styrs ut.
6,8V definieras av Zenerdioden 
Zr  Ry begransar strommen till 
Zl och resten av denna del av 
kretsen. Den har kombinationen 
tillåter oss att anvanda kretsen 
med spanningama upp emot 
40V, det vill saga med cirka 28 
st NiCd-celler. Nedåt spanning
ama av cirka 5V kan anvåndas, 
fast då Zj inte år aktiv. FET-Ty- 
T5 ar effekttransistorer som 
behover bara 2,1V-4V att fullt 
styras ut. MC 14584 behover 
3V-15V och opto-kopplare 
H11A2 stoppar mot uppemot 
30V, medan CNY17-3 och 
PC703C upp mot hela 70V. 
VCE. Ft ar en sakring som 
skydd mot eventuell olyckhån- 
delse. Vårdet beståms med val 
av Ty-Tj. Jag anvånde en 60A- 
såkring.

lntrimning
Anslut mottagaren till fartregla
get med puls till P och nolltråd 
till P2. Stall VR3 i mittenlage. 
Stall såndaren med gasspaken 
på noll-låge och slå på sandaren. 
Sål på mottagaren och var be- 
redd på att motom kan rycka till. 
VR3 stalls så att motom drar 
igång når såndarspaken ar cirka 
20% från det nrede laget och att 
maximalt pådrag sker når spa- 
ken har 80% gaspådrag.
Om spakens utslag inte racker 
till, så kan C3-vårdet okas - el
ler kan du minská Rs-vårdet. 
Om det aktiva spakområdet år 
for snavt, kan den forlångas 
genom en minskning av vårdet 
på R4 (till exempel 180 kO). 
Når en 28-cell anvånds skali Ry- 
vårdet hojas till 1,5 k£2.
Avstorning
Elektronikkomponentema och 
systemet behover ett skydd mot 
spånningstransienter, som skul
le kunna forstora transistorema
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Tj-Tj, bland annaL Skydd och 
avstoming sker dels med fri- 
gångsdioden Dp skyddsdioden 
D2, kondensatom C5 och tran- 
sientdioden Z2.
C6 tar upp energi från induktans 
i kablar och batteri. En krema- 
misk kondensator på 0.047 pf 
100V år kopplad direkt over 
motorpolema, och en likadan 
keramisk kondensator från res
pektive motorpol till motorhol- 
jet (=godset) fungerar som ra- 
diostomingsskydd. Cx filtrerar 
bort eventuella spanningstran- 
sienter som har lyckats komma 
forbi Rr  kan också fungera 
som en stabilisator nar Z3 ar 
inaktiv.
Låttmetallådan ar dels anvand 
som kylelement till Tr T5 och 
dels for att skarma av eventuel
la radiostomingar som kan strå
la ut från elektroniken.

Montering
Kretskortet monteras med två 
skruvar i lådan. For minimala 
forluster bor 2,5 mm2-kabel el
ler grovre anvåndas. Anslut-

ningen av transistoremas drain 
"D" kan lampligen ske med 
tunnare kabel till varje mittersta 
ben och parallellkoppling vid 
motorkabeln. På samma satt kan 
source "S "-kabeln lodas till 
minus(-)-kontakten. Gate "G" 
kan kopplas med en kort tunn 
signalkabel.
Transistorema ar monterade på 
en lattmetallåda med en isole
rende glimmerskiva (smorj går- 
na med vårmeledande pasta 
emellan) och en plastisolator. 
Tj-Tj fålteffekttransistorer mås
te hanteras med yttersta varsam- 
het mot statisk elektricitet då de 
monteras.

IC1
Når optokopplare H11A2 an- 
vånds skali Rj-vårdet vare 1,5 
k i l  Med CNY 17-3 eller PC 
703C år R,-vardet 1,6 k il eller 
lite hogre beroende på att mot- 
tagaren styr pulsamplituden. 
Med Challenger 720 och Becker 
smalbandsmottagare anvånds 
vårde 1,6 kíž med CNY 17-3 
och PC 703C.

Transistorer FET switch
Fyre BUK 456-50A har anvånts 
i fartreglaget for att styre en 
Cobalt 60FAI-motor med 14x6 
propeller (direktdrift) och 28 
NiCd (Sanyos roda SCR). Det- 
ta sattes i en Spitfire på 4,7 kg. 
Toppstrom >60A - motom och 
28 NiCd-paketet heta, men fart
reglaget inte ens handvarmt. 
Billigare transistorer for klena- 
re strom kan anvåndas - till ex 
Buz 11 och Buz 71. antal tran
sistorer Tj-Tj och typ kan varie
re årligt behoven. Alla fungerar 
fór 6-28 NiCd-celler for Cobalt 
60FAI eller Astros på 2 hk.

Motstånd
Kolytskiktsmotstånd har an
vånts. Dessa motstånd har låg 
egenkapacitans och induktans 
varfor deras egenstrålning av 
stomingar år minst i radiosam- 
manhang. (Det år dårfor de kan 
anvåndas upptill de hogsta ra- 
dioffekvensema). Man har an- 
vånt l/2W-resistorer, fór båsta 
hållbarhet och stabilitet, låg ar- 
betstemperatur liksom bra tole-

rans - 5%. Temperaturområdet 
år -55° - +125°C.

Kondensatorer
Keramiska och polyesterkon
densatorer har anvånts fór hogre 
spånningstålighet. Dessa typer 
av kondensatorer har mycket 
hog isolationsresistans och rela
tivt små forluster. Forluster bru- 
kar visa sig i form av stomingar 
och vårme.
Åven elektrolytkondensatorer 
med hogre spånningstroskel har 
anvånts fór såkerhet och låg 
driftstemperatur.

Dioder
Anvånda dioder år också lite 
overdimensionerede fór storre 
såkerhet och lågre drifttempera
tur.

IC-kretsar och 
sluttransistorer
Tj-Tj tål hogre spanning ån vad 
de utsåtts fór. Fem stycken Buk 
456-50A kan leverera mer 
strom ån vad en Cobalt 60FAI

Komponentlista

Transistorer Buz 456-50A Best-nr 71-084-18 Max 52A 32:40
Buz 11 Best-nr 71-001-18 Max 30A 23.60
Buz 71 Best-nr 71-084-59 Max 14A 12:20

IC1 CNY 17-3 PC 703C Best-nr 75-350-65 9:20
H11A2 Best-nr 75-355-03 12:55

IC2 MC 14584 Best-nr 73-780-60 4:90
Glimmerskiva Best-nr 75-651-38 2:35
Plastisolator Best-nr 75-652-37 0:87
Låda Best-nr 50-220-09 13:50
Vårmeledande pasta Best-nr 80-860-01 9:90

Resistorer R,1,5 kD Best.nr 60-125-12 1:-
R jl ΜΩ Best.nr 60-128-50 1:-
VR3 25 kCi kapslad Best.nr 64-362-16 1:-
R4 220 kň Best.nr 60-127-77 1:-
R53,3 k ii Best.nr 60-125-53 1:-
Re33kD Best.nr 60-126-78 1:-
R71 kn Best.nr 60-124-96 1:-

Kondensa- C, 100pF 25V Best.nr 67-008-92 1:20
torer C2 1pF 25V 

C3 C, 0,22pF 63V
Best.nr 65-200-1
Best.nr 65-201-42, 2 st 1:20

0:60

C5 0,33μΡ Best.nr 65-201-59 1:35
C6100pF 50V Best.nr 67-013-95 1:85

Radioavstór. 0,047pF 100V keram Best.nr 65-716-32, 3 st 1:65
Dioder D, D2IN4004 Best.nr 70-003-91 1:-

Z, BZ X 85 C6V8 Best.nr 70-062-08 2:-
Zj 1,5 KE 56 Best.nr 70-122-63 4:80

Exp-kort 69000-9200 KL51 storlek 100 x 160 mm 35:-
IC1 sockel (6 ben) Best.nr 48-160-62 0:40
IC2 sockel (14 ben) Best.nr 48-16146 0:85

Kontakt Stift, guldplaterade Best.nr 43-709-04 1x36 pol 10:10
Kontakt Hylslist, guldplaterad Best.nr 43-705-16 1x36 pol 18:85
Flatkabel 1 meter lång Best.nr 55-70049 8:-
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(2 hk) behover, med 28 NiCd- 
celler, och har dårfor låg drift
temperatur.
1 Buk 456-50A:
P 150W, VrK 50V, L  52 A 
5 Buk 456-50A:
Ptot 750W, Væ 50V, ID 260 A

Teori och praktik
Teoretiskt ger den 30V NiCd- 
spånning och 100A (260A). 
W=30 x 100A = 3000W = 3kW. 
I praktiken - var kan man hitta 
en 3kW Cobaltmotor och NiCd 
-celler att leverera 30V på 
100A?
Om Du vet, så kan du vål tala 
om det fór mig.

Suman Chopra 
Stor gatan 18 

771 00 Ludvika

PS Fartreglaget ar helt oberoende av mottagar- 
acken och fungera helt från motorbatteriet.
På tomgång drar den bara några mA.
Viklen år cirka 65 gram med 4 st Buk 456-50A - 
den kan variera beroende på hur många transi
storer, som anvånds. DS
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Weekend Flyer II
Nya flygplan och motorer kom
mer ut i en strid strom från till- 
verkama. Så också denna mo
deil "Weekend Flyer Π", som 
jag har provbyggt och testflugit. 
Jag har också provát den nya ge
nerationen motorer HB 61/ben- 
sin, som hor till de små bensin- 
motorema, som jag tror ar har 
for att stanna. Vad sags om en 
brånsleforbrukning på cirka 350 
cm3 fór 25 minuters flygning 
med en 10 cc motor? Nastaň 
otroligt!
Vi skali i denna artikel titta lite 
narmare på Swedcon KB:s pro
dukter. Swedcon ar en ny firma 
i Karlstad, som har specialiserat 
sig på de nya stora modellema, 
som ar gjorda helt i aluminium. 
Swedcon har också det norma
la programmet vad galler mind
re modeller och motorer och till- 
behor.

Bygge och flygning 
med Weekend Flyer II
Det var massor med påsar i lå

dan - sk smågodis. Muttrar och 
skruvar i mangder. Skulle en ny- 
borjare hitta ratt skruv och mut
ter i allt detta. Inga stoire pro
blem. Samtliga skruvar ar mårk- 
ta och forklarade på rimingen 
med ganga och langd. Skulle det 
andå uppstå problem, så upp- 
tåckte jag att tog man forst de 
skruvar som ej gick att ta fel på, 
så verkade uteslutningsmetoden 
automatiskt. De skruvar som 
blev kvar till sist passade oftast 
bara på ett stalle.
År nu detta en bra byggsats? Ja, 
på gott och ont. Som med de 
fiesta byggsatser finns alltid nå- 
got att onska. I skrivande stund 
finns inte någon svensk byggbe- 
skrivning. Men rimingen ar 
detaljerad med mangder av 
tvårsnitt, så det gav inga pro
blem. Tvarsnitten ar lått hitta- 
de, då de står i alfabetisk ord
ning over rimingen. Balsakvali- 
teten kunde vara något hOgre 
med tanke på den lilla mangd 
balsa byggsatsen innehåller.

Men det påverkar inte modellen 
som sådan.
Hjulkåpor och pilot ar som 
vanligt extratillbehor. Jag ute- 
slot hjulkåpor, då vi skulle flyga 
modellen från gråsfålt. Insex- 
nycklar fanns med till skruvar- 
na, men ingen nyckel att hålla 
emot muttrama med? (Medfol- 
jer t ex nastan alla motorer!) Att 
skruva fast en 2,5 mm plåtskruv 
i 2 mm aluminium kan vara 
s vårt. En av skruvama gick av. 
Extra skruvar fanns med, men 
problemet hade lått eliminerats 
med kraftigare skruv.
Ett stort plus år att skruvama år 
i insexutforande och muttrama 
år i unilockutforande. Detta år 
bra då de med kan monteras, de- 
monteras och sedan återanvån- 
das nastan hur många gånger 
som helst utan att de slits ut 
(typiskt fór stjåmskruvskalle). 
Ett gott råd år att efterdra alla 
skruvar når modellen år fardig. 
For det år lått att glomma någon 
skruv, som kan få allvarliga

foljder. Vi har nu flugit model
len cirka 5 timmar och jag kol- 
lade alla skruvar men ingen var 
los. Motorbockens fastsåttning i 
huvudroret var något dålig, så vi 
borrade upp och satte genom- 
gående skruv i stållet fór plåt- 
skmv. Jag lade samtidigt i po- 
lyuretanlim emellan, som dam
par motorvibrationema. 
Modellen år snabbyggd med 
hjalp av konstruktionen. En del 
åndringar år gjorda, men foljer 
man monteringsanvisningama, 
som medfoljer, så uppstår inte 
några misstolkningar.
Linkaget mellan servon och 
roder verkade forst dåligt med 
alla leder och långa roderstång- 
er. Sidorodret och noshjul krå- 
ver inte mindre ån 7 leder, som 
jag trodde det skulle uppstå 
glapp i. Men samtliga vinkelok 
har bra precision och passform 
vilket leder till ett glappfritt sys
tem (aven efter 5 timmars flyg
ning finns inget glapp i syste
met).
Vingen år uppbyggd på ett alu
miniumror, på vilket spryglama 
trås och fordelas ut till rått plats. 
Fram- och bakkant fixeras, se
dan limmas hela vingen på en 
gång (till detta anvånde jag 
cyanoakrylatlim). Den biir får
dig omedelbart.
Det tog mig cirka 1,5 timme att 
fixera och limma båda vinghal- 
voma. Sedan återstod lite slip- 
ningsarbete och modellen år 
fårdig.

Bensinmotor från HB
Motorn var fór mig personligen 
ett litet "pionjårsteg", då jag ej 
har sysslat så mycket med 
"små" bensinmotorer.
Efter lite skruvande fór injuste- 
ring av tåndningen så hoppade 
den allt i gång . Vål igång gick
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Diesel av Din glodare!
Kan man góra "stora" dieselmotorer? Hur går en 10 cm3 OS 
frontmotor som diesel? Fórra numret av Modellflygnytt beråttade om 
några danskars rekordforsok. Det lyckades.
Och man anvånde sig av "dieseliserade" giodstiftare.

den fantastiskt bra. Vi kdrde 
motom i planet strax under 
halvgas och efter cirka 20 minu- 
ters flygning landade jag. Och 
det var 25% kvar i 400 cc-tank- 
en - otroligt bra hranslcforbruk- 
ning får en 10-ccare.
Bra gångegenskaper 
Det biir nåstan inte olja på 
modellen, då oljeblandningen ar 
endast 5-8%. Motom fungerer 
annars precis som en glodstifla- 
tare med undantag av tandning- 
en och dess instållning, som 
man bor agna lite tid åt. Du får 
en moto· med bra gångegenska
per, låg tomgång och toppvarv 
med en 12,5 x 6-propeller på 
cirka 10.000-11.000 varv. For
gasaren år av T-nålstyp och lått- 
ins tålid.
Hur flog då modellen?
Med stort plus godkånd. Jag har 
aldrig under mina 11 år som 
modellflygare sett en modeil av 
denna storlek - cirka 2100 mm 
i spånnvidd - som flyger så 
långsamt i lugnt vader. Vingen 
har ganska stor V-form vilket 
ger en stabil modeli. Nar den 
stallar knycker den lått framåt 
och har inga som helst tenden
ser att klippa åt sidan vid stall- 
ning. Det gor den till en bra 
nyboijarmodell med låg flyg- 
fart. Den påverkas inte namn- 
vart av branta dykningar eller 
håftiga stigningar. Den håller 
samma ført hela Uden. Detta ger 
gott om tid får den oerfame 
flygaren, men stimulerar Också 
den vane. En av de yngsta kil- 
lama som provflog modellen sa: 
"Hinner man inte med att flyga 
den har, så har man somnat". 
Den flyger också mycket stabilt 
i blåsigt vader. Vi provflog den 
en dag, då vindstyrkan låg runt 
7 m/sek. Den var ganska kans- 
lig fór start i sidvind, men val i 
luften sker inga konstigheter. 
Modellen ar låttstartad, då man 
kan flyga den med mycket hog 
nos vid låg hastighet.
Jag rekommenderar Weekend 
Flyer II till både nyboijare och 
erfama piloter. Den bjuder på 
omvaxlande flygegenskaper. 
Man får mycket rolig flygning 
fór pengama.

Patrik Gustavsson 
Karlstad MFK

Luis Petersen låg bakom om- 
byggnaden av rekordfårsok- 
motorema Luis hade en artikel 
i Modelflyvenyt - och vi har fått 
tillåtelse att omforma den till 
svenska har i Modellflygnytt.

Traditionellt sett ar Europa ett 
dieselland och USA ett glodstift- 
land. Dieselmotorer tillverkades 
tidigare upp till cirka 5 cm3 får 
linflyg och båtar. Idag anvands 
de så gott som enbart inom lin- 
flyget. Alla storre motorer år 
fortfarande antingen giodstifta
re eller tandstiftsmotorer.
På grund av stigande bransle- 
priser har man sett sig om efter 
mojligheter till besparing. En 
amerikan vid namn Davis "åter- 
uppfann" dieselmotom fór cirka 
10 år sedan. Han levererar nu 
konverteringssatser till i stort sett 
alla motorer.
Men varf'or skicka pengar till

Bilderna ovan Jr vånster:
Gamla typer (1940-50) 
av dieselmotorer upp till 
cirka 1 hk.
Fyra nya motorer från 1970-80 
med effekt upp till 0,7 hk.
De år fr  v Rossi F l, Bugi Mk II, 
Super tigre RV.
Langst t h en Nelson.

USA, nar det ar ganska enkelt att 
utfora åndringen sjalv?
Inom linflyget har man lange va
nt tvungen att konvertere glod- 
stiftsmotorer till diesel - efter
hånd som tillverkama slutade 
tillveika dieslar.
Små skiUnader
Generellt sett ar det bara små 
konstruktionskillnader melføn de 
två motoitypema.
Dieselmotom har så hog kom
pression - omkring 1:22 - att die-

selbranslet sjalvantander bara 
motom vevas runt hastigt. I en 
glodstiftsmotor år kompressio
nen vanligtvis cirka 1:7. 
Kompressionen i en dieselmotor 
kan varieres under kdmingen, så 
att man får basta gång. Normalt 
har en dieselmotor hårdat foder. 
Det år mojligt eftersom forbrån- 
ningstemperaturen år våsentligt 
lågre ån i glodstiftsmotom. På en 
glodstiftsmotor skulle fodret

Fortsåttning nåsta sida!
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Sno idéer från elflyg-essen!

Kontakter & motorer!
Elflyget går sakta men såkert 
framåt i gamla svedala. Det firms 
många orsaker till detla En ar, 
att de stora fabrikantema erbju- 
der mer och mer inom elflyget. 
Men det finns en medaljens bak
sida. De stora drakama erbjuder 
- vad jag kallar for patentlosning- 
ar - ofta vanliga (las Mabuchi- 
motorer) och kontakter.
Nar en vanlig elflygare upptåck- 
er att hans modeli har ett dåligt 
stig och att kontaktema biir

varma, då undrar han var han kan 
få fatt i båttre grejer - sådana som 
elflyg-essen har. Dessa detaljer 
finns hos småhandlama - småim- 
portorema. Lås vidare!
Du kan forlora 15% av ackens 
kapacitet genom att anvånda 
dåliga kontakter. Guldplåterade 
kcaitakter år de båsta, men har 
hittills varit dyra och svåra att få 
tag på. Firma Pertek tar nu hem 
dessa guldkontakter till ett rim
ligt pris - cirka 30:- for två par.

Dessa kontakter har ett motstånd 
av endast 0,5Ω och klarar lått 
75A. Anvånd den hår typen av 
kontakter och utnyttja Dina ack- 
ar till fullo.
Motorer år ett annat problem for 
den oinvigde. Var kan jag få tag 
på toppen-motorer? Ringer Du 
Bosse Sjoberg så kan han kan
ske hjålpa Dig att skafla en Plet- 
tcnbcrg-motor. Under VM 1990 
anvånde over 80% av deltagar- 
na Plettenbergmotorer). Dessa

motorer finns for alla acke-kom- 
binationer och år inte dyra hel
ler. Om Du inte vill ha en så hot 
motor, skali Du skafla Dig en 
Astro. Det år prisvård och bra. 
Både Pertek och LRN Teknik
har dessa motorer.

Kalle Westerblad

Pertek 0760-724 52 eft 18 
LRN Teknik 018-69 63 80 
Bo Sjoberg 0171-501 03 

._________________________.

Bilderna: En Astro- och en 
Plettenbergmotor (t v) 
Guldplåterade kontakter for 
2^-4 mm? kabel med rod och 
svart krympslang.

Gór diesel av 
Din glodare!
Fortsåttning från foreg sida! 
snabbt bli for varmt - anlopt - och 
bli for mjukt.
Vid konverteringen kan man få 
problem med att kolv/cylinder- 
passningen år fór "slapp" fór 
dieselanvåndning med de lågre 
temperaturema.
I en glodstiftsmotor har man inte 
behov av fór den hoga start
kompressionen och har dårfor 
tillveikat kolven relativt sett 
losare i passningen - så att det inte 
"nyper" når motom kiks snabbt 
och biir varm.
Man kan oka startvilligheten och 
livslångden betydligt genom 
dieseliseringen genom att låta 
hårdforkroma fodret invåndigt. 
Forkromningen får bli maximalt 
2μ, om man inte har någon 
mojlighet till efterbearbetning av 
skiktet.
Teckningen hår visar konstruk
tionen av en diesel-topp till Elo 
Petersens OS 60 FSR - dvs re- 
kordmotom.
En aluminiumtopp i ett stålfoder 
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skali gå rått lost med 0,05 mm 
spěl. I ett måssingsfoder brukas 
0,01 mm spel.
Den rorliga komprcsssionsplat- 
tan/kolven skali dåremot vara 
exakt i mått, dvs vara i s k prcss- 
passning. Det innebår, att den 
kan tryckas in med tummen. 
Avståndet mellan kolv och topp 
skali vara 0,1-0,15 mm. 
Squishbandet motsvarar cirka 1/ 
3 av kolvdiametem.
Fastån det har anvånts grov 
gånga till justeringsskruven 
(=kompressionsskruven), år det 
bara stigningsskillnaden mellan 
de två gångoma, som flyttar 
kompresssionsplattan upp och 
ned. Om man har problem med 
tåtningen kan man bygga in en 
O-ring med diameter 13 x 1,5.
Provkorning
Då Elo Petersens diesel - en 
ombyggd OS 60 FSR skulle 
provkoras, så fick det - som 
vanligt - goras i sista momang- 
en fore rekordforsoket och i 
bitande kali våderlek. 
Tankslangama av silikon byttes 
mot motsvarande i nitrilgummi;

I silikonen biir fórsfórd av diesel-

brånslets eter och petroleum. 
M ote och modeli mGttes, och 
Elo snapsar motom och vevar 
snabbt på 11 x 7" Taipan-propel- 
lem fer att "mjuka" upp den.

Lektion 1:
Når en diesel har fått lite brån- 
sle och vevas runt, så startar den! 
Man kan mycket enkelt komma 
till skada ...

Lektion 2:
Anvånd aldrig el-starter till en 
diesel. Kompressionsforhållan- 
det år så pass hogt, att man lått 
kan få ett "hydraliskt lås" i cy- 
lindem - och el-startern år inte 
speciellt kånslig for motstånd.

Motoms varv tal med Taipan- 
propellem uppmåttes till cirka 
11.000 rpm på gammalt brånsle 
från i somras och utan några 
stære justeringar. Som glod
stiftsmotor gick den 12.300 rpm. 
Tomgången var mycket jåmn 
ned till lite under 2.000 rpm. Den 
svarade snabbt på åndringar av 
forgasarens oppning, och motom 
var mycket okritisk att stålla in 
såvål med hånsyn till forgasar- 
nål och kompression.

Nålen var inskruvad ett 1/4-1/2 
varv mer ån når man korde 
motom som glodstiftare. 
Vibrationer och ljud motsvara- 
de glodstiftsmotoms. Testen blev 
lite summarisk, men vi kommer 
mojligtvis tillbaks når det har 
blivit lite varmare.

Fordelar med diesel
• cirka 30% lågre bransle- 

forbrukning
• ingen glodstrom behovs
• mycket startvillig
• god och jåmn tomgång med 

bra segdragningsformåga, 
kan dra stora skalapropellrar 
med riktigt ljud

• kdr kali t

Nackdelar med diesel
• lite lågre max-effekt
• svarta avgaser
• två skruvar att stålla 

individuellt
• brånsle finns hos rått få 

leverantorer.
• brånslet kostar ungefår som 

for glodstiftsbrånsle
med 10% nitro

Luis Petersen 
(Ur Modelflyvenyt 1989)
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Metaller av olika slag 
har mycket olika 
egenskaper beroende 

på anvåndning och miljo. En viss 
sorts stål kan ges olika egenska
per med olika hardning och på- 
foljande antópning.
Många kanner till att man genom 
att glodga massing kan gora den 
mjukare, med mdjlighet att boja 
och forma med mindre risk fór 
sprickbildning.
Samma egenskaper finns hos 
aluminium och dess olika lege
ringar. Antalet aluminiumlege- 
ringar år mycket stort och span
ner over ett bretl anvandnings- 
område från hushållskarl till 
flygplanskonstruktioner.
AUmiinna egenskaper
Aluminium och dess legeringar 
anvånds inom en mangd olika 
områden t ex bilindustri, flyg
planskonstruktioner. Gemensamt 
fór alla legeringar år dessa låga 
specifika vikt - cirka 1/3 av stål, 
massing och koppar.
Olegerat aluminium ar latt att 
forma i såval kalit som varmt 
tillstånd, har hog el- och varme- 
ledningsformåga och god korxo-

PICA
byggsatser
Dave Platts beróm da  

k on stru k tion er

Sp itfire
skala 1:5 och 1:6

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

W aco
skala 1:5 och 1:6

A eronca
skala 1:5

Focke-W ulf 190D-9
skala 1:6

Jungm eister 133
Katalog mot 15:- i sedlař 

eller frimarken

A.L. Model 
Aeroplanes 
Product HB
Långarodsvågen 78B 

263 34 Hóganas 
042-3416 95 till kl 20!

sionsbestandighet. Hållfastheten 
hos olegerat aluminium ar rela
tivt låg men okar kraftigt med 
olika typer av legeringar. Vissa 
typer har hållfasthet jamforbart 
med stål.

Hårdhetstillstånd
Man kan dela in aluminium i tre 
olika gruppen olegerat, ej haid- 
bara och hårdbara legeringar. Det 
år stor skillnad i hårdhet mellan 
dessa olika grupper. Hos de fórra 
kan okning av hårdhet endast ske 
genom kallbearbetning. Man 
talar om 1/2-hårt och 1/1-hårt, 
vilket innebår att materialet 
genomgått en valsning eller 
dragningsprocess med viss be- 
stamd reduktion. Hos de haidba- 
ra legeringama okas hårdheten 
genom en process i två steg:
1. upplosningsbehandling vid 

hog temperatur, hastig avkyl- 
ning, foljt av

2. åldringsbehandling vid rums
temperatur eller vid cirka 
120-175° C - kallas kall- 
resp varmåldring.

Det år av stor vikt, att rått tem
peratur och forfarande anvånds 
vid denna behandling.

Varmebehandlmgstempertur 
Hur gór man då fór att mjukglod- 
ga aluminium? Nåstan alla lege
ringar kan glodgas vid cirka 350- 
400° C mot varmformning som 
sker vid cirka 50-100° C hogre 
tempertur fór resp legering. Vid 
upplosningsbehandling och an- 
nan varmebehandling bor tem
perturen hållas inom relativt 
snåva granser. Óverskrids tem
peraturen for mycket fórstůrs 
materialet snabbL Vårmning vid 
full tempertur bor vara kort - 
cirica 5-10 minuter.

Bearbetningsegenskaper
Varmformning kan ske på 
många typer av legeringar (se 
tabeller). Kaliformning av ej 
hårdbara legeringar år latt att 
utfora i glodgat tillstånd. Vid 
omfattandc formning måste om- 
glodgning ske.
Hårdbara legeringar kan kalifor
mas i glodgat, varmformat, upp- 
losningsbehandlat tillstånd. I det 
senate fallet innan åldring sker.

S ammanfogning
Materialet sammanfogas genom 
nitning, håidlodning och svets- 
ning. Vid nitning anvånds spe
ciella aluminiumnitar eller en typ 
av pop-nit. Hårdlodning sker 
med olika lod med arbetstemp. 
omkring 450-550° C, dock måste 
flussmedel anvåndas fór att for
hindre oxidering av materialet. 
Av samma anledning anvånds 
skyddsgas av argontyp vid svets- 
ning. Både håidlodning och 
svetsning, rått utforda, ger en 
mycket staik fog.
Praktiska erfarenheter
Ovanstående grundar sig på egna 
erfarenheter samt studier i Kar
lebo-handboken. Mina forsok 
botjade når jag bchovde en av- 
gas-krok till min helikopter och 
inte ville kdpa en sådan. Prov att 
bdja ror gjordes med dåligt re-
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sultat, trots att roret fylldes med 
smålt tenn och bojdes i olika 
bockningsapparater. Efter lås
ning av Karlebo-handboken 
vårmde jag rOret till 400°C, 
fyllde det med finkoming blåster
sand och bockades utan storre 
problem. En adapter till anvånd 
motor loddes ihop med roret. 
Den har nu anvånts i ett år utan 
problem. Vid hårdlosdningen an- 
vånde jag Castolin 21F lod - ett 
flussmedelsbelagt lod. Stor for- 
siktighet måste iakttas, då stora 
hål i materialet latt kan bildas. 
Castolin 21F finns i vålsortera- 
de jåmaffårer fór några kronor 
per stång.

Av slutningsvis
Jag år ingen expert på alumi
nium, men har lart mig det ge- 
nom att studera Karlebos hand- 
bok. Detta har varit ett problem 
fór mig att losa. Tillfredsstållel- 
sen att lyckas, drev mig att pro- 
va olika losningar. Når jag lyck- 
ades gora den avgaskrok, som 
behovdes, kåndes det skont. 
Vili någon veta mer om alumi
nium, kan ett studium av Karle
bo-handboken rekommenderas. 
Det kan också tankas, att de sto
ra tillverkama av aluminium har 
anvåndbar litteratur i amnet.

John Eriksson

båttre ån sitt rykte!Aluminium
Det ar ju allmånt kant, det kråvs 
mycket energi fór att framstål- 
la aluminium. Men råknar man 
i volym, så biir siffioma lite 
annorlunda. Det åtgår nåmli- 
gen 50% mindre energi fór att 
framstålla en volymenhet alu
minium an samma mångd jåm. 
Ser man sedan på ytbehand- 
lingen av de två metallema, så

kan man anodisera aluminium 
och man får då en av de mest 
hållbara, shtstarka och korro- 
sionbeståndigaytskikt, som finns.

Miljovdnlig ytbehandling
Anodisering av aluminium (dvs 

ytan tåcks av en aluminiumoxid 
A120 3 som år helt fri från tung
metaller eller andra fråmmande

åmnen) år en av de mest mil- 
jovånliga behandlingsformer 
som står till buds.
Jåm kan också ytbehandlas, 
men då får man ta till for
kromning eller lackering. Och 
då tvingas man anvånda mång- 
der av cancerframkallande eller 
miljoforstórande kemikalier 
och tungmetaller.
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En kort rapport från

Flugebylågret
SMFRs Flugebylager blev en fin 
vecka med massor av flygakti- 
viteter. Vadrets makter var inte 
lika nådiga mot arrangorer och 
gaster det har året. Det blev en 
blandning av stortregn, storm- 
byar, men också en hel del sol. 
For termikflygama gjordes det- 
ta år inga undantag. Tider på mer 
an halvtimmar kunde nås hur latt 
som helst med hojdvinster på 
100-tals meter! Flugebyfåltet ar 
suverant tor F3B-T.
Man hade en hel del tavlingar 
under veckan. Bl a en landnings- 
tavling med motordrivna model
ler, dar det galide att prcci sion- 
landa inom en 1-metersstracka 
for maxpoang. Har vann Stefan 
Johansson, 17 år, som flog en

deltavinge inte helt olik Bengt 
Anderssons, Finspång. Stefan 
kunde manOvrera den helt suve
rant.
Bombfallning var en annan tav
lingsform. Man faster en plast- 
mugg på sin modeli. I den lag
ger man en påse fylld med sand. 
Med lamplig flygteknik galler 
det att fålla "bomben" (= sand- 
påsen så nara målpunkten som 
mojligL Bombfållare nr 1 blev 
Bengt-Erik Soderstrdm - SMFF 
ordf, som visar att han kan han 
också!
En termiktavling med RC-mo
deller genomfordes också. Gum- 
mirepsstart, foljd av 6 min flyg
tid och landning inom 10 m från 
ett utlagt marke. Poang for flyg

tid upptill 6 min - avdrag for tid 
over de 6 min samt 10 p bonus 
for landning inom området. Åven 
har vann Stefan Johansson - nu 
med en Blue Phoenix, som var 
overlagsen flera stora segelmo- 
deller.
Juniorklassen - 14-åringar - vann 
Stefan Pihi.
Pristagana belonades med den 
exklusiva Flugebyplaketten. 
Bland uppvisningsflygama åter- 
fanns 69-årige Karl-Einar Tell, 
Linkoping, med sin 12 kg tunga 
Liberty Sport. Modellen har nu 
en 75 cc bensinmotor som med 
en 24" propeller ger ordentligt 
drag.
Rune Johansson, Tidaholm, vi- 
sade sin "Måsen 2". Det ar en 
sidenkladd helbalsamodell med 
3500 spånnvidd. Det markliga ar 
dock, att modellen har en 40- 
motor monterad på en infållbar 
arm. Nar onskad hojd uppnåtts

stoppas motom, propellem stalls 
lodratt och hela harligheten falls 
in i modellen och luckoma 
stangs.
En del RC-certifikat togs också. 
Har fanns bl a Stefan Pihi, Jo
han Karlsson, Thomas och Ste
fan Sundstrom, Bertil Nipdahl. 
Rune Johansson bytte ut siti 
gamla, men deltog inte i lotteriet 
av OS 46-motorer, som ju ar de 
uppsatta vinstema i RC-certifi- 
kadotterieL En annan glad gyn- 
nare - Kjell-Åke Elofsson (val
kand F4C-råv med mycket på sin 
lyra) blev godkand i provet for 
RC-certifikaL Han har tydligen 
flugit alla dessa år utan ...

Bengt-Erik Soderstrdm

Rune Johansson demonstrerar 
sin Måsen 2.
SMFF-plasten kan utgora ett 
dekorativt slap - har draget av 
en snygg kvartskala-Cub.

Nog år val Vår Herre Klara besked från en annan

M odellflygare?
Nu host med rattmuff på! Den 
gambles bil har hoststadats. I den 
fanns små, trevliga fron från det 
stara trad, som gor redaktionsut
sikten ut over Nissan an mer till- 
talande. Frona - se fyrgruppen - 
vacker intresse. De ar små rack-

are med pilformade vingar, lång 
stjait for bra moment, tp på rått 
stalle. Nog ar naturen listig! Och 
jag envisas med att tro, att Vår 
Herre har mycket med modell- 
flyg att gora. For så harligt ar det!

Redaktoru

M odellflygare!
Modellflygaren mm Per-Axel 
Eliasson låter meddela att vår 
hogt vadderade Tryckfles-Nils- 
son lyckades gora ett inhopp i 
Modellflygnytts 4/90-forteck- 
ning over olika modellflygklas- 
ser. Det var klassen F3I (en av

Per-Axels favoritklasser, till råga 
på allt!) som fick fel i spann- 
viddsangivelsen. Det skali vara 
minimum 3500 mm och inte max, 
som tabellen angav. Det tycks 
vara en klass som kraver mini- 
migranser och de ar inte många!

F3I
RC-segelmoddler fór tåvling i 
hastighet och tid enligt specielt 
program.
Segelmodellen bogseras upp med 
hjalp av RC-styrd motormodeil.

Min spånnvidd 3500 mm
Max båryta 150 dm!
Max flygvikt 5 kg
Max bårytebelastning 75 g/dm2



M eddelanden  från  Forbundet
Material till "Meddelande-sidoma" insandes a lit id direkt till SMFF:s exp, Box 100 22 · 600 10 Norrkoping

Kurs for 
ungdomsledere 
med inriktning på 
pedagogik
Kursen hålls den 5-6 januari 
1991.
Till utbildningsstyrelsen har 
kommit upprepade framstotar 
om att vi borde anordna en kurs 
f e  ungdomsledare. Vi har tagit 
dessa onskemål på djupaste all- 
var och ordnar nu namnda kurs. 
Málsatíningma med denna kurs 
ar flera.
En år att låla våra ungdomsleda
re ttaffas och dryfta gemensam- 
ma problem samt dela erfaren- 
heter. En annan målsattning ar 
att genom serios utbildning av 
ungdomsledama, skali de med 
okade kunskaper lattare och 
battre kunna utova sitt ledarskap. 
Forhoppningsvis orkar också le- 
dama vara ledare långre, utan att 
"brannas ut". Annu en målsatt
ning ar att med mer utbildade

Tåvlingskalender Friflyg 1990 - alla klasser
Nr Datum Táviingens namn Plats Arranger Kontaktman telefon bost/arb

19 nov 10 Novembertråffen Revinge AKM Mfe Lennart Hansson 040-19 37 90
20 nov 17 Solnas FAI Cup Uppsala/F 16 prel Solná MSK Gunnar Ågren 018-20 67 10 bost

F1A F1B F1C sen & jun Håkan Moureau 08-795 10 54

Anmålan postståmplad senast 90-11-07 med tåvlandes personnummer - sands 1  Solna MSK, Bredkilsbacken 1, 171 57 Solna Ej 
samling vid F 16 huvudvakt, utan vid grind vid fáltets N ånde! Åk E4 norrut forbi F 16 over ån. Vånster vid skylt Ulva kvam 2. Kor 1 km!

ledare, kommer fler av de ung
domar vi får kontakt med att bli 
och forbli modellflygare.
Vi vet att våra ungdomsledare 
redan vet mycket om modellflyg. 
Darfor tror vi det ar riktigt att 
satsa utbildningsresurser på det 
icke modellflygtekniska. Ton- 
vikten i kursen ar istallet lagd på 
pedagogik, ledarskap och de 
hjalpmedel for utbildning som 
SMFF kan erbjuda (bl a bygg- 
satser).
Det preliminara kursprogrammet 
ses har intill.
Mer information cm kursen 
kommer i decembemumiet av 
Modellflygnytt. Men vanta inte 
med att anmåla Er till dess - gor 
det genast!

Lordag
1000-1130
1140-1300

1300-1400
1400-1800

Sondag
0930-1200
1200-1300
1300-1400
1410-1500

Introduktion, information och praktiska detaljer 
Allmant cm SMFF och en ungdomsledares roll 
i SMFF. Information om hjalpmedel och 
materiel som SMFF har.
Lunch
Pedagogik och ledarskap

Pedagogik och ledarskap 
Lunch
Information om aktivitetsbidragssystemet 
Kurskritik och utvaidering

Anmalan till
SMFF expedition, Box 100 22, 600 10 Nonkoping 
Telefon 011-13 21 10

Vill Ni fråga om något, ring gama
Ingemar Holmberg på telefon 060-15 10 00 dagtid

Model Craft och O. S. 
stottar svenskt modellflyg!

Har DU hjalpt någon att få upp 
Ogonen fór vår fina spat?
Vi som redan utovar den har 
skyldighet att locka in och hjal- 
pa andra att komma igång med 
modellflygsporten.
Om vi hjalps åt kan vi ge fler 
glada manniskor en trevlig fri- 
ttdssysselsåttning med frisk luft 
och g a t kamratskap.
SMFF har återigen fått ovar- 
derligt stód ifrån Model Craft 
i Malmó, som ger oss mójlig- 
het att lotta ut fina OS-motor- 
er. Vårvar Du en ny medlem, 
så deltar Du automatiskt i årets 
vårvningslotteri.
Fyll in varvningsblanketten som 
fanns i Modellflygnytt nr 1 
1990 (Du kan kopiera den vid 
behov). Skriv dit namnen på 
dem, son vill bli medlem i en

klubb och SMFF. Skriv också 
dit Ditt eget namn, Din klubb. 
Åven en klubb kan varavarva- 
re. Då deltar klubben i lotteriet. 
Vi har åven i år lagt upp det så, 
att vårvaren iklåder sig ett "fad- 
der"-ansvar for den nya med
lemmen, vilket innebår, att det 
ar inga "losa" medlemmar, som 
vi på det hår såttet får in i 
landets klubbar och SMFF. Alla 
medlemmar biir på det viset 
snabbt aktiva medlemmar. Alla 
nya medlemmar, som anmals i 
samband med vårvningskam- 
panjen får Modellflygnytt di
rekt Han/hon tas upp på den 
datalista, som sands till Er i 
klubben f e  godkannande. 
Dårefter foljer registrering och 
avgiftsbetalning 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 firms 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
September - oktober dragning i november 
November - december dragning i januari 1991

Vinnare:
Allan Friberg, Trelleborgs MFK och Malmo Radioflygare. 

Bertil Stróm, Ljusdals FK/mfs. Hendry Karlsson, Hillerstorp. 
De har alla fått var sin OS 40 4-taktare!

Vårva Du också och vinn!
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Ryska motorer 
Med perestrojkan till hjalp tar 
Sigtuna Hobby hem ryska mo
torer. An så lange ett begransat 
antal 2,5 cc glod/bakblås inkl 
pipa for speed och några andra 
i 2,5:or for linstyrare. Prisema 
ligger 600-700:-. For friflygar- 
na finns bl a 4-funktionstimers 
(195:-) och annat smågodis. 
Sigtuna Hobby & HantverkAB 

0760-505 55 (tel & fax)

RC Model World
Ell-Air HB har fått hem den nya 
katalogen fiån RC Model World 
med ca 190 modellplansritning- 
ar - halften skalamotorplan, som 
man skali forsoka hålla i lager. 
Katalogen kostar 25:- + 10:- i 
porto (ins p pg 22 97 20-8 - skriv 
RCMW på talongen.
Duncan Hutson-katalogen - inte 
lika omfattande - men medfina 
modeller. 10:- + 5:- i porto. 
Ell-Airs hela sortimentlista med 
priser kan bestallas genom att 
sanda ett C5 el C4-kuvert med 
namn, adrcss + 5:- frimarke

Ell-Air HB, Box 77 
660 60 Molkom 0553-211 17

Aerodrome Models 
Modico HB, Stockholm, ar ge
neralagent for Aerodrome, som 
tillverkar s k kvalitetsbyggsatser 
med glasfibeikåpor, landstall, 
fardiga spryglar mm. Utforliga 
byggbeskrivningar på engelska 
-svenska planeras. Man inriktar 
sig på skalamodeller. I satsema 
ingår åven skaladokumentation, 
skaladetaljer (wire, ok, instru
ment, skinnkladsel mm) - i topp- 
kvalité. Skalamodellen Curtiss 
Jenny/1.800:-, Hawker Huirica- 
ne/1.850:-, Cirrus Moth m fallb 
vingar/1.800:-, Jodel/1.750:-.
Två trainers ingår också: Jester 
skevtrainer/820:- och Fly Baby 
Comby/760:-.

Modico HB, 08-770 31 47

Ny friflyg-byggsats 
Lars Larsson - aktiv friflygare - 
saljer ADULKA en tjeckoslova- 
kisk byggsats på enA:l-modell 
med många intressanta detaljer. 
Den har en modem design och 
ar lamplig for nyboijare. Satsen 
ar mycket komplett: bakkropp i 
glasfiberror, kontursågad nos i 
fum + fanér till nossidor, stan-

sade metallbrickor (vikter) samt 
vingspryglama gjutna i plast med 
latthål och forstarkta kanter med 
ovasentlig viktokning. Vingbal- 
kar i fum. Modellen ar bygg- och 
flygvanlig och framfor allt pris- 
vard -100:-. En testrapport kom
mer i nasta nummer av Modell- 
flygnytt.
Adulkan sands portofrit! om den 
bestalls direkt från Lars Larsson 
via pg 27183-3.

Lars Larsson 
PI 4342 Furulund 
466 00 Sollebrunn

Stotddmpande "kuddar"
Aristo-Craft/Hitec har listiga 
stotdampare, som kan anvandas 
for olika andamål i en modeil. 
Dels har man en stótdampare s 
k "flight preserver" fór mottaga- 
ren - en ca 5 mm tjock mjuk 
skumgummiskiva, som lindas 
runt mottagaren. Två sjalvhaftan- 
de kardborreband (hona + hane) 
fåsts i skivan, som då biir latfópp- 
nad. Capris 24:-.
Den andra år en dubbelhåftan- 
de vibrationsdampande tjock 
tejp, som har "lagom" haftformå-

ga så att man kan lossa den nar 
man onskar. Capris 24:-.

AB Slotcar, 08-618 00 70

Carrocars Hobbykatalog
Carrocars Hobbykatalog på 168 
sidor kommer fiån tryckeriet i 
slutet av oktober fårsk och fin 
med det nyaste nya.
Den kan kopas hos varje valsor- 
terad lek- & hobbyhandlare fór 
30:- - eller bestallas direkt från 
Carrocar. Då kostar den 30:- + 
porto 10:-, vilket kan insatlas på 
pg 487 42 60-5 - ange Hobby
katalogen på talongen.

Carrocar AB, 013-11 22 24

Nya Multiplex-servon
Nu har Europa-servona kommit! 
De har samma storlek och typ/ 
låge av utgång ovanfor fastsatt- 
ningsplanet som ovriga Multi
plex-servon av den nya familjen 
- Micro BB, Profi BB etc - men 
ar några mm djupare. Två varian
ter finns: Europa med dubbla 
glidlager i massing - inga orun- 
da utslitna hål i Ovre locket lang- 
re - och Europa BB med dubbla 
kullager. Båda har 5-polig jam- 
ankarmotor, indirekt driven

Beråtta om Dina modellflyg-nyheter hår utan att dra till med J L ·  HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER 
annonskostnader. Men var ute I tid- det kan bli trångt! sand gårna in material till "Nya Prylar'-sidorna

-------------------------------------------------------------------------- --------- ------------  .
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potentiometer, vaxellåda av hog- 
tryckgjutna plastdrev, splinesut- 
gång, olika typer av diskar. 
BB-servot har 3,6 kpcm vridmo- 
ment vid 5V och vager 46 g. 
Importoren Orbo rekommende- 
rar dem for besviirliga "skakmil- 
joer" - helikopter, bil o dyl - samt 
understryker de intiessanta 
caprisema: 220:- resp 275:- - om 
nu inte D-marken fortsalter att 
stiga over smartgrånsen!

Orbo Elektronik!Hobby AB 
08-34 78 43

Nytt från Natans Hobby
• Glodstift har Natans Hobby 
kopt in genom en bra kontakt i 
England. De ar medium-varma 
och firms t v med bygel - kom
mer snart åven utan. Pris 12:-/st.
• Nylonmaterial latt, starkt i vitt, 
rott & gult i formaten 90 x 90 cm 
(25:-) eller 90 x 270 cm (65:-) - 
lamplig fór stora modeller.
• Spannlack av market HMG - 
fin for att spanna nylonkladseln.
• Cellulosafarger finns också i 10 
olika nyanser, bl a i PC-10 som 
engelsmannenanvande på sina 
forstavarldskrigsmaskiner.

• Skyddslack - en polyuretan- 
lack - bor dessa cellulosafarger 
tackas med for att klara glod- 
stiftsbransle - finns i såval blank 
som matt kvalitě.
• Pensel for målning med cellu
losafarger, dope, spånnlack mm 
har Natan också. Pris 10:-.
• "Forsakra" Din modeli med en 
Acc-Tester. Flairs kostar 250:-

Natans Hobby, 0340-600 66

Hobby borgen-ny tt
Nytt fór i år ar några modeller 
fiån Graupner.
• Fokker E Ι Π ,  spv 1335 mm 
passar fór eldrift med 7-8 celler 
eller glodare 1,7-2,5 cm3.
• Taxi-Sport ar en skala-liknan- 
de Graupnermodell, spv 1600 
mm med skevroder fór 5,5-6,5 
cm3 eller 6,5 cm3 4-takt.
• En extremt kraftig mottagar- 
acke for dem som onskar snab- 
bare gång på servona finns också. 
Det ar Graupners 5/1000 RS på 
6V/1000 mAh.
• Små vibrodampare kan gom 
god nytta fór mindre motorer el
ler helikoptergyron.
• Profi-prop ar en ny propeller

med smalare bladform, hogre 
stigning och styvare material fór 
multiflyg . Finns fór lOcc lång- 
slagiga, kortslagiga och 6,5 cc. 
• En serie lågpris-spinner - diam 
52, 63 och 69 mm - från engels
ka Radio Active.

Hobbyborgen, 0474-405 10

' Ά  vlosningsband' ’
Den laminara ("ensriktade") 
stramningen ar nodvåndig fór att 
ge vingar lyftkraft. Men ibland 
overgår den till turbulent ("virv- 
lande") stramning med omedel- 
bara, icke lorvantade och oftast 
katastrofala fóljder - lyftkraften 
forsvinner. Detta kallas fór av- 
losning och sker ofta okontrol
lerbart med ibland en krasch som 
foljd eller ger ett intryck av att 
radion fallerar (ex "plotsligt 
skevroder".
En anordning som kan losa det
ta problem ar ett band i sicksack- 
form, som fastes på den ovre 
vingytan i den linje dar avlosning 
formodas ske eller sker, dvs man 
måste prova sig fram "the hard 
way", om man inte har tillgång 
till en vindtunnel, forstås. Ett

"halvt" band med "flarp" funge- 
rar dock med storsta sannolikhet 
direkt for att tacka roderspalter- 
na - rodret fungerar då mera lika 
over hela utslagsområdet. Dess- 
utom minskar vingens luftmot- 
stånd, varvid hastigheten okar 
och den minskade lyftkraften 
kompenseras (det ar inte riktigt 
så enkelt men ...) Vill någon 
experimentem med detta, finns 
det nu en sats sjålvhaftande band 
från Multiplex, som innehåller 
60 cm halvband med flarp och 
120 cm i sicksack-form - i vitt, 
rott, svart & gult. Capris 23:-. 
Anvisning med bilder medfoljer. 
Bestnr 73 3520-73 3523.

Orbo Elektronik!Hobby AB 
08-34 78 43

Óverst fr  v: Adulka-spryglar och 
kroppsrór; Nytt, nylonmaterial i 
vitt, rott och gult från Natan; 
nya Multiplexservot; billiga 
glodstift & lacker från Natan; 
Nederst fr  v: Hobbyborgens 
Taxi-Sport, Fokker EI1I och den 
kraftiga mottagaracken; Det 
intressanta "avlosningsbandet" 
från ORBO.

HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER J L · .  Skicka ett foto och lite text - det racked Och har Du ingen 
sand gårna In material till "Nya Prylar"-sidorna bild hjåiper vi gåma med fotografering av prylen - GRADS!
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Kånd modeMygare dod
Hans Åhlstrom, kånd friflyga- 
re har efter ett par års sjukdom 
avlidit. Hans blev 57 år.
Hans foddes i Grångesberg 
men flyttade redan som barn 
till Borlånge, dår han var med 
i Borlånge Modellsportklubb 
redan vid dess bildande i mit
ten av 40-talet.
Hans utbildade sig till lårare 
och var från borjan anstålld i 
Falun och sedan i Borlånge. I 
slutet av 60-talet flyttade han 
till Våsterås och blev senare

åven medlem i modellflyg- 
klubben dår. Han återgick 
dock till Borlångeklubben ef
ter några år for att kunna tåv- 
lingsflyga tillsammans med 
sina kompisar i Borlånge. 
Hans provade på alla grenar 
inom friflyget, men trivdes 
båst i segelklassen, i vilken 
han uppnådde mycket goda 
resultat - bl a har han repre
senterat Sverige i nordiska 
sammanhang.

Inge

Wermlands-Cupen avgjord!
I ett strålande hostvader gick 
andra deltavlingen av staplen. 
Edane MFk var airangor till en 
utmarkt avslutning på Werm
lands-Cupen. Font tom tavling
en bjods åskådama på fallskarm- 
skopp med precisionslandning 
utforda av Arvika Fallskarms- 
hqppaiklubb. Kenny Kato gjor
de en beljublad uppvisning med 
en motorseglare i en paus. 
Edane MFk tog ledningen fore 
Grums MFK och hOll den genom

alla tre omgångama - markligt 
nog stod Gmms (Andreas Ras- 
musson, Christian Kihlman, Tor
ben Tildeberg & reserven Chris
tian Borén) som segrare. 
Slutresultat
1. Grums MFK 2060 p
2. Kil MFK 1504 p
3. Edane MFk 1298 p
4. Karlstads MFK 954 p
5. Kristinehamns RFK 888 p
6. Filipstads MFK 786 p

Gert Borén, Ordf WMFF

BlueBird]
AAC-25F Hyg 545:- AAC-40F Hyg 700:- 1

AAC-28FH heli 575 
ABC-32F ffyg 650

AAC-46F Hyg 745:- Samtliga motorer har dubbla kullager 
ABC-51F flyg 775:- & lev i ABC-utfórande. PRISVÅRDA!

Box 96

BueBiid
Prince 25L ARF 725:- Prince 40L ARF 995:- 
Den perfekta nybórjarm odellen Prince 25S spv 1280 mm 
fór motor.20-.30 - "nåstan fårdig" kompl m hjul, tank, 
spinner, skruvar & gångjårn. Mycket låttflugen. Pris 725:-

Vi har åven 
Blue Birds 
starters, 
brånslepumpar, 
propel I rar 
mm
till mycket 
låga priser!

RCM Hobby & Fritid AB
332 00 GISLAVED · Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47
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TRÅFÅRDIGT · VÅLBYGGT · VÅLFLYGANDE!

DRAGON LADY

CALYPSOSpånnvidd 1620 mm 
Motor .61 2T 

.91 4T

Balsaklådda
cellplastvingar

Spånnvidd 1680 mm 
Motor .60 -.108 2T 

.90 -.1 6 0  4T
kropp, stabbe & fena ^

fårdigbyggt i balsa

Spånnvidd 1495 mm 
Motor .25 - .40 2T

Y tf in is h  g o r  
D u s jå lv !

40 - .48 4T

TRAINER 40H

MODEL-CRAFT
M t t W

Spånnvidd 1830 mm CAP 21
Motor .90 - .108 2T T jå S i?  W  

.120-.160  4T

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER
RUNDELSGATAN 
211 36 MALMO

16
TELEFON 040-714 35

.... ." '
Finns åven hos fóljande hobbyaffårer
Aeroprodukter, Fjålkinge 044-560 57
Hobbyhórnan, Norrkoping 011-13 10 30
Nårkes Hobby-center, Fjugesta 0585-203 02
Sigtuna Hobby, Sigtuna 0760-505 55
Thylin-service, Luleå 0920-129 29

■ Nore-Hobby, Ljusdal
V  _ -----

0651-141 49------^

Natans Hobby
Box 47  ·  430 24 Våro-Backa ·  (vardagar 1000-1800, lordagar 1000-1300) 
Telefon 0340-600 66 ·  Telefax 0340-655 13

CUSTOM CRUISER
Old Timer Trainer & sportmodel!
Spv 1575 mm · 3-4 kanalers radio 

Fór ,25-.35 2-takt · .35-.40 4-takt

ROBIN TIÅRA HR 100
Klassisk sport-skalamodell
Spv 1500 mm ■ 4 kanalers radio 
For .40-.50-motor

Toppmodeller från POWERPLANES

CESSNA 40
Trainer & sportmodel I
Spv 1575 mm · 3-4 kanalers radio 
Fór .35-45 2-takt · .40-49 4-takt
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En rapport från

Gotlands
Modeil
Aviatorer
Har kommer en rapport från 
Gotlands Modeli Aviatorer, som 
kan gladja sig åt en fin modell- 
flygsommar och hog aktivitet på 
klubbfaltet.
Man for loggbok for vaije flyg- 
tillfalle. Namn, modeil, datum 
och bl a vådersituationen anteck- 
nas i en liggare - som också 
upptar SMFF:s RC-certifikatreg- 
ler. Medlemmen får en poang for 
vaije dag han flyger på faltet. 
Dessa poang sammanraknas och 
omraknas till ett visst antal lot

ter i ett lotteri, som dras under 
klubbens årsmote. Det ar alltså 
en typ av aktivitetpoang, som kan 
ge mer!
Lordagen den 18 augusti hade 
man en familjefest på fåltet med 
ett trettiotal deltagare, som alla 
var overens om att festkommit- 
ten skott sig bra.

Grillat lamm, jojo!
Dagen bjOd på strålande som- 
marvader, flygning, tipsprome- 
nad och fiamemot kvållen var

lammet fårdiggrillat och kunde 
avnjutas med potatissallad, gron- 
saker och gotlandsdricka.
Det hela var ett så tievligt arrang- 
emang att man direkt beslot alt 
det skulle bli en tradition.
Bertil Klintbom - ordforande i 
GMA - skickar med ett bild från 
tillstallningen. På den ser vi bl 
a depån med några av modeller- 
na. Bertil ber oss notera vindstru- 
ten vid redskapsboden - ett bra 
skydd for depån mot eventuellt 
inflygande modeller.

LlP-produktion
Tjårnmyrvågen 42 · 892 00 Dornsjo 
0660-529 11 eft kl 17

■  Vingsatser 77 cm spv
Vingsatsen består av mittvinge + 
vingspetsar och stabbe, dator- 
skurna i blue foam. Forslag till 
enkel stavkropp och mer avan
cerad rorkropp medfoljer 
(se Mfn nr 3/1990)
Pris 50:-/st vid kop av 1

45:-/st vid kop av 5
40:-/st vid kop av 10

■ Handluns 
Vingsatsen består av hoger & 
vånster vinghalva daturskuren i 
blue foam. Spannvidd ca 500 
mm. Forslag till kropp & stabbe 
medfoljer.
Pris 40:-/st vid kop av 1

35:7st vid k5p av 5
30:-/st vid kop av 10

Bestallning kan gdras i samband 
med inbetalning på postgirokonto 
437 53 67-2 - i annat fall tiil- 
kommer postens avgifter.
Stdrre kvantiteter offereras på 
begåran.

ORBO AB
Lidgatan 20 · 171 58 SOLNA · Ordertelefon 08-34 78 43 
Kundservice tisd & torsd 18-20, lord 10-13 · 08-83 25 85

MULTIPLEX-katabg, tysk eller engelsk, 50:- postfórskott 
(eller 45:- på pg 190082-8), over disk 38:-.
Den franska katalogen kan erhållas helt gratis vid handskriven 
bestallning på korrekt franska - så lange lagret racked

Detta å r några exempel på de egenskaper som foiklarar 
varfor P rofi mc 3030 visat sig vara så anvåndarvånlig for 
vanliga modellflygare, inte bara fór våra proffs!

Prata med någon som har en Profi, han vet!

Vi fór ett fullståndigt program av utrustningar från MULTIPLEX, Europas 
storsta tillverkare av radbstyrningar, från (Dombi 80 over Commander 
och Royal mc till Profi mc 3030. Alla uppfyller samma hóga krav på 
overforingssåkerhet med exempelvis likadan HF-modul i  alla såndare. 
Se dem hos Din hobbyhandlare!

M U L T IP L E X PRO FI ^  3030
M ikroprocessoranlåggningen

som talar svenska
som inte behover handbok vid programmering 
som verkligen har ROTARY SELECT dvs digitalvred 
som under flygning kan våxlas mellan tre olika program  
(exvis vid start, normalflyg, landning) 
som kan ges åndrade mixerandelar under flygning 
som utover alla mojliga m ixrar åven har tre st 
vardera med fyra ingångar med fritt funtbnsval 
som har kbckfunktion 
som år klar att anvånda från bórjan - fu llt ut 
som har fyrsiffrigt kodlås med eget val 
som visar d itt namn i  displayen 
som m åter varvtal med sårskild givare (extra 
som lag ra r 18 modeller
som varnar fór låg spånning och risk fó r datafórlust 
som återfår dina gamla data vb  reparation eller back-up cellsbyte 
som kan anvåndas med alla MPX FM-mottagare, PPM 7, PPM 9, PCM  
som har svensk bruksanvisning och fu ll servbe i Sverige

fria
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A s t r o  C h a l l e n g e r  o c h  R u d o l f  F r e u d e n t h a l e r !

S v e r i g e s  p o p u l å r a s t e  e l s e g l a r e ?

■  ASTRO CHALLENGER for 7 celler, spannvidd 183 cm. 
Testad i AoH 7/89: "Flyger strålande! En kårra som år 
låmplig for nybórjare”. Challenger var dessutom en av de
modeller som flogs av Team Matterhorn, vinnare av 
"Sunrise-Sunsef-tavlingen på VM 475:-

■  CHALLENGERPAKET I med Graupner Speed 600 motor
avstórningskondensator och Graupner 8 x 4,5 fållbar 
propeller 675:-

■  CHALLENGERPAKET II som I men dessutom med
Sommerauer till/frán motorreglage 900:-

■  Hógeffektsmotorer till Challenger:
ASTRO COBALT 05 840:-
ASTRO COBALT 05 G (med vaxel) 1.120:-
ASTRO COBALT 05 FAI G 1.240:-

■  Tredubble vårldsmåstaren Rudolf Freudenthaler, har han också 
borjat flyga Astro Challenger? Nej, men LRN Teknik såljer hans 
byggsatser. Freudenthalers elseglare år genomgáende skulder- 
vingade med T-stabbar, kroppar av glasfiber eller aramidfiber, 
plankede cellplastvingar och -stabbar. Spånnvidder 160-288 cm. 
Dessutom finns en pylon-racer och en elkonstflygmaskin.

■  Katalog med Sveriges storsta och mest komplette 
elflygsortiment sands mot 10:-

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

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

■  F r a m k a n t l i s t  6 x 8 - »  1 6 x 2 2  m m

C l a r k  Y  - »  s y m m e t r i s k a

■  P i a n o t r å d  0 , 7 5  - *  5  m m  d i a m e t e r

■  P r o f i l l i s t e r  f o r  b å t t r e  l u f t s t r ø m n i n g  

k r i n g  r o d e r y t o r n a .

■  V i n g s t ó t t o r  - p r o f i l h y v l a d e

■  R o t o r b l a d  till R C  a u t o g i r o  o c h  

R C  h e l i k o p t r a r

B a l s a  · p l y w o o d  · f u r u  · r o d b o k  · m m

P r i s l i s t o r  m o t  d u b b e l t  b r e v p o r t o  

Å T E R F O R S Å L J A R E  A N T A G E S !

PeAs Rotorblad

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

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

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

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

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

Agent och distributor fór Multiplex 

flygplan och tillbehor
Aterforsaljare sokes!

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

hobby och 
elektronik

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32
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Kan enkelt m odifieras fór 1,5 - 2,5 cc glůdstiftsm otor

(1.620:-) Nu 795:-

Flash - oslagbart pris!
S n a b b t  e l f l y g p l a n  m e d  a e r o b a t i c - k a p a c i t e t

Från RCC:s lager har vi óvertagit 
MK m o d e l l f l y g p l a n ,  t a n k a r ,  l a n d n i n g s t å l l  m m  

Cox m o d e l l m o t o r e r  &  m o d e l l e r  

SaitO f y r t a k t s m o t o r e r  

IM t i l l b e h ó r

20-25%
på MK:s modellflygplan 

|Å Saitos 4~taktare!\

Mes miellflfi Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

SE HIT KLUBBAR! 
Hår nånting for 
bygglokalen!

V , \  WILGA
stavmodell

Jedeiskyvinge spånnvidd 50 cm

HUGIN
Jedelskyvinge spånnvidd 65 cm

MUNIN
Sprygelvinge spånnvidd 75 cm 

diamondkropp

FAI TAN motorgummi. 
Prislista mot 5 kr i frimårken. 

Klubbrabatt!

ARNE ANDERSSON
Bagaregat 36M *611 31 

0155-868 52

Helmetallmodeller 
med goda flygegenskaper 
och det dar lite extra!
HORNET spv
Super Cub spv
Silver Bird spv
Weeked Flyer spv
Grasmucke 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 tiversåttning och prislista.

SWEDCON KB
Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD________

Ordertelefon 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar)

r MASTÍ,
utokar med

GOLDBERG byggsatser
•  GENTLE LADY
2 meters RC-seglare
ordinarie pris 320:- ku endast 295:-

•  SOPHISTICATED LADY
Spv 1988 mm, T-stabbe
vacker & vålflygande 430:·

•  EAGLE II
Skevrodertrainer, spv 1600 mm 
for .29-.45 2-taktsmotor 615:-

•  SUPER CHIPMUNK
spv 1625 mm for .45-.60 2-takt 
eller .60-.90 4-takt 845:-

•  "UFO"
det anvándarvánliga Ca-limmet 
ROD tunnffytande, 20 g 68:· 
GRON tjockflytande, 20 g 68:· 
KICK-tT acceler. m pump, 60 g 59:-

ÅTERFORSAUARE VÅLKOMNA!

ROYAL SKALABYGGSATSER
tas hem på bestålining!

PRISLISTA SANDS M O T 10:-

maSti
Gumåsvågen 34 · 872 00 Kramfors 

---------------  (»12-150 34 --------------- *

B ensinm oto r 
HB 61 POP 
1,85 PS kom pl 
m onterad 10 cc 
m ed tyris to r- 
tåndning.
Finns åven fó r 
2-cyl. m otor.

S A IT O -nytt: 
FA 50 GK 
7,5 cc 1 PS 
F M 0  GK 
13,1 cc  1,35 PS 
Vi har hela 
S a ito -
program m et.

Super M icro 
servo 12β g  
12x26,4x28 mm  
M icro-Servo 13 g 
12,5x30x30 mm  
A n s lu tn .-kab la r 
en lig t ónskan 
M eta llvxN åda !

Vi har Modeiikataioger från 
JAMARA, RODEL, KRICK, TONI 
CLARK, WEBRA, KAVAN  -  

bestall dem från oss!

FUTABA-programmet: servon, 
mottagare, kristaller, kablar mm.

Konsekvent prissåttning 
=  prisvårt från Swetic.cn KB!
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FO X Eagle 
har landat.

Den finns i Sverige!
FOX, made in USA sedan 1947!
Utan "smink” men med skona egenskaper.
Antingen Du våljer FOX ring eller FOX ABC, får Du en motor 
som Du kan lita på och som motsvarar Dina forvåntningar.

FOX motorer konstrueras och tillverkas av folk som vet hur en 
modelmotor skal! gå. 43 års erfarenhet borgar for ett brett 
kunnande, som Du har glådje av genom Din FOX.

F O X  E A G L E  4  

F O X  B  F R A M E  

F O X  C  F R A M E

1 0 c c  o c h  1 2 c c  

6 , 5 c c ,  7 , 5 c c  o c h  8 c c  

6 , 5 c c  o c h  4 c c

ScanLoad AB
Box 250 733 24 SALA

Tel 0224 -104 90

Samtliga finns i ring eller ABC utforande 
Dom fiesta levereras med Ijuddåmpare 
Flera modeller levereras med 
blankpolerad spinner

Ett litet smakprov:

FOX 40 Quickee Special 
18.000 rpm med 9x6 prop!!
Inte illa, va?

Planera for nåsta såsong, 
kop Din nya FOX nu!

Eller beståil den fór senare leverans.
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Styr modellen 
såkert med 
RC-vanten!

uppvfcbar vantt opp

Vanten finns i fårgerna rod, blå 
och gron. Materialet år fiberpåls 
med den flossiga sidan inåt 
Vanten år fårsedd med en ficka 
på ovansidan av vindtat poplin. 
Som standard ingår ett par 
ilåggsvårmare, som placeras i 
den vindtåta fickan, dår håndens 
kroppsvårme reflekteras.
Om det år riktigt kalit kan man 
lågga en engångsvårmare i 
fickan som ger skon vårme. 
Insidan av handsken år klådd 
med svart låderimitation, som ej 
biir stel i kyla.
Storlekar: small medium & large.

PRIS 140:-
Birgitta & Ronny Lundberg 
Tidlosavågen 26 
194 60 Upplands-Våsby 
0760-330 61

f  WORLD ^  
VCHAMPION V 
S, PROPO V

NYHETj

En liten 10 cc Boxer. Vikt endast 750 g. 
Åntligen en motor som passar de små 
skalakårrorna! Capris 3.295:-.

Salto
Vi år fortfarande billigast på Saito's 4-taktare!
P r i s e x :  S A I T O  F A  5 0  1 . 3 5 0 : -

S A I T O  F A  1 2 0  S - D P  2 . 7 5 0 : -

F l y g r a d i o  W 6 C - 3 S F  C o m p u t e r  2 . 0 5 0 : -

H e l i k o p t e r r a d i o  W 6 C - 4 S F H  C o m p u t e r  2 . 4 9 5 : -  

S e r v o  N E S  5 1 7  1 8 0 : -

SAITO FA 120 S-DP år Saitos senaste med hóg 
effekt (2,2 hk) och låg vikt. Låmpar sig fór F3A-flyg. 
RING SÅ SANDER VI BROSCHYR & PRISLISTA

Helikopter [*
Vi har hemma Kaits nya Space Baron både som byggsats eller som "nåstan fårdig"! 
■  Space Baron "nåstan fårdig" 3.250:- ■  X-cell 30 pris 4.200:- ■  X-cell 60 pris 6.495:-

RCM Hobby & Fritid AB
Box 96 · 332 OO GISLAVED · Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47
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Focke Wulf FW-190

M odeller & E lektronik AB
LION MODEL Angsgatan 15, 332 00 Gislaved · 0371-107 09

P-51 D Mustang
Spannvidd 1425 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Langd 1160 mm 
Vikt 2900-3100 gram

Focke Wulf FW-190
Spannvidd 1470 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Langd 1147 mm

P-40 Kitty Hawk
Spannvidd 1420 mm 
Vingyta 35,5 dm2 
Langd 1135 mm 
Vikt 2800-3200 gram

■ Motor 2-takt 40-45 
1 Motor 4-takt 60-90 
1  Radio 4-5 kanal

( R i k t p r i s  1 . 6 9 5 : - ]

Best World War II ARF Fighters

Låmpliga infállb. landstall endast 200:- (huvudståll)

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

A
ASSO PRODUKTER AB 
N:A GRÅNGESBERGSG. 16 
214 50 MALMÓ 
TEL.: 040-866 55 
FAX.: 040-819 10

TI 175

nq 49

i  144

3600
3900

)-2T
I-4T

Pangpriser!!!!!! Beståli katalog 20:
4 5
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G O T E B O R G

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

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

H A L M S T A D

R C - a n lå g g n in g a r  B y g g s a ts e r  

T i l lb e h o r  o c h  b a ls a  

B ila r :  C a r ls s o n  o c h  C h a l le n g e r  

B u g g y :T T , S ig m a  o c h  C a r ls s o n  

o c h  å v e n  e le k t r o n ik k o m p o n e n te r

AB
K u n g s g a ta n  2 0  0 3 5 -1 2  4 0  7 0

3 0 2  4 5  H A L M S T A D

H O F O R S

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå for modellbyggare 

Specialitet: A U T O G IR O S  &  
ro to rb la d

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

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

Radio Control C e n te r AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlåggningar, byggsatser & 
motorer med kvalitet till rått pris. 
FRÅN: 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

G Ó T E B O R G

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

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

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

K R IS T I A N S T A D K U N G S B A C K A L A N D S K R O N A

T I D L Ó S A  R C - P L A N

Dacapo · spv 158 cm

R IT N IN G A R  * M A T E R IA L S A T S E R  
och T IL L B E H O R  till 

Stabil · Albatross · Solo · Limbo · X-et 
D a c a p o  nytt kulflygplan fór 6,5 cc

BRA
S o r te r in g  fó r  a lla  h o b b y e n tu s ia s te r

Alltid råtta

M O L A N D E R  H O B B Y
Post: Kavaljersgården 23 · 261 62 Landskrona 
B utik: Hantverkargatan 2 · 261 51 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

K A T A L O G
mot 20:- i sedlař el postgiro 452 80 68-2 

A E R O D E S IG N
Lennart Olsson · Roddaregatan 1 

291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 kvållstid

PRISER
Vålkomna in eller ring!

V i s k ic k a r  å v e n  m o t p o s to rd e r!

KBA Lek & Hobby, Sódra Torggatan 7 
434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

MODELLFLYG · BÅT · BIL 
TÅG .  MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

L ID K Ď P IN G

LjC jhobbci

Silverskjdldsgatan 7
531 00 Lidkoping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

R a d io : Sanwa, Futaba 
M o to re r :  Webra, OS, OPS

S to r t  s o r t im e n t i R C -b il o c h  - f ly g  

P O S T O R D E R

Ó p p e t Må-Fre 1530-1800, L6r 1000-1200

L IN K Ó P IN G

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

L U L E Å

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

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

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

i/ cierajiiiK c*, nouuy
Tel. 0920 -35861 -488 89

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

L U L E Å

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

T H Y L I N  S E R V I C E

S ta t io n s g a ta n  6 2  · 951  3 2  L U L E Å  

0 9 2 0 -1 2 9  2 9  * 0 1 0 -5 8  3 7  1 9  
Óppet måndag-fredag 8-17 · RING GÅRNA!

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

Klubbar och skolor 
faktureres  -  

ovriga leveranser sker 
m ot postfórskott

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

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

Modellflygmårke, brons 
Modellflygmårke, silver 
Modellflygmårke, guld

—  
Endast till klubbar 
- prov skali avlåggas!

20:-
22: -
23:-

SMFF-dekaier, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10:-
Tåvlingsregier fůr olika 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, introduktionsmodeli, byggsats 17:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, linmodell, enbart ritning 25:-
Byggplatta, 60 x 20 cm 20:-
Klådselpapper, gult & růtt, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shlrt, från EM 87 eller EM 88 40:-
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A E R O

P E C D U K T E P

N y m ó v á g e n  1 1 0 , 2 9 0  3 4  F jå lk in g e  , 
T e l:  0 4 4 -5 6 0  5 7

R IT N IN G A R  &  M A T E R IA L S A T S E R  till 
O rio n , M ix e n

B Y G G S A T S E R : L a jb a n , J o s e fin  (å v e n  
m a te r ia ls a ts e r  m  få rd ig a  s p ry g la r  

S K A L A R IT N IN G A R ,
F L A IR S  byggsatser mm 

M O T O R E R  Irvine och OS 
R A D IO  Graupner, Sanwa, Futaba 
S T O R  S O R T E R IN G  P Å  B A L S A  

P o s to rd e r fb rs å ljn in g  
K a ta lo g  m o t 2 0 : -  in k lu s iv e  p o r to  

Ó P P E T : V a rd a g a r  1 6 0 0 -2 0 0 0

G E N A R P

R o m e l e

E l e k t r o n i k - R C - H o b b y
R A D IO

F u ta b a  · J R  · G ra u p n e r  · S a n w a  
M u ltip le x  · H ite c  

s a m t s e rv ic e  o c h  t il lb e h ó r

M o d e lle r  · m o to re r  · b y g g s a ts e r ,  
b e k lå d n a d  · b a ls a  · m o d e llt il lb e h o r

F L Y G  · B IL  · B Å T  
D ig ita lm u lt im e tra r  tåt 
H U M A N A  P R IS E R

T e le fo n  0 4 0 -4 8  0 6  8 9  (1 6 0 0 -2 0 0 0 )
- S å n d e r  g å rn a  p e r  p o s t! -

V Å S T E R Å S S T O C K H O L M  ■

I Λ  N O R W E G I A N

C hoĚbyaf^ J
M O D E L L E R S

TIME KILLING PRODUCTS

tel 021-18 77 35 ^ HOBBYEXPERTEN

fax 021-11 42 35 Den lilla butiken
H obbv
O j i H

med det stora sortimentet 
RC-flyg & helikopter 

Bilar · Båtar · Byggmaterial · Tillbehor
1 J V /  tel 021-13 10 60 Modelltåg & tillbehor -

Två hobbybutiker Sveriges stdrsta sortering?
Skickar gårna på postorder! EGEN KATALOGunder samma tak

SSders Hobbyaffår Hobbyexperten
på Kopparbergsvågen 25 Folkungagatan 140 · 116 30 Stockholm

Box 206 · 721 06 Våsterås Tel vxl 08-40 63 64

G O T E B O R G

f r O l u n d a HOBBY
FRĎLUNDA TORG

R,c B | |
SOM SPECIALITET

B ila r :  ex Tamiya, Kyosho, Marui, SG, 
Garbo, Serpent, Yankee, Ass, PB 

B ilm o to re r : Picco, OPS, OS 
R a d io a n i:  JR, Futaba, Acoms.Sanwa

R C -fly g  o  R C -b å t o  T å g b a n o r  
B ilb a n o r

P o s to rd e r  te le fo n  0 3 1 -4 5  9 4  01

I Varbergs I 
I Hobbyformedling I

KOPER · BYTER 
FÓRMEDLAR 
RC flyg & båt

Vardagar kl 19-21 
I Aven lórdag-sóndag I 
I 0340-333 81 |

G O T E B O R G

i i j  u ;

HOBBYCENTER
Kari Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

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

Massor av annat smått och gott!

VALKOMNA
IN! 1

SMFF-medlemmar
rad-annonserar
GRATIS

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

Sand manus till 
Modellflygnytt
Skonertgatan 12 

302 42 Halmstad - eller 
per telefax 035-14 86 87

SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SÁLJES
FUTABA GOLD
Futaba Gold 7A, 4 servon, ackar, 
laddare, 3 miniservon. 1 konstse- 
gelflygplan, ca 1,5 m spv. 1 Curare 
20 konstflygplan. 1 Enya 45 motor. 
0300-627 38, Markus

FUTABA FM 40 
Futaba FM 40 2 kanalare, 4 kanals 
mottagare, 1 servo, 1 fartreglage, 
acke/sandare, 500:-; 1 elswitch 
Futaba for elflyg, 200:-.
0530-205 53 eft kl 1700. Thommy.

GRAUPNER/JR
Helt ny Graupner/JR, 5 kanal, nyp
ris 1.900:- - saljes for 1.400:-.
JR PCM 10 helikopterradio + di
verse mottagare, servon och gyron. 
0155-824 81. Thomas

MODELLFLYGPLAN
Eldflugan (ritning ur Modellflyg
nytt) komplett med radio Challeng
er 4000, motor Magnum 21GP + 
flottorer. 1 „500:-.
1 st Blue Phoeniz, 350:- 
032-416 52, Krister.
RCM:S DELTA ENFORCER
RCM:s Delta "Enforcer" spv 1230 
mm, vikt 3,5 kg, lamplig motor .60/ 
2-takt, .90/4-takt, inkl 2 st skjutan- 
depropeUrar, 1.200:-. 0411-606 32.

LASER 200 · BYGGSATS
Byggsats till Laser 200, spv 2180 
mm, vikt 6,5-7,0 kg, motor 30-35 
cc. Innehåller: kropp, motorkåpa, 
kabin, hjuikåpor, stallkåpor, spin
ner av glasfiberarberad polyester. 
Vakuuumdragen kabinhuv; stabben 
byggd och inplastad i kroppen; gubbe 
i ratt storlek; landstall, sporrstall; 
vingbalk av aluminium; ritning på 
vingar, hojd- och sidroder; alla 
spryglama till vingama ar utritade - 
samt byggtips. Pris 2.200:-. 0411- 
606 32.

GRAUPNER 3014
Graupner 3014, 7 kanaler med 4 
servon, mottagaracke + laddare. 
1.500:-. 031-29 28 84.

AIRDANCER AUTOGffiO
Airdancer autogiro, ny obyggd, 600:- 
,Saito 65 4-takt, ny 1.200:-; OS 61 
SFHG, 900:-; glasfiberblad fór Heim 
helikopter, Orthofer & Peka, 500:- 
/par. 0155-824 81. Thomas.

HELIKOPTER
Kyosho Concept, 2.500:-; Motor 
OS 60 FSR, 850:-; T-28B, trafar- 
dig, 750:-; Cessna Cardinal, flyg- 
klar, 1.200:-;
uper Fli byggsats, 650:-; Elektra, 
byggsats 400:-. 042-34 16 95

BECKER S800
Becker S800 med 7 servon, multi
mix 80, ackar och laddare, 4.000:-; 
Elflygplan med motor, elektriskt 
fartreglage, 2 ackpaket å 7 celler, 
laddare, 1.500:-. 031-29 28 84

NYBÓRJARGREJOR
Hogvingad QB 20H, 4 kanal, nytt, 
350:-; Hogvingad Cart 2 (AoH 3/ 
90), 3 kanaf nytt, 300:-.
0530-205 53 eft kl 1700. Thommy.

HELIKOPTER
Heim Lockheed 285 h med Rossi 
61,4.700:-; Concept 30SE med0532, 
3.000:-. 031-95 05 30 kvallar. Hans

KOPES KOPES
DIVERSE
Enya 19X eller vevhus till dito; 
Radio 35 mHz; Segelvinsch till M- 
båt. 0479-147 87. Anders

Ett låttbyggt skalaliknande kulflygplan for 
avkopplande RC-flygning antingen det 
gåiler rundflyg i sakia mak eller långsamt 
luftakrobatik. Presenterat i AoH nr 1/90. 
Spv 158 cm · Motor 6,5 cc tvåtakL 
Ritning på tre ark 162:- 
Materialsats/tråvirke 559:- = 721:- 

PAKETPRIS 649:- 
Åven tillbehor och motorer

AERO DESIGN
Lennart Olsson

Roddaregatan 1 · 291 54 Kristianstad 
--------  044-12 53 80 kvållstid —

UTRENSNING
Biicker Jungmann 1/3-skala inkl 35 
cc Quadra bensinmotor och 2 ser
von i vingama, 3.600:-; Fly Baby 
1/4-skala inkl Tartan Twin 44 cc, 
3.200:-; Cessna Skyhawk 1/4-skala 
inkl Tartan 22 cc 2.300:-; Limbo 
inkl ny Enya 40 och Futaba-radio, 
1.800:-. 046-70 95 76, kvall. Gosta.

SEGEL- & ELFLYGPLAN
Både byggssatser och helt flygfar- 
diga. Storseglare 4 meters, LSI, 
Diskus, KA6, SHK, åven mindre 
modeller, med eller utan motor och 
regiage. Diverse tillbehor.
08-761 33 11, kvalistid. Per-Axel

BYTES BYTES
FYRTAKTARE/TVÅTAKTARE
Ny OS 26 FS bytes mot ny, vass 
40-.46 tvåtakt - exvis Super Tigre 
eller motsv arande. 0470-832 65 Rolf.

N A T A N S  H O B B Y

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

dackare?
• Kan Du noja Dig med 

semiskala?
Kontakta då snarast
N A T A N S  H O B B Y

430 24 Varo-Backa 
0340-600 66 efter kl 1700

BO

\m
c Byggsats GV 38.
■o Prospekt genom Hans Kjellberg,

V:a Annebergsvågen 3 1,433 37 Partiile
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Grattis

Vi gratulerar 
Christer Palmdahl 
till segern vid 1990 års 
svenska måsterskap i F3C! 
Han flóg X-cell -  

vinnarhelikoptern!

till SM!

Cyclone II
3 .4 9 5 :-m e d  a u t o r o t a t i o n

l å m p l i g  m o t o r  . 5 0 - s t o r l e k

Space Baron ARF
[3 .250:-]m e d  a u t o r o t a t i o n

l å m p l i g  m o t o r  .28-.32 -storlek

GS Baron II 6 .4 9 5 :-mpd autorotation
i n k l u s i v e  2 2  c c  b e n s i n m o t o r

Jet Ranger-kropp
1 .5 9 5 :-f ó r  GS B a r o n  II

Augusta 109-kropp
1 .595 :-]

f ó r  C y c l o n e  II, GS B a r o n  II m fl

ProjektFakta AB · Box 2103 · 183 02 Tåby
Besoksadress Enhagsslingan 2
Telefon 08-792 62 15 · Telefax 08-768 63 24

X-Cell & Kalt

Lars Rosenqvist 
leksaksmetropolen 
Hålsovågen 29/Box 220 83 
250 22 Helsingborg 
042-13 01 00

Leif Nilsson
Kalmar Radio Flyg Klubb 
SSdra vågen 56/Box 4075 
390 04 Kalmar 
0480-616 94

TorbjSm Karlsson 
Malmfi Hobby AB (Melab) 
Martedalsvågen 45 
217 45 Malmo 
040-91 01 08

SSders RC-Hobby 
Fokungagatan 132C 
116 30 Stockholm 
08-43 67 87

P Erksson 
RC-Hobby Syd 
Jungmansgatan 1/Box 190 
271 24 Ystad 
0411-162 45

Hans-Olow Carlsson 
ELDE-lmporten 
Tallstigen 9 
311 41 Falkenberg 
0346-845 80

återfdrsåljare Bo Johansson 
IngenjSrsfirma Mitek 
Munksundsvågen 84 
941 42 Piteå 
0911-689 07 fax

Christer Palmdahl 
Box 583
440 33 Harestad 
0303-203 98 
010-93 36 91 bil

GSsta Nåslund 
Umeå Skjjd & Hobby 
902 50 Umeå 
090-14 44 02

P-0 Gustafsson 
Thylin Service 
Stationsgatan 62 
951 32 Luleå 
0920-129 29

Pålle
RCM Hobby & Fritid 
Box 96
332 00 Gislaved 
0371-111 50 
0370-223 47 fax

Kjells Lek & Hobby 
S:a Hamngatan 20 
452 00 StrSmstad 
0526-114 20 
0526-145 43 fax
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M o d e llfly g !!
M ed Shuttle Z- 
serien presente- 
rar HIROBO en 
m ycket válfly- 
gande helikop
te r som  också 
låm par sig val 

fór nyborjare. Jåmf 5rt m ed tidigare Shuttle m odeller ar Z- 
serien u trustad  m ed det nya FZ rotorhuvudet, långre 
stjårtbom , langre viktade huvudrotorblad, mm. Den nya 
utrustn ingen  ger både båttre stabilitet och forbåttrad ae
robatic formåga! Shuttle Z finns i m ånga versioner, vålj 
den version som passar Dig bast!!

Shuttle Z/OS32FH, Ca.pris: 3420.- (Formonterad) 
Shuttle Z/OS32FHX, Ca.pris: 3750.- (Formonterad) 
Shuttle ZX/OS32FH, Ca.pris: 3998.- (Formonterad) 
Shuttle ZX/OS32FHX, Ca.pris: 4345.- (Formonterad) 
Shuttle ZX /byggsats u tan  motor, Ca.pris : 2950.- 
Shuttle Z X  innehåller också 20 kullager och metallkoppling. 
OS32FHXmotorn år utrustad med inbyggd startanordning.

TIGER MOTH 1:5

1:5 skalabyggsats m ed m ånga tillbehor som oljekyla- 
re, avgasrór, m m  fårdigform ade i plast!
Ca.pris: 1675.-

S A / S / W A

GOLDEN EAGLE
Dubbeldåckare 
i k lassisk  stil 
från  M FA.
Kroppen ar till- 
verkad av glas
fiber och m odel
len  h a r åv en  
plankade cellplastvingar. Ca.pris: 1798.

» E t X « 7 ( « ~ 2

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

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

FRESHMAN

Lått att
bygga - lått att

flyga! Kan byggas som vanligt 
segelplan eller som el-seglare. 

Spånnvidd: 1800mm. Ca.pris: 465.-

TO PAZM KII

Spånnvidd: 
3450mm

7 mr

TELEMASTER
¥ L

Ca.pris: 765.-
Vålkånd Trainer! 
Ca.pris: från 598.-

For kvalitetsmedvetna modelltlygare!!

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

C arrocar -m y c k e t m e r an  b ilar!!
Carrocar har genom sitt kop av Behco ett av Sveriges stor- 
sta sortim ent fór modellflygaren. Ring oss gårna fór 
inform ation om nårm aste återforsåljare.

Finns i válsorterade lek- och hobbybutiker. 
Distribueres av:

C arrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkoping, 
Tel 013 -112224

PRECEPTOR

Trainer m ed 
skevroder och plankade 

cellplastvingar. Kroppens 
"snap together" konstruk

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

S A / V l f A ^  S A / V  W A

Elflygreglage MA-3 
Ca.pris: 655.-

Gyro SG-X m ed servo! 
Ca.pris: 895.-
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RITNINGAR FRÅN 1940-1960
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER · MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

C E N T O

C  E  T R U E D S S O N  
F A C K  541 * 2 0 0  1 0  M A L M O  

0 4 0 -1 5  51 9 8  & 0 4 3 -1 5  16  43

M A L M O

MODEL 
CRAFT
R u n d e ls g a ta n  16  
2 0 0  1 2  M a lm ó  
T e l:  0 4 0 -7 1 4  35

D e t m e s ta  o c h  d e t  b å s ta  fó r  R C -fly g , 
-b il,  -b å t, t i l lb e h ó r, m o d e lljå rn v å g ,  
b ilb a n o r  m m .

O .S . E n g in e s , M a ru ta k a , M o d e l T e c h , 
P ilo t, C o re l,  S ig m a , M a s te r  A irs c re w ,  
K e il K ra ft , X -a c to , P o w e rm a x , T e ttra , 
Is h ip la , S o la r f i lm , D e lu x e  M a te r ia ls ,  
R e s e rv d e la r , S e rv ic e , P o s to rd e r .

K V A L ITE T+TO PPRESTANDA
2 5 -3  5 -6 .5 -7  5-10.0-10 7-11.1 -13.0-15.0cc

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehór Reservdelar. Service Tuning

M O DELLTEKNIKDistributor [_________ROIPHACB. I

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

M O L K O M

EIL-HIR B
R C  å r  m o d e l l e n !

R itn in g a r  frå n  
B R IA N  T A Y L O R

P R IS L IS T A  m o t a d re s s e ra t  o c h  d u b b e l- 

fra n k e ra t  C 5 -k u v e r t!

P O S T A D R E S S  B o x  7 7 , 6 6 0  6 0  M o lk o m  
0 5 5 3 -2 1 1  1 7  P o s tg iro  2 2  9 7  2 0  -  8

O X E L Ó S U N D

A L L T  F Ó R  

M O D E L L H O B B Y N

Specialitet
L I N F L Y G

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

S IG T U N A

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

Båtar med många tillbehór 
R C -flyg  från bl a SIG, Modelhob, Pilot, 
Premier Balsa och FLAIR 
M otorer OS, HP, Super Tigre, Irvine m fl 
R eservdelar till G-Mark och Cox 
E lm otorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
R itn ingar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrór & M axiadvinschar och massor 
med andra tillbehór och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vard 16-18; (Stångt onsd) lord 10-15, 
Óvriga dagar telefonsvarare.

Stockholm

ODD
( m m

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

Fax 08-739 04 90 
Óppet: mån-fre 12-18, lor 11-14

* BÓCKER * TIDNINGAR * 
* RITNINGAR *

F ly g , ta g ,  b å t ,  m o d e l lb y g g e ,  m i l i t a r ia
K O P E R  &  S Å L J E R  A n tik v a r is k a  b o c k e r  

U d d a  o c h  o v a n lig a  p la s tm o d e lle r  
NYHETSSERVICE: 

K a ta lo g e r , b o k lis to r, p o s to rd e r

S T O C K H O L M

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

S T O C K H O L M

Bof fes modellflyg
U p p la n d s g a t a n  66 , ',13  44  S t o c k h o lm  

T e l  0 8 /3 3  3 0  44

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

Modellflyg —  båt —  bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

T R O L L H Å T T A N

7ul>ta
fflø iaø o rasø

L E K S A K E R  H O B B Y A R T IK L A R

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

D ro t tn in g g a ta n  41 (B o x  8 8 )
461 2 2  T ro llh å t ta n  T e l 0 5 2 0 -1 3 5  4 5  

I A rk a d e n  v id  to rg e t

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

G ru b b e v a g e n  6 3 , 9 0 2  5 0  U M E A  

Tel 0 9 0 -1 4  4 4  0 2 .

V A R B E R G

N atans
H obby

B y g g s a ts N å rs k a la  F L A IR  & 
D a v id  B o d d in g to n

O ld tim e r B e n  B u c k le  & P to k it
M o to re r G ló d  Irv in e , L a s e r  &  M V V S  

D ie s e l K u n m a r , M ills , 
S ilv e r  S w a llo w  & M V V S

B rå n s le D ie s e l o c h  g ló d

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

Ó R E B R O

B0RJESS0NS
MODELLFLYG- 
HOBBY
Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar. byggsatser 
tillbehór. m otorer. b ila r. båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besóksadress Kårsta O, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22

R ID D A R H Y T T A N  · S K A R A

LINE _
CENTER

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

med elmotor
* Klubbforpackningar

G R IM S O  · 7 7 0  31 R ID D A R H Y T T A N
T E L E F O N  0 5 8 1 -9 2 0  01 - 9 2 0  7 2

0 5 1 1 -7 3 0  40

Sveriges Modellflygfórbund
Forbu ndeordf orande
B engt-E rik  S óders tróm  
R uilstensvågen  17  
6 1 6  0 0  A by
Te le fo n  011 -6 6 5  5 8  bost 

0 1 1 -1 5  4 0  0 0  a rb  
T e le fa x  0 1 1 -2 3  8 3  06

Vice forbundaordforande
Lennarth  Larsson  
K ris tinebergsvågen  17  
1 8 3  4 4  T å b y
Te le fo n  0 7 6 2 -5 0 2  6 5  boet 

0 8 -7 1 3  3 7  91 a rb

Sekreterare
H enning  A ndréasson  
Tubo rg sg atan  1 B II 
2 1 7  41 M a lm d  
T e le fo n  0 4 0 -9 1  5 8  4 2

Kaaeor
Johan  B agge  
L o keg atan  2 4  
6 0 2  3 6  Norrkóping  
T e le fo n  0 1 1 -1 3  3 6  4 7  boet 

0 1 1 -1 9  13  8 6  arb

Ledamot
G u n n a r Eriksson  
Ó s tra  P ark g a tan  26  
951 3 6  L u le å  
Te le fo n  0 9 2 0 -2 3 9  2 6  bost 
T e le fa x  0 9 2 0 -2 2 8  8 7  fvb

Suppleant
R oland Allberg  
A dju tantsvågen  6  
8 3 4  0 0  Brunflo  
Te le fo n  0 6 3 -2 1 7  0 0  bost 

0 6 3 -1 5  15  6 7  arb

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

PR och Rekrytering
B eqgt Lindgren  
SlagStaJB acke  134141/“"̂ — -----
τβί v a k a n t ]

Grenchef Linflyg
B sqgt Lindgren  
S la g s te ^ a c k e  134  
141 —  --------------------
Tele VAKANT

------UO· /7 9

T e le fa x  0 8 -7 7 4  3 8  24  i

Utbildningeledare
In g em ar H olm berg  
K alm arvåg en  3 3  
8 5 2  6 5  S undsvall 
Tele fo n  0 6 0 -5 1  11 84  bost

bost
arb

T e le fax  0 8 -7 7 4  3 8  24

Grenchef Friflyg
Johan  B agge  
L okegatan  2 4  
6 0 2  3 6  Norrkóping  
Te le fo n  0 1 1 -1 3  3 6  4 7  bost 

0 1 1 -1 9  1 3 8 6  a rb

Grenchef Radiofly g
H a n n s  F lyckt 
A k ersh u ltsvåg en  2  
5 6 4  0 0  B ankeryd  
T e le fo n  0 3 6 -7 2 1  1 0 b o s t  

0 3 6 -1 9  9 6  00  arb  
0 1 0 -3 6  3 3  83  bil

Fortagsanavarig och 
Expediti onafdreatånd are
B o H allg ren  
B ox 3 0
6 1 8  0 0  K olm ården  
T e le fo n  0 1 1 -9 2 5  9 7
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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 RI 02 

2 servo S148 
batterihållare

ATTACK 2:a 
27 mHz AM 

650:-
2-kanals såndare 

mottagare RI 02 
2 servo S148 

batterihållare

V iktig  
forandring 
av Futaba 

S ervice

ATTACK 4:a 
40  mHz AM 

1.350:-
4-kanals såndare 

mottagare RI 14 
3 servo S148 

batterihållare

Den gamla servicegarantin upphår - medsånd inga kontanter i fortsåttningen. 
Vid behov av service eller reparation skickas Futaba-delam a 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 alla gamla och nya Futaba-kunder vålkomna.
Vi hoppas på Er forståelse fór att det under en overgångperiod kan saknas vissa delar.

minicars
modellhobbygr ossisten

Fraga efter vara produkter i "Din" butik. 
Bergsbrunnagatan 18 · 753 23 Uppsala · 018-11 20 15 minicars

modellhobbygrossister.



Eft Π Ε Τ

Power
fór e lf Iva

kompletta drivsatser
f  POW ER GEAR

SPEED 600 BB 7,2 V
Fór PINK och Hknande m odeller 

m ed 6 -8  celler.
Best.-Nr. 1166 
C.a-pris 695:-

POWER GEAR  
SPEED 600 9,6 V

Fór AS W 22 BE e lle r Hknande m odeller 
m ed 10-12 celler.

Best.-Nr. 287
C.a-pris 587:- ______

DIRECTDRIVE
SPEED 500 BB RACE VS 7,2 V

Hógeffektsdrivset forsnabba  
tå vlings-m ode/ler som Ft A CE FIAT med 

6 ce lle r och flygvikt 
upp till 1200g.

Best.-Nr. 1164 
C.a-pris 826:-

\DIRECT DRIVE  
SPEED 600 8,4 V
hFor C Ft IP. EPS 2000. PINK pch Hknande 
W m odeller m ed 7 -8  ce lle r och
S  fly g vikt till 2000g.

Best.-nr. 1162 
!f______  C:a-pris 277:-

Elektro-UHU- 
drivset 7,2 V

Fór Elektro-UHU  
% e lle r Hknande 
\  m odeller m ed 
\  6 -7  ce lle r
\  Best.-Nr. 297

DIRECT DRIVE SPEED 700 TURBO 9 ,6  V
ForAS W 22B 270E och Hknande m odeller m ed 7-10 ce lle r och flygvlkt 
t il l2500 g. . . . '

Best.-Nr. 1165 
C.a-pris 369 -


