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Jednym z nich jest 
konstrukci» modelarz. 
Johana BAGGE przed 
stawlajqca samolot 
SAAB -  91 „SAFIR". 
Malertki modellk po 
wywaienlu wykonuje 
tadne loty, przy czym 
powodu lekklego na- 
clqgania kadluba w
n l o r u / a t n i  f o » l n  Ι λ » . .

OMSLAGSBILDEN
En sommarbild i decembermorkret: Tomas Cedergren med 
sin helikopter med bland annat infållbara stall. Från 
Hókaklubbens få lt i samband med en helikoptertåvling.

Inbillning, utbildning och bildning hor samman.
Inbillning år avsaknad av bildning. Bildning år liktydligt med kunskap och forsiånd. 
Utbildning år den gemensamma processen att nå bildning.

Fór utbildning har SMFF skapat Utbildningsstyrelsen. Men vad vill vi med den?
Vilka onskemål och krav har vi på utbildning? Behover vi utbildning eller år vi redan 
fullår da?

Vi kanske ska noja oss med inbillning. inbillning kan ju vara både roligt och skont.
Till exempel inbillar jag mig att det nåsta såsong biir lagom med sol, svaga vindar och 
att jag inte kommer att góra någon "oplanerad fullfartslandning". Det kanns bra!

Skriv gårna till SMFF och franfor Dina åsikter! 

God Jul, Goli Nytt År - och trevlig inbillning! 

Ingemar Holmberg
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Carl G Åhremark:

Hur, varfor och 
så lange!

Narden gamble redaktøren ringde 
och bad mig skriva en artikel om 
mig sjalv var jag forst mycket 
tveksam. Jag forstod att han und- 
radehurifiridensnamn man kunde 
bli så har flygtokig. Fór att fórsčka 
forklara det fór honom och några 
eventuellt flera in tresserade beslot 
jag att skriva ner milt modellflygs 
historia.
Det inympades fórmodligen re
dan i moderlivet. Min mor våxte 
upp i kanten av det exeicisfålt, 
Malmen, som tillhorde 14/15 och 
dår hon 1911 såg CederstrOm 
flygauppvisning. Honkom sedan 
att fólja utvecklingen med flyg- 
skolomal912och 1913ochupp- 
byggnaden av Flygkompaniet 
under l:a  vårldskriget. Malmen 
var ju verkligen Sveriges flygs 
vagga. 1917 vårvades min far till 
Flygkompaniet, han traf fade mor

och de gifte sig. 1922 fóddes så 
jag och kom av naturliga skal att- 
bokstavligt sagt - vaxa upp i 
skuggan av flygplansvingar. Lå
gerområdet och flygfåltet var ju 
denna fredliga tid Oppet och 
oinhågnat och vi bam kunde alltså 
tillbringa hela vår tid omkring 
flygfålt och hangarer. Detta fort
satte sedan hela min uppvåxttid. 
Når jag så småningom bdrjade 
skolan så satt jag vid fåltgrånsen, 
låste låxor och tittade på flygplan, 
som startade och landade. Ett 
himmelrike!
Far hade mdjlighet att låna ut- 
Låndska flygtidningar med sig 
hem. Dår fanns ibland bilder på 
modeller som man kunde bygga 
och flyga med. Det intresserade 
mig oerhort och jag var lycklig, 
når far Oversatte vad som s tod om 
dem i tidningama.

Jag var också i den lyckligabelå- 
genheten att ha en morfar som var 
byggmåstare med stor snickar- 
verkstad, och två morbroder som 
var flygplan/propcllcrsnickare på 
Centr ala Flygverkstaden på Mal
men. FOljaittligen hade jag god 
tillgång till fina lister och spillbitar 
av tunn plywood, vilket var det 
material som anvåndes fóre bal- 
sans segertåg i modellbygget.

Det borjade 1932
1932 startade mitt modellbyg- 
gande på allvar. Jag byggde ett 
flertal stavmodeller, de fiesta ef
ter idéer i de fOrutnåmnda utlånd- 
ska tidningama En del flOg,andra 
varomOjliga att trimma trots hjålp 
av flygama på F3, som intresse- 
rat fóljde fórsOken.
Alla flygplan som flOg på F3 
denna tid var biplan och jag tyck- 
te att mina modeller borde också 
liknariktiga flygplan mera. Med 
dubbla stavar kunde man faktiskt 
satla på två vingar. Nasta steg var 
att fórsOka få klådsel på kroppen. 
Strimlor av smorpapper lindades 
diagonalt i 2 lager och målades 
mcdcollodium.ettåmne som idag 
skulle varit totalfOrbjudet att an- 
vånda. Jag har gjort några min-

nesskisser av de har modellema 
och har också hittat skissen och 
propellerritningen till en dubbel- 
stavmodell fór hastighetsflyg- 
ning. Den byggde jag 1933 efter 
amerikanska fórebilder och den 
faktiskt flOg bra. I mitten på 30- 
talet hånde mycket i svenskt mo- 
dellflyg. AJiers Flygklubb popu- 
lariserade modellflyget i hela 
landet. 1934 kom Harald Martins 
bok "Modellplansflygning" som 
blev en bibel for alla modell- 
flygare. Den gjordemycketfóratt 
hbja modellflygets status. Tillmin 
glådje återfann jag dår en del av 
de modelltyper jag experimente- 
rat med åven innan, men också 
mångder med nya idéer. Bland 
modellema i boken m inns jag med 
glådje "Falkungcn” och "Falken", 
som också var med i Allers 
modellserie och som jag båggc 
byggde. Speciellt "Falken" var 
trevlig dárfór att den lite grann 
liknande ASJA:s "Viking II". 
Dårefter borjade amerikanska 
skalabyggsatser i balsa komma in 
i landetfrån till verkare som Burd, 
Cleveland och Comet. Många av 
dessa var forvånadsvårt vålfly- 
gande. Jag minns sårskilt en "Mr 
Mulligan" från Burd, som flog i
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Fr v: Carl G Ahremark med en 
gummimotordriven helmetall- 
modell från Dow; Frogs jakt- 
kårra med uppdragningsanord- 
ning i leveranslådan; En egen
konstruktion med V-stabbe och 
vingfenor -flóg bort i sinfórsta 
start! Forsdk med PAA "Pay- 
Load"-modell, skankt av Al 
Lewis på "Air Trails" - med 
intresserade såner i bakgrunden; 
Tre skisser av egenkonstruk
tioner signerade forfattaren - 
Carl G Ahremark.

klass med tåvlingsmodellema. 
Under de har åren frem till 1939 
byggde jag en mångd modeller, 
mest skalamodeller, men också 
tavlingsmodcller i både gummi- 
och segelklassema. Som jag 
nåmnt forut var ju flygflottiljens 
fait oppet fór oss och vi hade alla 
mojligheterattflygapåhelgeroch 
kvållar, något som utnyttjades val. 
Delexperimenterades också friskt 
med underliga modelltyper. 
Bland annat byggde vi ett slags 
små tunga kastglidare (se teck- 
ning) som vi kastade på den 250 
meter långa hangarplattan och 
långden måttes efter tredje stud
sen. Det var som att kasta spjut 
ungefår,fastmycketroligare. Det 
var i alia fall de flygande skala- 
modellema,som togdetmestaav 
intresset och dår fanns ju  många 
firmor som såide byggsatscr, rit- 
ningar och material. Sven Went- 
zel, Eskader och Forsners AB som 
var generalagent fór bl a Frog. I 
LinkOping startade Sahlstrbms 
Bokhandel en liten avdelning for 
modellmaterial och pldtsligt 
kunde man gå ochkftpa balsalister 
och gummisnodd samma dag 
man behovde det. Jag hade nu 
beståmt mig fór att skaffa en tek

nisk utbildning och prak ti serade 
1939 på Centrala Flygverksta- 
dens laboratorium med material- 
undersdkningaroch hållfasthets- 
prov når kriget brót ut på hdsten. 
Många orsakermedveikadetillatt 
jag blev kvar på labbet helakriget 
med undantag fór 1 års militar- 
tjånst på Kungl. Óstgóta Flyg- 
flottilj, F3, bamdomens upp- 
våxtplats. Det enda modellflyg 
jag hann med åren 1939-1945 var 
under militårtjånsten då vi hade 
en modellflygklubbpåF3,som till 
och med hann åka runt landet och 
tåvla en del. Den kande teckna- 
ren och formgivaren Sason, som 
jag kåntsedan 1937då hangjorde 
tjånst påF3, var under helakriget 
tecknarepåSaab. Hanovertygade 
mig 1946 att jag borde flyttačver 
till Saab och bli teknisk tecknare. 
Jag hade visserligen tecknat hela 
mitt liv, åven på jobbet fór mina 
protokoll, men det hår var åndå 
ett stort steg. Når jag gifte mig 
1947 blev tiden fór modellflyg 
alldeles fór liten.

Saab i 40 år och Sason
På Saab bdrjade jag samarbeta 
med Sason på Scandia, trafik- 
flygplanet, med inredningsfór-

slag fóru tom teckningar fór be- 
skrivningar och kataloger. På ti
digt stadium kom jag Over till 
projektavdelningen fpl 29 fór att 
hjålpa dem att visualisere alla 
konfigurationer och skrovlos- 
ningar som undersóktes. Jag kom 
sedan att samarbeta med projekt- 
avdelningama alla mina 40 år på 
Saab. Dårigenom fick jag jobba 
med alla flygplantypemafram till 
JAS, åven de projekt som aldrig 
gick långre ån till utkast.
På 50-talet kunde jag så fórena 
mitt nya yrke med modellflyget. 
Genom en amerikansk tecknar- 
kollega - Douglas Rolfe - fick jag 
kontakt med rcdakfóren Al Lewis 
på modelltidningen "Air Trails” 
och ble v ett slags lokalredaktor for 
Skandinavien fór hans tidning. 
Bland de roligare jobben var be- 
vakningen Wakefieldtåvlingen i 
NorrkOping. Dit kom jag på fre
dag, gjorde teckningar av alla 
deltagande modeller, och sånde 
dem till USA på måndag. Jag 
konstruerede också en del fri- 
flygande skalamodeller, som pu
bliceredes i "Air Trails". Det var 
roligt att sedan se bilder av några 
som flugits på Nationals i USA. 
Detsom tilltalade "Air Trails" var

att jag fórutom text och ritning 
också levererade en så kallad 
rontgentcckning som visade 
konstruktionen ordentligt, en sak 
som jag tror glådcr en eventuell 
byggare. Det var också i mitten 
på 50-talet jag borjade py ssla med 
radiostyming, kopte
radiobyggsatser från England och 
Amerika och fórsokte få ihop 
fungerende anlåggningar med 
samma bekymmer som alla an
dre. Jag hade en Galloping Ghost- 
anlåggning som faktiskf gav mig 
mycket glådje och många flyg- 
ningar. Annars vardetju såattdet 
hårmed radio varroligast nårman 
experimenterade. Jag hade en 
Wakefield, som jag flog med ra
dio på små utrymmen. Mottagare 
15 gram, batterier 50 gram och 
hick-hack 10 gram.
Men erfarenhetema som samla
des på h6g resulterade i mitten på 
60-talet i att jag tillsammans med 
Bertil Diliner konstruerede en 
klubbtrainer fór LEN. Den blev 
ratt lyekad.
Det var också vid den har tiden 
jag bdijade redigere Modcllflyg- 
ny tt, ett jobb som jag holl på med 
långe. Någon påstod fór en tid 

Fortsåttning nåsta sida!

Bilderna nertillfr v: Fletcher
modellen i nårbild Carl G med 
Fletcher FL 23 vid forstå 
fygningen. Den såldes sedan till 
Fletcher Aviation Corporation i 
USA, som sett modellen pre- 
senterad i "Air Trails".
En av de rontgenteckningar, 
som infórdes i "Air Trails" - 
Fletcher FL-23.
Langst t h en tvåmotorig från 
1933 - långd 1000 mm, 
spånnvidd 800 mm.
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Ulf Johansson testar 
EP Concept

Concept-familjen tillverkas av 
Kyosho, som ar stor-tillverkare av 
radiostyrda el-bilar, men nu sla- 
git sig in på några andra branscher 
sedan några år.
Concept-helikoptrar finns i tre 
versioner —  SE, SX och nu se
naste modellen EP. SE och SX år 
snarlika varandra till utseende. 
Men tittar man på dem i lådan så 
ser man skillnadcn.
SE år redan halvbyggd och klar 
med motor till skillnad mot SX, 
som man får skruva ihop från 
borjan. Motom fóljer ej med i 
byggsatsen, men år en mer på- 
kostad modeli med kullager i 
nåstan alla rdrliga detaljer. Detta 
ar en stor fordel når d a  galler sli
taget på helikoptem. 
Concept-helikoptrama, klassade 
som "småhelikoptrar", år kon- 
struerade av f d vårldsmåstaren i

F3C, Taya. .30-motorer anvånds 
som drivkalla i SE och SX. 
EPConcept (Electric Powered) år 
den minsta och låttaste helikop
tem i Concept-familjen. Den år 
halvbyggd från fabriken, så man 
beltover endast 2-3 kvållar på sig 
fór att få den klar fór flygning. 
Byggbeskrivningen år på engel
ska med tydliga pedagogiska 
b ild a  - inga problem att hitta rått 
med alla prylar.
Modellen år fórsedd med 20 st 
kullager, v ilka  år klokt avvågt, 
dárfór att det finna inga hdg- 
frekventa vibrationer orsakade av 
en glodstiftsmotor. D a  innebår, 
att slitaget inte år lika stort på den 
hår eldrivna helikoptem. 
Stjårtrotorkonstruktionen liknar 
sina storebrOders. Dock år driv- 
ningen olika. På EP år den rem
driven. En lått kuggrem anvånds

hår till skillnad mot SE och SX, 
dår den drivs via kugghjul och 
pianotrådsaxel till stjårtrotorvå- 
xeln. Kuggremmen fungerar 
mycket tillfredsstållande och 
finns åven på andra typer av he- 
likoptrar. Varje stjårtrotorblad 
sitter fåstat i sin hållare med två 
kullager.
Rotorhuvudet år av typ "indivi- 
duellt flappande blad”, dvs det 
finns ingen gencxngående blad- 
hållaraxel. I stållet har den två 
korta axlar som i ena åndan har 
bladhållaren med två kullager 
(inget axiallager) och i andra en 
tunn plåt, som år bdjlig. Dårige- 
nom kan varjeblad kan flappa upp 
och nerutan attpåverka det andra 
bladet. Detta år stabiliserande for 
helikoptem, då bladen sjålva 
dåmparutdenstomingdetutsatts 
fór.

Hur, varfor 
och så lange!
Fortsåttning från foreg sida!

sedan att jag åstadkom 18 år- 
gångar. I bórjan på 60-talet star- 
tade också Bertil Diliner och jag

en kampanj fór att popularisera 
Coupe dH iva-klassen i Sverige. 
D a  lyckade nu inte, men jag ftog 
till mig några LM och DM i alla 
fall. Mitt intresse fór flyg gjorde 
ju att jag u n d a  hela den hår tiden 
samlade på mig allt jag kunda 
komma ΰ ν α  av bócker, tidskrif

ter, broschyrer, kataloger, rit- 
ningar och annat, som h andlade 
om flyg, så att jag med tiden hade 
blivit rått kunnig i flyghistoria. 
Något som jag har haft nytta av i 
jobbet, men son  också kom vål 
till pass når Ostergótland Flyg- 
historiska Såliskap-sfódfórening
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Huvudrotorbladen år mjuka i 
langsled av samma skål. De år 
extremt låtta - endast 20 g/styck. 
Rotorbladens vinkelomstållning 
(pitched) år av gammal beprovad 
konstruktion.SystemetåravBell- 
H illa-typ. En pianotråd, som går 
i ett spår i rotoraxeln, overfor 
pitch-servots rórelse via ett 
vinkelok och ett roterande lager 
runtrotoraxeln upp till wash out- 
kontrollen under rotorhuvudet 
och vidarc dårifrån till rotor- 
bladshållaren. Wash out-kon- 
trollen påverkas också av swach- 
plattan (vridplattan) som får sin 
rørelse från ttojd och rollservona. 
Åven balansstången hjalper till 
som en stabiliserande faktor. 
Krøppshalvoma år av en kraftig 
plast i vilken servofåstena skru- 
vas fastpå var sin sida. Under sitter 
våxellådan, som år helsluten. 
Kugghjulen i lådan år dels av låt- 
tmetall och dels av plast - samt- 
liga kugghjul år kullagrade. I 
våxellådan på stora huvuddrevet 
sitter autorotationslagret. 
Kabinen år av tunn plast, dår man 
limmar ihop två hal vor (bra pass- 
ning!) och såtter sedan fast en 
fårgad, genomskinlig m ta med 
dubbelhåftande tejp.
T vå olika storlckar på servofåsten 
finns - fór "små"-servon (31-23 
mm mellan fásfóronen)' eller fór 
"mini"-servon på cirka 28 mm. 
Motom år en flyganpassad 
"LeMans AP 36", som via ett 
fartreglage Kyosho Fet 2594 
(specialkonstruerat fór helikop- 
ter) ger helikoptem motorkraften. 
Battoietfmnsitvåvarianter.Dels 
ett på 8,4V/1000Ah och ett på 
1300Ah. D a  senare då lite tyngre.

F3 1932 med jaktflygskolan: 
J6, J7 & Fokker S6 syns.
I  trådraden th om hangaren 
satt jag och låste låxor.
T hF3 modellflygklubb 1943. 
Jag 2:afr hoger.

fór ett Flygmuseum i LinkOping 
- bildades 1967 och dår jag fort- 
farande har glådjen att medverka. 
Men allra mest nytta har jag nog 
haft av den hår kunskapema nar 
jag fungerat som domare i skala- 
flygtåvlingar. Jag fick SMFFrs 
skaladomarlicens nr 1, når min ns



Utlåtande
Helikoptem år enligt beskriv
ningen riktad till redan erfama 
helikopterpiloter. Den får då an
ses vara mycket lattbyggd fór 
dessa. Den iir en miniversion av 
sina storebroder SE och SX. 
Flygcgcnskapema år mycket 
goda. Jag har flugitden dels i stark 
vind - cirka 4-7 m/sek och dels i 
vindstilla - i vardagsrummet! Den 
år mjuk och snåll i sina roreiser. 
Atthovra var svårt, innan jag satte 
in ett gyro. Den var kånslig på 
stjårtrotom trots små utslag, men 
gyrot (JR, Nej 120 BB) gjorde 
underverk. Den blev supers nåli! 
Jag startade och landade lått på 
vardagsrumsbordet! Hygtidenår 
med 1000 Ah-acken cirka 3 mi
nuter. Hovrar man enbart biir 
flygtiden något kortare, innan 
motom tappar orken. Enligt

importøren bor flygtiden ligga 
omkring 4-5 minuter - sjålvfallet 
med vål "cyklad" acke.
Med lång kabel och ett bilbatteri 
kan flygtidema givetvis utøkas 
rejålt, men då år det nog tempera
turen på motom som biir avgó- 
rande, men då år det endast hov
ring som kan uttøras. (Delta har 
jag dock inte provát!).
Som batterikålla fór radion och 
gyrot fungerar det stora motor
batteriet. Detta fungerar genom 
det geniala fartreglaget, som drar 
ner strom men till motom till nås- 
tannoll.men fortfarande finnsdet 
sttøm kvar till radion. På detta sått 
slipper man ifrån den viktøkning 
som cnextraackefór radion skulle 
or saka.
På fartreglaget sitter åven strom- 
brytaren som bryter strOmmen 
både fór motom och radion, men

efter påslagning måsteman trycka 
in en li ten knapp, innan motom 
kan borja dia - en bia såkerhet! 
Radion som kravs ar en heli- 
kopterradio och fyra miniservon. 
Fartreglaget fungerar som ett 
femte motorservo. Ett gyro år ett 
måste, anser jag.
Vid monteringen bor man kon
trollera, att allt går latt. På prov- 
modellen fanns det vissa plast
detaljer, som sedan de monterats 
inte gick til lråck 1 igt firiktionsfritL 
Efter lite bcarbetning med vass 
kniv och 600-vattenslippapper 
gick allt lått och fint. 
EP-Concepten år en vålkon- 
struerad och låttflugen helikopter, 
som man kan ha kul med inom- 
hus under vintems kalia dagar. 
Åven utomhus - givetvis - men 
man skali inte tro att det går att 
låra sig flyga från gmndcn med

en EP-Concept - framst på grund 
av den korta flygtiden. Nej, då 
våljer man en annan variant med 
"vanlig" motor.

Slutomdome:
+ flygegenskapema 
+ våkonstruerad byggsats 
+ passformen
- flygtiden
- priset
- fartreglage medfoljer ej 

byggsatsen

Fakta:
Vikt 1,3 kg
Rotordiameter 892 mm 
Cirkaprisen

EP Concept 2.995:-
Fartreglage 1.195:-
Ack-pack 495:-

Distributor: SlotcarAB

jag inte nu, och har sedan aw er- 
kat ett stort antal domaruppdrag 
inom Sverige många gånger på 
Barkarby, Halmstad och Klippan, 
men också vid VM i Borlånge, 
Oslo och nu senast i Polen.
Det hår att vara domare år roligt 
och intressant och ger en god in-

blick hur den tåvlandes doku
mentation och flygprogram bór se 
ut. Det har gett mig chansen att 
hjålpamångaavvåraskalaflygare 
når de gett sig u t fbr att kampa om 
EM  och VM. Jag har i mån av tid 
mått och ritat upp en del av 
flygplanen i Flygvapenmuseum

som sedan har byggts med lyckat 
resultat Bland de ritningar som 
anvånts som dokumentation firms 
Ó1 Tummelisa, Saab S 17, Spar- 
mann P I, S k il Tiger Moth och 
Skl5  Klemm 35. Det hår med 
byggsatser, ritningar, dokumen
tation och bedomning år alldeles 
fór omfattande for att bchandlas 
hår. Det fordrar en egen artikel 
någon gång. Jag år sedan många 
år medlem i Oldtimersållskapet 
och dår bórjar nu de friflygande 
skalamodellema från 30- och 40- 
talen dyka upp och jag hoppas jag 
skali få så mycket tid Over att jag 
hinner bygga några från mina

gamla ritningar. Men sedan jag 
gick i pension for några år sedan 
har jag haft mer att gora ån nå- 
gonsin. Åven om det kanns som 
om jag borde skara ned på något, 
så år allt jag hållcr på med så ro
ligt au jag inte vili fórsaka något 
av de t Och tiden for modellflyg 
biir all tså mindre ån den borde 
vara.
Som ni sakert forslår av den har 
bcråttelsen, så har modellflygct 
givit mig ocrhOrt mycket under 
mitt liv och det ar bara att hoppas 
att jag kan ha givit modellflyget 
något i gengåld.

Carl G Akremark 
7
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Av Bob McGowan, Thermal Tales (Klubbtidning for
Diabio Valley Soaring Society, San Fransisco)

Termikjakt med RC-segel
Nar du slapper startlinan, har du 
cnbegninsad hojd till fórfogande, 
som dumåstc an vanda Rjrståndigt 
fOratllctauppentermikblåsa. Du 
bor darfór ha planerat ett effek
tivt sokmonster redan fóre siart.

Var skapas termiken? 
Titta runt fáltet fór mójliga kallor 
till lyfL En lugn dag ar det ratt 
enkelt all góra fórutsagelser:
- En asfalterad parkeringsplats
- Ett torrt jordfålt
- Taket på en stor byggnad
- En sluttning som lutar tnot solen 
Det 2r typer av y tør som bor var
mas upp fortåre och darfór ska- 
par termikblåsor oftare an t ex 
grónt gras.

Det ar aldrig konstant lyft óver 
någon yta. Det varierar over tiden 
i cykler. Luften narmast en varm 
yta varms upp till en punkt darden 
biir lattare an omgivande luft och 
boijar stiga som en stor varm- 
luftsballong. Den kallare omgi
vande luften kommer in och sugs 
upp bakom den varma luftbubb- 
lan. Men vid en viss tidpunkt har 
ailt jamnat ut sig och lyftet ar 
borta. Då måste vi vanta på alt y t- 
terligare en bubbla bórjar alt 
varmas upp.

Termiksokmonster 
i vindstilla
Tank efter två gånger innan du 
bórjar flyga mot den punkt dår

din polare hiuade en en ter- 
mikblåsa fór några minuter sen. 
Darfór att det ar mycket mójligt 
attdetnu aren yta med barasjunk. 
Frekvensen på lyft/sjunk inter
vallen beror på våderforhållan- 
dena, tidpunkten på dagen och 
naturligtvis på den lokala ter- 
r3ngen.

Jag gór vanligtvis upp ett sók- 
mónster, som tar modellen runt 
den hógra eller vanstra sidan av 
faitel Over några mójliga termik
generatorer. MittsOkschema slu- 
tar ungerfár 30 meter Over min 
sista chans = basta mójliga ter- 
mikpunktOmdcUaintefungerar, 
så år det tid att landa och koncen-

trera sig på att satta model len mitt 
i landningsmarket.
N3r du ar ule på termikjakt bor du 
flyga i en rak linje med vingama 
helt plant mot horisonten. Flyg 
aldrig genom samma luft två 
gånger. Håll planets hastighet så 
hogt att det flyger med bas ta glid- 
tal, så att så mycket luft som mój- 
ligtkangenomsókas. Dcnnahas- 
tighet år ofta något hógre, an den 
fór minimalt sjunk.

Kom ihåg att du ar en segelplans- 
pilot och inte en fallskarmsjagare, 
så fórsók allt du kan fór' att hålla 
dig uppe. Om du traffar på kraf
tigt sjunk, rekommenderar jag alt 
du andå fortsåtter på den plane-

8
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rade kursen, men flyg fortåre och 
ta dig dårifrån så fort som mOj- 
ligL Luft som sjunker ffjljs alltid 
av stig. DårfOr kommer du ofta att 
hitta lyft strax bortom den dåliga 
luft, som du just skyndarigenom. 
Fore och under din flygning bor 
du vara my cket uppmarksam och 
leta efter vaije tecken på lyft, som 
tex maikerasavcirklandefåglar, 
andra segelplan i stig eller torrt 
skrap som sugs upp. Var också 
medveten om det kånns något 
varmaredår du står eller ett plots
ligt vindskift intraffar. Delta år 
tecken som kan indikera att en 
naraliggande termikblåsa suger in 
omgivande luft
Om denna maikerade termikblåsa 
ligger inom din modelis råckvidd, 
bOrdu dvervåga om duskaOvergc 
ditt ursprungliga sfikmOnsteroch 
sånka nosen och bórja jaga dit 
dirket. Kom ihåg att detinte alltid 
år en såker metod. Det år svårt att 
gOraen riktigavståndsbedoming, 
så att modellen verkligen når den 
den eftertraktade teimiken. 
Giom inteatten riktig termikblåsa 
ofta omges av starkt sjunk och 
turbulens.

Lyft vid okande vind
Att kunna forutse var lyftet Finns 
blir svårare med Okande vind. 
Teimikblåsoma återfinns då långt 
ifrån den yta dår de skapades. De 
blåsor du hittar på urkopplings- 
hOjd, slapptc långt fram i motvin- 
dcn. Om din modeli kommer ner 
på 50 -100 m hOjd, fOrsdk då leta 
over kuliar, tråddungar eller 
byggnader som har stora Oppna 
ytorframfOri vindriktningen. Jag 
har upptåckt att svaga termik-

blåsor som kommer drivande 
Over Oppna ytor ofta slåpper når 
de tråffar på något hinder. De blir 
staikare och stighastigheten Okar 
till en nivå, dår detkan lOnasigatt 
ligga kvar i blåsan och nå till- 
råcklig hójd fór att kunna nå till- 
baka hem igen.
Ett annat stålle dår det kan lOna 
att leta efter termik, år Over skyd- 
dade ytor som små dalgångar el
ler mellan byggnader, dår luften 
kan vårmas upp utan att den blå
ser ivåg. GlOm den annars såkra, 
asfalterade parkeringsplatsen, 
dårfOr att varmluften blåser ivåg, 
innan en blåsa hinner bildas.
Jag hoppas att du inte tånker att 
det hår kan jag aldrig gOra med 
min låtta 2-metersseglare, dårfOr 
att detkan du visst! D etårisjålva 
verketså, att det år ånnu viktigare 
lOr dig att anvånda vaije mojlig 
fOrdel, ån fOr de som flyger med 
avancerade F3B-maskiner.

Lyftintervallet 
Ibland tycks ett helt fålt variera i 
intervaller. Ena minuten hittar 
ingen lyft och nåsta minut lyfter 
det Overallt. Delta tycks hånda 
oftare vid tåvlingarpåstora Oppna 
få lt, dår det inte fmns några kul
iar i nårheten. Om du noterar att 
detla intråffar på en tåvling, f6r- 
sOk att observera mOnstret nog- 
grannL Om det år vindstilla har 
du stor chans att hitlabra luftåven 
om du startar under ett sjunk- 
intervall.
I bórjan av ett sjunkintervall 
kommer du att kånna en liten 
sankning av temperaturen och 
vindenkommerattoka något. Om 
du kan, starta då omedelbart och

skynda dig borti medvind. Du har 
fortfarande en bra chans att nå den 
bra luften som nyss blåste forbi. 
Om du intestartaromedelbart,gor 
dig då ingen brådskal Når du blu- 
tvungen att starta, flyg då så långt 
fram i motvinden som mOjligt fOr 
att fånga nåsta lyftintervall som 
kommer blåsandc mot dig.
Om det år en vindstilla dag och 
du har noterat den aktuella lyft- 
cykeln och du blir anmodad att 
starta under en sjunkperiod, har 
du bara ett hopp: Flyg rakt, långt 
och snabbt ut ur den dåliga luf
ten. Vilken riktning som år bast 
år i delta låge, år en helt Oppen 
ffåga!

Flyg aggressivt -  kdmpa! 
Några råd till slut: Det båsta lip- 
setår attllyga aggressivt. Kåmpa 
efter den dår termikblåsan. Vånta 
inte på att den ska komma till dig,

vanligen visar den sig for sent! 
Lycka till med termikjakten! 

Oversåttning: Sven Pontan, 
Honing e Mfk

Fotnot:
Don McGowan vann US Masters 
1990 i termiksegling.
Modeli: Falcon 800från Flight 
Lite Composites 
Radio : Airtronics Vision 8SP 
Artikeln publicerad i Model 
Aviation Sept 1990

Bilderna: Sven Pontan med 4- 
meters Algebra och Jonas 
Romblad t h med en flygande 
vinge - Elfe II med spv 2,6 m 
och profil Eppler 180-184. Sven 
och Jonas tillhor Haninge 
MFK. Foto: Sven Pontan.
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Intervju med en
skaladomare
Carl Gustav Ahremark - vålkånd profil vid bl a 
F4C-tåvlingar - ingick i domarteamet vid årets 
skalaflyg-VM. Peter Kålloff och K-E Borg har 
intervjuat honom och fórmedlar Carl Gustavs 
syn på skalaflygning, mandverutforande och 
allmant om skalaflygning infor domare - 
nyttig låsning for blivende skalaflygare.

Vid VM i F4C som genomfordes 
i Warszawa 1-10 september i år 
var Carl Gustav Ahremark med i 
domarpanelen i flygmomentet. 
Carl Gustav ar en av varidens 
basta skaladomare, varfOr Mo- 
dcllflygnytt passade på att inter- 
vj ua honom efter tavlingen. Dår- 
med kan vi fórmedla en del tåv- 
lingstips till nuvarande och bli- 
vande skalaflygare.

F4C -  bedomningssport
Carl Gustav borjar med att un
derstryka att F4C ar en bedom
ningssport. Det inncbar i prakti- 
kenattdcn távlande bór lagga upp 
sin flygning så att domamas 
uppgift undcrlattas. Vålj en flyg- 
hojd och ett avstånd från domama 
så att manovrama biir så tydliga 
som mojligt. Dår Sporting Code 
inte anger annat rekommenderar 
Carl Gustav en flyghOjd på 20-30 
meter. Denna hójd bór åven an- 
vandas som ingångshbjd fór sti- 
gande manóvrar och som ut- 
gångshOjd fór nedåtgåcnde. 
Avståndet till domaren våljs så att

mand vrama 1 igger under cirka 45 
grader från horisonten. Mycket 
viktigt år åven att manóvrama 
placeras mitt framfor domama 
och parallcllt med domarlinjcn. 
Flygning bakom domarlinjen år 
for óvrigt inte tillåten. Domama 
kan dock medge undantag från 
delta fór start och landning mot 
vinden.
Fór au underlåtta fór sig sjålv bór 
den tåvlande under flygningen s tå 
mitt ffamfór domama och med 
ryggen rakt mot dessa. Inta plat
sen redan fóre start. Det ger in- 
tryek av sakerheL

Prototyplik flygning
Flygningen skali vara prototyplik, 
dvs fórebildens sått och fOrmåga 
att flyga skali efterliknas.
Det år t ex stor skillnad på en F- 
15 Eagle och en DH Tiger Moth. 
Skillnaden skali framgå både vad 
gåller fart och storlek på manOv- 
rama och i viss mån åven farmen 
på dessa. Motorsvaga original kan 
t ex ha svårt att góra runda loop- 
ingar.

Flygprogrammet presenteras fór 
domama fóre start genom att 
ifylldaprotokoll Overlåmnas. Då 
år det åven låmpligt/nod vandigt, 
att beråtta for domama om fóre- 
bilden hade några speciella 
egenheter.

Realism i flygningen
Kom också ihåg, sager Carl Gus
tav, att hela flygningen bedóms. 
Det sker i "realism i flygningen”, 
som har hóg koefficient. Inga 
"F3A-våndningar" med andra 
ord. Utarbeta ett flygprogram, 
som inriehåller så fåextra svångar 
och stigningar som mójligt. Det 
skali vara’’flyt" iprogrammet, dvs 
manovrama skali placeras i sådan 
ordningattdetgårattflygaurden 
ena manovém och in den fóljande 
utan on Odig flygning emellan. 
Ett program med "flyt" tar dess- 
utom kortarc tid och det kan bh 
våsentlig om något inte fun gerar 
i borjan. Det år dålig taktik att 
missa landningen, med dess hOga 
koefficient, fór att tiden tagit slut. 
Fór att domama skali veta vad

som skali bedómas skali de cn- 
skilda manovrama annonseras 
tydligt innan de påborjas och når 
de åravslutade. De skali dock inte 
annonseras fór tidigt. Ett par sek
under innan kan vara lampligt. 
Vi kommer så in på de enskilda 
manovrama.

Taxningsmanovern bort
Taxningen skulle Carl Gustav 
helst vilja ha bort. Manovém 
ståller inga storre krav på den 
tåvlande och den år svårbcdOmd 
fråmst dårfOr att forebildemas 
fOrmåga att taxa varierar kraftigt. 
Starten skali naturligtvis vara rak. 
Gaspådraget skali varajåmnt upp 
till fullgas eller den dclgas, som 
anvånds under hela starten. 
Rullstråckans långd påverkas av 
vinden och inverkar inte på be- 
dómningen. Vid kraftig vind skali 
man alltså inte fórsóka forlånga 
rullstråckan genom att ge gas 
extra långsamt. Starten år avslu- 
tad forstå efter 90-gradcrs- 
svången.
Fórbifiygningen skali góras mot

Λ\ΥΛ
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vinden och bor ske i marschfart. 
Det vanligastc fclet 3r att den tåv- 
lande fly ger for hogt och fór nåra 
domama vilket gčr att hčjd- 
variationer blir svåra att se, vilket 
automatiskt ger poångavdrag. 
Procedursvangen gors valfritt i 
med- eller motvind. Det dr viktigt 
att den tavlande kompenserar for 
vinden, både fór att få rundhet i 
mano vem och fór att hålla hojden. 
Mančvem skali alltså inte flygas 
med konstant bankning. Viktigt 
ar också att den forstå 90- 
graderssvången omedelbart åt- 
fóljs av overgång till svang åt 
andra hållet.
Åvcn fór "åttan" galler ovanstå- 
endc principer. Carl Gustav un
dersbyker att de två delama skali 
vara runda och likastora. Man får 
alltså inte gena i Cvergången fór 
att få den mitt framfor domama. 
Många tavlande vid VM gjorde 
sina åttor fór stora vilket dels tar 
lång tid och dels innebår att do
mama intekanbedomarundheten 
nårmodellcnarlångtbort.Detger 
poangavdrag.
Programmet så lángtbčr flygas på 
samma hojd, dvs på20-30 meter. 
Forbiflygningen kan flygas på 
något lagre hčjd.
Chandellen ar enligt Carl Gustav 
en mycketsvårbedomd mančver, 
framfór allt beroende på proto- 
typemas olika fórmága att ge- 
nomfóraden. Flygningen skali ge 
intryek av att modellen "kampar" 
sig upp fór att nå så stor hčjdvinst 
som mčjligt.

Stall turn...
Stall turn ar en svár mančver att 
genomfóra och ingen fick under 
VM full podng fór den. Flygpla- 
net skali vara helt "utstallat" och 
i ett verikalt lage nar manovém 
genomfórs. HMr skali flygplanet 
vridas runt tyngdpunkten med si- 
doroder och motorpådrag.

T  v: Två bilderfrån senaste 
skalaflyg-VM i Polen, dår 
Carl Gustav Ahremark (andra 
f r  h på bilden ovan) ingick i 
domarpanelen. Man kan se, 
att det inte alltid år så bra 
forhållanden - varkenfor 
fly  garna ellerfor domarna. I 
Polen utruslade arrangórerna 
domarna med stora over
ro clear, for alt de skulle kunna 
fullfolja sin del i tåvlingen.

... och wing-over
I en wing-over daremot, skali 
flygplanet hela tiden flygas ge
nom mančvem med full roder- 
verkan på samtliga roder. Flyg
planet skali ligga 80-90 grader 
upp från horisontalplanet och 
"svångdiametem" skali vara 2-3 
spannvidder.
Áven med dessa två mančvrar ar 
det viktigt att de inte placeras fór 
långt bort Carl Gustav påpekar 
dessutom att det med dom fiesta 
flygplan inte finns någem anled
ning att "dyka upp fart". Mål- 
såttningen år att komma till 
vertikallåge och au dår gčra ma
nčvem och det behOvs alltså inte 
någon stigstracka. Upptagningen 
påbOrjas ungefár miu framfór 
domama, så att sjålva mančvem 
sker något vid sidan av domama. 
Immelmann och split-S tar Carl 
Gustav upp som två mančvrar, 
som man skali placera in så att 
man får flyt i programmet Den 
ena har urgångshojd dår den an
dra har ingángshčjd. Fčr bågge 
manóvramagalleratthalvlooping 
och roli skali vara åtskilda och au 
"urgången" ur rollen skali vara 
horisontell.
Spinn år också en av de svår- 
bedčmda manovrama darfčr au 
forebildema har våldigt olika såU 
att "gå in" i spinn. Gemensamt fčr 
alla flygplan år dock att farten 
skali "tas ut" helt så att det år 
čverstegrat vid ingången. Om 
modellen hjålps in med korsade 
roder vid fórhčg fartblir resultatet 
en spiraldykning.

Rak roll eller tunnelroU?
Det visade sig vid VM att många 
tavlande inte kan skilja på olika 
typer av roll. Ofta anmålde den 
tavlande en tunnelroll och ge- 
nomfórdeen rak roll och tvårtom. 
Carl Gustav understryker ån en 
gång vikten av att vålja rått flyg- 
hčjd. Rollen blir mycket svår att 
bedčma, om den ligger for hčgt 
Den skali placeras mitt framfor 
domama, dvs halva rollen skali 
vara genomfórd framfór dem. 
Loopingflčg de fiesta relativt bra, 
dock med en tendens att gčra den 
något fór stor.
Touch-and-Go kunde daremot få 
gčra på ett bra sått Många dok ner 
mot banan med alldeles fór hčg 
fart, sattei hjulcn ettkort moment

och steg dårefter upp igen. Ma- 
nčvem består av landning, enkort 
ruUstråcka och dårefter en start. 
Rullstråckan behčvs i många fall 
for fullskalaflygplan for att ta in 
landn ingsklaff, ta bort forgasar- 
forvarmning osv.
Overshoot år också en landning, 
som ar så felbedčmd av piloten 
att han "skulle ham na i skogen på 
bortre sidan av fåltet" om han 
genomfórde den. En rejal plus- 
landning med andra ord. Ingen 
kunde under VM gčra en riktig 
overshoot Carl Gustav rekom- 
mendcrar istallet de tåvlandc att 
gčra "flygning på rak linje under 
sex meters hčjd". 
Landningsvarvct hade de fiesta 
också svårt att genomfóra så alt 
domarna fick enrimlig mčjlighet 
att bedčma d e t De flčg det allde
les fór stort Åven hår bčr man 
tanka på prototyplikheten - ett li- 
tet civilflygplan flyger ju inte lika 
stort landningsvarv som ett mo
demt jetjaktflygplan.
Carl Gustavs kommen tar: mindre 
varv ger mindre tid att gčra fel. 
Normalt skali flyghčjden vara 
densamma ånda fram till insvang 
till baslinjen, dår ett sjunk på- 
bčijas som sedan via finalen jåmnt 
pågår ånda fram till såttningen. 
Finalen skali vararakbåde isidled 
och hčjdled. Inga "hångmattor" 
eller "pucklar".
Landningen ar det inte mycketatt 
orda om enligt Carl Gustav. Den 
3r svár att gčra, men lått att be- 
dóma.

Realism igen - och Ijud!
Avslutningsvis kommer vi in på 
realismen i flygningen. Hela 
flygningen bedčms. Ett bra kom- 
ponerat program utan extra- 
svangar ger ett båttie intryek. Det 
gčr domama positivt installda till 
den tavlande, vilket i sin tur kan 
innebara, att domama omedvetet 
ger något hógre poång. 
Ljudetpåmodellenbedomsockså 
in i realism under flygning. en 
långsam modeli, t ex en Nieuport 
från fóre WWI med en skrikig och 
hčgvarvande tvåtaktsmotor doms 
ner. Idag finns det mčjlighet att 
vålja motor som någorlunda bra 
passar med modellen.

Intervjmre 
Peter Kållojf och L-E Borg 
Bilder från F4C-VM1990
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Från Friflyg-fåltet
Fortsåttning från sidan 31!
många gånger Bror Eimar/Tilka 
har tagit hem segem i Novem- 
betråffar och andra Revinge- 
tavlingar vet han val knappt sjal v, 
och nu var det dags igen. 900 sek 
kunde ingen annan åstadkomma 
- ffiflygredaktčren var narmast 
med 893.

Solnas FAl-Cup
Från Solnas F Al-Cup foreligger i 
skrivande stund ingen komplett 
resultatlista. Den kommeri nasta 
nummera v ModeUflygny tt. Men 
det har meddelats att tre tavlare 
delade på segem i F1B: Håkan 
Broberg, Mikael Eriksson och 
Bengt-Olof Tčmqvist. Mikael 
Holmbom och Mikael Dahlin var 
de framsta i F1A.

Intressant program for  
1991
Så kan vi se fram emot 1991, som 
naturligtvis kommer att erbjuda 
lika många tillfallen till inspire
rande och livgivande friflygupp- 
levelser som någonsin. VM t ex 
skali arrangeras i Jugoslavien i 
bčijan av juli fór att nu ta det 
stčrsta fčrst. Dårtill kommer alla 
World Cup-tavlingar, de nor
diska, som namnts tidigare i krč- 
nikan t ex, alltid lika spånnande 
Friflyg-UT, som kommer på 
Rinkaby-faltet den vanliga tiden 
i maj, traningslågcr fór alla in- 
tresseradeiborjanavjuni.Friflyg- 
SM formodligen också på Rin- 
kaby månadskiftet augusti-sep- 
tember plus alla anangemang av 
merellermindrelokaltslag.Glom 
inte bort DM fór alla del! (Ger 
poång till Stora Grabbars Marke!) 
Friflygredaktoren uppmanar alla 
in tresserade friflygare att deltaga 
i Friflygets grenmote, som kom
mer att arrangeras alldeles i bor- 
janavjanuari 1991.Grenstyrelsen 
kommer att meddelatidoch plats, 
men boka redan nu den fórsta 
vecka 1991 till detta viktiga till- 
fålle.
Så till slut, har Du något som Du 
vili skali komma med i friflyg- 
krčnikan, hor av Dig! 
Adressoch telefonnummer finner 
Du i rubriken.

Lennart Hansson
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År 1964 startade tre gubbar en 
modellmotortillverkning under namnet OPS, 
dår initialbokstaven P stod fór Picco 
Gualtiero. Fenton år senare - 1979 - brot sig 
herr Gualtiero loss från OPS och startade 
egen motortillverkning under namnet Picco.
I dagslåget år Picco-fabriken i  den italienska 
staden Monza en modern anlåggning med 25 
personer anstållda fór att góra cirka 
tjugotusen modellmotorer per år.
Detta gór Picco till Italiens nåst stórsta 
modellmotortillverkare efter Super Tigre.

Vi tittar på
Picco 60 ABC RC RE
Picco-motorer ar val inte så vål- 
k3nda bland svenska modellfly- 
gare. Daremot år de desto mer 
våletablcrade bland modellbils- 
åkama. Såval lin- som RC-bil- 
åkare anvandcr Picco-motorer i 
hOg utstrackning, och Picco ar 
stórsta market i Europa vad gal
ler bilmotorer. Otaliga år de bil- 
tåvlingar, som vunnits med Picco- 
motorer. Vårldsrekordct i linbil 
1990 innehas fór (ivrigt av en 
Picco 60 med 325 km/tim, bara 
fó ra tttae tt cxcmpel.

Framgångsrik importer 
Till Sverige importeras Picco- 
motorer av Rolf Hagel, som fór- 
modligen år vårt lands genom ti- 
dema mest framgångrike mo- 
dellflygare. Rolf har vunnit VM i

friflygets F1C 2 gånger, EM (i 
samma klass) har han vunnit 3 
gånger. IV  intertåvlingen har han 
tagithem 12segrar.Ilinflygspeed 
F2Aharhan såval SM-somNM- 
guld från flertalet tavlingar.Ilinbil 
har han tåvlat framgångsrikt i de 
stórsta klassema. Tack vare silt 
otroligt gedigna motorkunnande 
har det gått honom val i håndema 
egalt vilken gren har har gett sig 
i kast med.
Ftirsta gången jag såg herr Hagel 
i aktion var vid friflyg- VM 1971, 
som gickhåri Goteborg. Då vann 
han F1C. Sedan har jag tråffat 
honom på några linflyg-SM, dår 
han tåvlati speed-klassen. Rolf år 
vånsterhånt, så han flOg alltid åt 
" fe r  håll, dv s medsols, vilket var 
en upplevelse. Och fort gick det.

Scan team-racing (F2C) mekani
ker på 60-talet fick han emeller- 
tid inte tåvla med plan som "gick 
mot stfómmen", utan han ut- 
vecklade en egen teknik, dår han 
lyfte på httgerbenet, når planet 
slapptes. I samband med linbils- 
SM har i GOtcborg hdsten -90 
tråffade jag ånyo herr Hagel - jag 
scan åskådare och han som lav
lande. Då dristade jag mig att be 
om en Picco-motor fór test i 
Modellflygnytt.
Picco-motorer tillverkas i princip 
ifóljandestorlekar: .21 (3,5 cm3), 
.40(6,5 cm3),.45(7,5 cm3),.60(10 
cm3), .80 (13 cm3) samt .90 15 
cm3). Dessa motorer firms i en 
mångd olika utfOranden som bil, 
bil-, flyg-, ducted fan- och med 
sido-,bak-eller frontulblås.En del

modeller finns dessutom med 
bakinsug, linílygfórgasare samt 
stållbar RC-nål.
Ettkomplettreservdelslagerfinns 
hosimportčren. Dessutom bor val 
påpekas,attHagelkollar samtliga 
motorer och balanserar om alla 
stora motorer. Efter detta stamp
las de med Hagcls namn på mo- 
torfåstena.

Vevhus ochfrontbox 
Vevhusetårkokillgjuteti hårdad 
aluminiumlegering, frontboxcn 
år separat. Kylflånsama, avgas- 
roret och tåtningsytoma ar mas- 
kinbearbetade.
Frontboxcn år sitter med 4 st M4 
insexskruvar. Vevaxeln snurtar i 
två Schwetscr highspeed-spår- 
kullager med plasthållare for

HYR VIDEO!
Bl· Bl·

Video om modellflyg fór klubb- 
tråffen eller årsmotet.
Hyra 80:- per tillfålle.
Filmerna år 30-60 min långa.

BARKARBY 88
Upptagning från Barkarby 1988 
plus ftygning med en fullskala 
Seabee, en Johanna och RC- 
Gripens forstå provflygningar.

P38
Med P38, Citabria Pro, Sport
ster 36, Radiostyrd fallskårms- 
hoppare, SjOflygmeeting i Li- 
dingO, Våsterås & SOdertålje.

AOH-MODELLER
Kolia in Barnstormer, Lajban,
Eider, Josefin, Jet Fighter mfl B t  
konstruktioner och testmodeller 
från artiklar i Allt om Hobby.
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Allmånt: Tvåtakts ABC-motor med front-
insug och bakutblås. Dubbla kullager samt
portionerande forgasare av tvånålsmodell.

Cylindervolym 9,82 cm2
Borr 23,85 mm
Slag 22,0 mm
Slag/borr-forhållande 0,92
Vikt 600 g
Vevaxel oppnar 44° END
Vevaxel stånger 60° EOD
Avgasporten oppen 155°
Blow down 15°

Pris Motor 1.495:-
Pris Pipa 325:-

Varvtalstabell
80/20-brånsle utan Ijuddåmpare.
Master Airscrew 11 x 7,5 13.500
Power max, trå 12 x 6 11.400
Avimodell, trå 11,5 x 9 9.400
Avimodell, trå 12 x 9 8.800
Graupner Profiprop 11 X 10,5 10.300
Graupner S nylon 12 x 11 7.900

80/20-brånsle med pipa
(M) = Metterhausen (O) = OS; (P) = Picco
Graupner Supernylon 12 x 11 8.400 (O)
Graupner Profiprop 11 x 10,5 11.500 (O)
Graupner Profiprop 11 x 10,5 10.900 (M)’
Graupner Profiprop 11 x 10,5 10.200 (P)
Master Airscrew 11 x 7,5 13.300 (P)
*) pipan var for lång
Båsta "drag": 11x10 

_________________
5 + OS-pipa -lanno spec.

Bilden t v : Picco 60 RC ABC i 
bitar fore undersóknin gen. 
Bildraden nedanfr v;
Den krctftfulla Picco-motorn, 
som den intresserade kan locka 
några fler rpm ur.
Ilagel-mårkt Picco-motor. 
Mårkningen återfinns på elt av 
motorfåstena. Rolfs eflernamn 
återfinns på alla Picco- 
motorer, som han kontrollerat 
noga och balanserat fore varje 
leverans.
Den ombalanserade vevaxeln 
medverkar till att Picco- 
motorerna arbetar med ett 
minimum av vibrationer.

kuloma. Baklagret har måtten 17 
x 32 x 8 mm och frontlagret 8 x 22 
x 7 mm. For att minská friktionen 
i frontboxen har man tagit bort 
material - ca 0,1 mm djupt på en 
cirka6cm2storytadiametraltmot 
forgasarhålet. Detta gamla håst- 
handlarknep ur speedflygamas 
fatabur kan ge en hojning med 
flera hundra varv per minut.

ABC-modell, som vi gillar båst, 
eftersom det mycket sallan ger 
någraproblem. Riktigtapplicerat 
sitter kromet nåmligen kvar på 
måssingsfodrct till skillnad mot 
nickel på massing som gåma 
slapper och och flagnarav fodret. 
Krom mcdgcr nåmligen en viss 
rorelse i fodret, medan nickel år 
hårt och sprott.

Vevaxel
Vevaxeln år gjord i ett helsmitt 
kromnickelstålåmne. Två halv- 
måneformade områden har fråsis 
bort på varje sida om den 7 mm 0  
vevtappen, så att en hel 3 mm 
skiva har lamnats kvar bakåt. I 
denna skiva har sedan importøren 
tagit bort y tterligare material (se 
foto) fór en an battre balansfaktor. 
Vevaxelmått: Huvuddiameter 17 
mm .gaspassage 11 mm, vevslang 
9,5 mm tjock.

Cylinderenhet och 
vev stake
Fodret år i massing som kromats 
på insidan. Detta år definitivt den

Fodrets konicitet uppmåttes till 
0,017 vilket år en bra passform på 
en ny ABC-"cylle". Kolven har 
måtten 24 x 22,5 mm och år till- 
verkad i kisellegcrad aluminium 
av mycket hog kvalitet. Vcvstake 
av duraluminium med bronsbus- 
sad storånda. Två oljehål i stor- 
åndan. Sex mm kolvbult, låst med 
tråd-G.

Topplock
Topplockct år tvådelat å la Rossi. 
Klåmkanten år 5,3 mm bred samt 
mycketsvagtuppåtvinklad, cirka 
2°. Forbrånningsrummet år 5,5 
mm djupt. Ingen packning mel- 
lan foder och topplock.

Forgasare
Forgasaren år tillverkad i alumi
nium och fiberfylld plast Trot- 
teltrumman år av fomicklad alu
minium fór slitstyrkans skull.

Provflygning
Det hår år definitivt en hog- 
kvalitets-vårsting - nej, inte en 
sådan vhrsting, som skali ha mer 
stryk ån mat, utan av en tio- 
kubikklassens starkare motorer. 
Den år låmpad fór F3A-tåv- 
lingsflygare ellerfor dem som vill 
ha en 60:a med bra klos i. Motom 
var hela tiden mycket lattstartad 
och enkel att skňta och justera. I 
enlighet med fabrikens rckom- 
mendationer kordes inte motom 
in på sedvanligt sått, utan efter en 
tank på marken "flogs" motom in. 
FOrgasaren justerades till en 
mycket rik tvåtakt och med ett 
rokmoln efter sig lyfte det 3,7 kg 
tungaplanet utan besvar. Motom 
drar snållt genom kubanskaåttor, 
loopingochrollar-inga problem. 
Efter cirka 50 minuters flygandc 
monterades motom ur planet och

varvtalstcst vidtog. Fabriken och 
Rolf Hagel rckommenderar att 
motomkorspå 10%olja(hålften 
syntet och resten ricin). Vi kOrde 
cmellertid på vår standard 80/20 
testsoppa, om man minskar olje- 
innehåUet i brånslet ned till 10% 
kan man forvanta sig en varv- 
talshOjning med 500-1000 v/min. 
5-10% nitrometaninblandning 
ger y tterligare 200-500 varv. 
Som synes har denna motor yt- 
terligare lite extra att ge fór den, 
som vili experimentem. Forga
sarhålet var hela9,5 mm 0 , vilket 
år nåra det maximalt fungerande. 
Trots detta drog motom jåmt och 
bra genom de akrobatiska ma
ndvrama med endast piptryek. 
Motom gick mycket mjukt och 
vibrationsfritt, vilket såkcrligen 
till viss del forklaras av im
portørens ombalanserade vev
axel.

Conny Åqvist
'--------------------------------------- \

Importor
Rolf Hagel Modellteknik

Box 74 · 230 40 Bara
-

MARKLIGA MODELLER
Canadair flygbåt, Autogiro, 
SK78 på flott, Hornet, Klamm 
25, RPV, skala-VM 1986.

JAS-GRIPEN
Dokumentår 30 min video med 
flera av RC-Gripen (proto- 
typens) provflygningar, dess 
uPPby9 9 nad, aerobatik mm.

PYLON
Två reportage från Sting Pylon 
&QuarterMidget pylontåvlingar.

BYGGTEKNIK
L6d ett landståll, klå en vinge, 
Installation i RC-modell.

Ring och boka! 
Bosse Gårdstad 
0762-77757
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Vi har tittat på

Praktiska mini-verktyg!
I fórra numret hade Modcllflyg- 
ny tten stor annonsom Minicraft- 
verktygen. Gladjandeintebarafor 
Modellflygnytt utan for hela mo- 
dell-Sverige. Minicrafts verk- 
tygsserie med Black & Dcckcr- 
bakgrund får nu effektiv sprid- 
ning. Slotcar AB importerar och 
tar hand om distributionen inom 
Sverige. Det år Minicraft-verk- 
tygen vårda.
Den gamble redaktoren inkopte 
fór 2-3 år sedan en Minicraft-an- 
laggning med inriktning på mo- 
dellflygbygge. Den består av ett 
handverktyg ("borrmaskin"), en 
cirkelsåg och cn bånkslip - allt 
matat från en transformator - en 
centralcnhct - som ger 0-18V.
Den gamble hade dcssfórinnan 
tittat lite snett på de hår grejema 
- de kan val into vara något att ha. 
Han har andrat sej. Han kan re- 
kommendera dem. Man biir inlc 
battre modellbyggare med dem, 
men man hdjer automatisk! kva- 
liten på silt bygge eftersom man 
klarar av s vårare jobbenklare och I

båttre. Minicraftverktygen år lika 
anvandbara och vårdcfulla fór 
specialisten som fór normalbyg- 
garen.

' ’Handborrmaskinen''
Det år onOdigt au rada upp al la 
mojl igheter man har med den hår 
maskinen.Listanbliroandlig.Har 
man bara den låttillgånglig vid 
byggbordet, så kommer den till 
anvåndning vid varje byggtiU- 
fålle. Den år liten och smidig och 
ger byggaren nåstan tandlåkar- 
precision. Det finns cn mångder 
av verktyg fór den och chucken 
tar verktyg upptill 6 mm 0 .  Lilla 
maskinen MB 160,40W, tar bor
rar 0,4-3,2 mm 0 ; de stora ma- 
skinema MB1010, 100W med 
snabbehuek & lagre pris, MB 
1012,100W,mednyckelchuck& 
storprccision &klarar0,4-6,0 mm
0 . Forst och framst borrar. Man 
kan utan storre risk fór borrbrott 
anvånda ner till 0,4 mm borrar - 
om man matar med fómufL Slip- 
skivor - keramiska eller metali -

finns också att tillgå - for trå- och 
mctallbearbetning. Gummidlskar 
fór sjålvhåftande slippapper i 
olika grovlekar. Små sågskivor 
kan monteras på axel. Med dessa 
i chucken kan man enkelt korri
gera balkuttag mm på spryglar. 
Eller snyggtsåga upp små spår fór 
rodergångjåm. Med olika fråsar 
kan man utan problem g6ra spår 
fór linkagefór och annat eller se 
till au linkar och stOtstånger får 
Onskad frigång mm. Man kom- 
meråt på de mest knepiga stål len! 
(En specieil frås i maskinen och 
full speed gdr den till cn utmårkt 
nagelslipare, men detår en annan 
historia. Dan Wallgrenpå Slotcar 
berattar dock att en av de snab- 
baste maskinema redan blivit fo
remål fór fotvårdsspecialistemas 
in tresse!).
Borrmaskincnanvånds alltsåsom 
drivkålla till bl a svarvtillsatsen 
och Ovcrhandsfråsen. Viktigt år, 
att det år enkelt att få igång åven 
dessa enheter snabbt - fór annars 
biir de ju inlc anvånda! Och har

handlardet om max 1 minut, vil- 
ket gor att fórdelama finns kvar. 
Och återigen år den enkla varv- 
talsregleringen cn stor fórdcl.

Sliprondellen
Den år liten. Men den skali vara 
liten for att tacka de behov man 
har fór precisionsarbeten med 
små detaljer. Den tar inga "två- 
tumtre", men med hjalp av den hår 
kan man på de små listema, bal- 
kama, flaken snabbt få den pre
cision i småu, som gor ětt bygge 
båttre. Dessutom har jag markt 
(det andra varit medvetna om 
långe!) att cyanolimmer kraver 
Okad noggrannhetfor attbjuda på 
sinafordelar. Den noggrannheten 
uppnår numer till och med den 
gamble vidbyggbordetmedhjalp 
av de har små undren. Med battre 
kvalitet på bygget som resultat. 
Den sliprondell jag gialt mej åt i 
några år saknar en bra styming. 
Bordet inlill skivan år graderad, 
men kraver uppmårksamhet for 
att man inte ska få fel vinkel — 
ellcrattslipytanblirsvagtrundad. 
Det år enda nackdelen med den. 
Den nya modellen har ett bra 
vinkelstod, så det lilla problemet 
ar lost. Dcterbjuds olika grovlekar 
av pappcrsrondellcr 0  75 mmatt 
sålta in i rondellslipen. Slipen 
matas från centralenheten/trans- 
formatom och man har rttójlighet 
till varvtalsinstållningar.

Cirkelsågen
Det år en liten såg. Men har vad 
man behover. Vinkelsfódet, som 
jag saknat på sliprondellen finns 
hår och man kan stålla in fór den 
precision man efterstravar. Man 
sågar Ira upptill 8 mm tjocklek - 
balsa går naturligtvis låttast. Såg- 
klingan når dock "bara" 8 mm 
over bordet, så tjockare går inte. 
Varvtalsinstållningcn år bra attha 
- rålt varvtal får ner "luddigheten" 
till ett minimum. Olika material 

I kraver olika typer av tandning på
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klingan. Det finns flera typer. 
Emellertid ar klingbytc lite om- 
standigt. Arbetar man mest i tra, 
så klarar man sig med en enda typ 
och slipper byten. Luddigheten 
uppstår framstvid sågning i balsa, 
men kan slipas bort - antingen i 
sliprondellen eller med en 
oscillerande slipmaskin, som in- 
går i Minicraft-serien. Eller med 
att par drag med ett sandpapper! 
Cirkelsågen har ett klingskydd 
och det ar bra, for med sågen på 
full speed kan Sven ådlare delar 
sågas av! FåstetfOr sågens plexi- 
glasskydd år i vingligaste laget. 
Ibland fastnar arbetsstyckct i 
fåstet, vilket inte ar riktigt bra. 
Fåstet ar dock fčrbattrat på de 
nyarc modellema. 
Svarvtillsatsen 
Enkla s varvningar i tra u tfors till- 
fredsstållande. Dubbavståndetår 
inte stort - cirka 100 mm - men 
man får hela tiden komma ihåg, 
att det hår år verktyg for de små 
prylama - fór precisionjobb i 
fråmst tra. Borrmaskinen/driv- 
kallan ar låttmontcrad, vilket gor, 
att man intedrar sig fóratt an vånda 
svarven. Påettogonblickardenna 
svarvtillsats korklar och bl i r då ett 
verktyg, som man vcrkligen an- 
vander. Och det år ju avsikten! 
Och återigen - jag upprepar mej - 
så varv tal sregleras borrmaskinen, 
dvs svarven från centralenhetcn. 
Hår kravs den mbjligheten då man 
våxlar mcllan olika tråslag. Det 
bor betonas,attdctårenlitensvarv 
for små arbetsstycken. Det år dår 
fordelama med svarven finns att 
ham ta.

Overhandsfrasen 
Den år uppbyggd som svarven 
med 2 langsgående gejdrar på 
vilka borrmaskinen loper fjåder- 
bclastad uppåt. Vid spårfråsning 
pressas den ner och verktyget 
bearbetar arbetsstyckct genom ett 
hål i bottenplattan. Fråsenheten

forvaras monterad. Vid behov 
faster man snabbt den drivande 
borrmaskinen i hållaren - korklart 
på några ogonblick. Varvtalsreg- 
lering fiån centralcnheten! Flera 
olika fråstyper finns. 
Centralenheten 
Centralenhetcn innehåller trans
formator, reostat och čvcrbelast- 
ningsskydd, som år en evighets- 
såkring. Hånder det något, Idser 
den ut och man har bara a tt" håva 
stoppet" och trycka in fór fortsatt 
koming. Enheten en har uttag fór 
tre apparater som alltså samtliga 
varvtalregleras hårifrån.

Mangder av tillbehor
Minicraft erbjuder ett impone- 
randemaskinprogram. Destora 
maskinema finner har sina mini- 
brdder, som gor detlåttare fór oss 
små-hantverkarc! Serien omfattar 
6 olika "bornnaskiner" - åven en 
liten laddningsbar! Handsticksåg, 
lOvsåg (oldtimer-benåmning!), 
oscillerande slip, gasdriven lod- 
kolv, limpistol fór småltlim. Se
rien har en imponerande mångd 
borrar, puts- och slipverktyg, 
sågklingor med olika tandningar. 
Den, som soker må forvisso finna 
vad han bchover.
Jag har haft min lilla Minicraft- 
verkstad i 3 år nu och rekommen- 
derar den till modellbyggarealla 
kategorier. Specialisten finneren 
mångdfOrdelarmedutrustningcn. 
Men det kravs icke en specialist 
fórattfórdelamaskall visasig. Jag 
kan inte fórstá, varfór anlågg- 
ningen inte kom tidigarc in i mitt 
liv. Som halvklantig modellbyg- 
garc medparollen "fort, men fel" 
har dessa underverk hjålpl m ig att 
på gamla dar hoja byggkvaliten. 
Dcssutom har det blivit roligare 
och enklare att gora bra saker.

Stall de ratta kraven!
Dessa små mini verktyg får INTE 
jttmfóras med sina slora brdder 
trotsalladeras fordelar. Den,som

belastar dem med krav på en stor 
maskins mdjligheter biir besvi- 
ken. Inte bara på Minicraft-ma- 
skinema, utan också på sig sjålv. 
For då har han tyvårr missat det 
våsentligaste med dem: små, be- 
håndiga maskiner, som gor arbe- 
tet enklare, battre, roligare och 
snabbare!
Slotcar går nu ut med ett special
pris på ett startkit till återfor- 
såljama. Det handlar om MB 
1000, som erbjuds till priset390:- 
—  "normalt” rck. cirkapris på 
445:-. Dar kommer f  ΰ en annan 
fórdel fram med Minicraft-serien. 
Man behover inte skaffaalltpåen 
gång. Borja med start-kitet, se till 
att slåkt och vånner får sig en 
Minicraft-katalog, så har de lost 
julklapps- och fOdclsedagspre- 
sentandet fór en lång tid framåt. 
Det skulle inte fórvána mej, om 
de sjålva också skaffar sig en ut- 
rustning, som passar j ust dem. For 
hår finns chans att "skråddarsy" 
sin egen lilla mini-verkstad med 
Minicraft "i botten".

nytt
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Minicraft-verktygen finns i vål- 
sorterade jamaffårer och hobby- 
handlare. Jag rekommenderar 
Minicraft-prylama. Jag baserar 
mitt påståendc på tre års erfaren- 
het - ingen snabbtest! - av en del 
avdeunderverk,som erbjuds oss.

Redaktora

Ovan t v; Redaktorns Miniverk- 
stad. Slip & såg år fastskruvade 
på samma ply-platta - sladigare 
så! Centralenheten med verk- 
lygsståll på taket.
T h: Hår snurras ett nosblock 
fram i svarven - snabbt, enkelt, 
snyggt! Sliprondellen praktisk! 
Nedre raden fr  v: Centralen
heten: vid fronten fr  v huvud- 
brylare, "evighetssåkring", 
varvtalsratten samt uttag for tre 
olika Minicraflare. 
Tandlåkarfråsning/borrning och 
med liten sågklinga i borrmas
kinen åstadkoms suveråna spår 
fo r  rodergångjårn.
Cirkelsågen - aldre modellen!
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Åre dynamik?
Ikollegan AoHkan man tadel av 
en Pilotskola med en hel del om 
aerodynamik. Det 3r bra, fór den 
forankringen bór en modellfly- 
gareha.Tcori skadar aldrig! Men 
den gamble redaktøren tycker, att 
artikelserien hittills "farit fórbi" 
vasentligheter inom vissa områ
den lite for låttvindigt - och 
samtidigt gjort lite tvetydiga for
enklingar inom andra områden. 
Det årinte riktigt bra. Men ån har 
inte artikelserien avslutats, så det 
kan komma fórdjupningar i 
kommande delar. (En s k  brask- 
lapp!) Den gambles inlågg hår har 
inte plitats ner i polemik med 
AoH-fórfattaren. Se dessa rader 
mer som en lite annorlunda syn 
på vissa vasentligheter.

Sidrodret
J ag reagerade når jag laste avsnit- 
tetom sidrodret och dess funktion. 
Man skri ver att sidrodret an vånds 
mest vid start och landning - att 
korrigera med vid exempelvis 
sidvindslandningar.
Man skriver vidare att sv3ngama 
blir enklare och renare med skev- 
rodren, då dessa har en mera na
turlig funktion fór att få planet att 
banka. OK, det ligger en hel del i 
vad som sagts i AoH-artikeln. 
Menjagtyckerdetårsynd,attman 
reducerar sidrodret till en liten 
viftare på landbacken - eller vid 
låga farter vid start och landning. 
(Om den gamble inte har helt fel, 
såberoddeendel haveriermedJ29 
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Tunnanpå, altman vid exempel
vis finalen korrigerade med 
skevrodren med icke dnskad ef
fekt - vikning - som fóljd. Snart 
kom SFI-boken med anvisningar 
om att just sidrodret skulle an- 
vandas for korrigeringama. Dår- 
igenom "fórskonades" vingama 
ifrån oOnskade turbulenser, som 
skevrodren kunde orsaka i låga 
farter nåravikningsgrånsen). Men 
det var lite specieilt på den tiden, 
då man gick Over hån "konven
tionella" flygplan till pilvingade
flygtyg·
Men sidrodret år mycket mer an 
så. En REN svang kan góras ute- 
slutande, då sidrodret år med i 
ruljangsen.Medskevrodretfårvi 
fórvisso till en bra och nOdvandig 
bankning. Bankningen gOr, att vi 
håller oss kvar i svången och inte 
"glider" u t  Men dessa valsignade 
skevroder har inte bara godsaker 
att erbjuda. I och med att Du 
skevar omkuli, så kommer en sk 
"skevroderbroms" att påverka 
flygplanet Yttervingens nedåt- 
riktade skevroder går genom luft 
(under vingen) med hOgre tåthet 
an innervingens uppåtriktade 
skevroder, som "arbetar" i lagre 
lufttathct på vingens Oversida. 
(DetarjudenlufttathetskiUnaden, 
som åstadkommer vingens lyft
kraft). Yttervingensskevrodergór 
større motstånd mot den passe
rande luften och "bromsar" mer 
3n innervingens skevroder. OK, 
detta kan i viss mån reduceras

genom att man låter skevrodren 
gå mer uppåt an nedåt Men trots 
detta kvarstår en viss skevroder
broms, som gOr att flygplanets 
yttervinge "bromsas" så, att det 
blir en s k "oren" svang - om man 
nu inte blandar in ett sidroder i 
svangen.
Genom att fóru tom skevroder- 
utslag också ge lite sidroderu tslag, 
så kommer detta sidroder att 
"lyfta" stjarten så att man åstad
kommer en ren svang. (Se teck- 
ningen) Detta sidroderutslag ar 
nCdvandigt om man flyger "på 
riktigt" - något som bland andra 
Pår Lundqvist propagerade fór 
under sin tid som aktiv modcll- 
flygare. Och han hade rått! 
Sidrodret ar - och skali vara - ett 
aktivt roder i svångama. Detta 
påstående galler i varje fall till 
100%, då vi talar om modell- 
flygplan, som flyger som "nor- 
mala" flygplan. Med normala 
flygplan menar jag all tså "van
liga" flygplan och inte extrema 
jet-flygplan, d3r man i många (de 
fiesta normalfall) inte beltøver 
anvånda sig av sidrodret

Trotteln
Betraffande trotteln, så sager 
AoH-fOrfattaren, att man vid ókat 
m otorv arv (vid óverdimensione- 
rad motor) kan fårolltendenser åt 
vånster. Riktigt, men då skali det 
vara rejalt dverdimensionerat! 
Sjalv har jag dock aldrig ntøtt det 
problemet!
Men vid start så vill flygplanet - 
sårskiltt sponrhjulsfórsedda flyg
plan - svanga åt vanster. Det be
ror på propellems bakåtriktade 
och "skruvande" slipstfóm, som 
pressar på fenans vanstersida (vid 
hOgerroterande propeller).
Den luftstrommen från propellem 
pressar alltså fenan åt ftøger - och 
fóljdriktigt får flygplannosen en 
tendens att peka åt vanster och 
flygplanet vill svanga vånster! 
1954 - oj, nu nåra fyrtio år sedan! 
- då den gamble genomfOrde sin 
Ljungbyhedssejour var just gas- 
pådrag/avdragenavdeallraforsta 
lektionema i luften (liksom att 
hålla rak kurs vid små skevro- 
demtslag vid vaggning). Fór den 
har viljan till vånstersvang vid 
gaspådrag visar sig aven på ett 
luftburet flygplan. Och då galler 
det att dra på gas och samtidigt

"pedala" fram lagom sidroder fór 
att kursen into skulle andras. 
Modellplanskonstruktorer rc- 
kommenderar darfor, att propcl- 
leraxeln skali riktas lite åt hogcr 
fór att reducera den har gaspå- 
drags-svangverkan. (Samtidigt 
låter man axeln peka neråt några 
grader fór att motverka alltfor 
kraftig stigverkan vidgaspådrag). 
Darmed kan man påstå, au trotteln 
också har en "svangande" funk
tion. Man brukar tala om roders 
primår- och sekundårverkan. På 
samma sått skulle man kunna 
sdga, att trotteln - vid gaspådrag 
eller gasavdrag-harensvångande 
sekundårverkan.
Pilotskolans forfattare sagerock- 
så, att ett flygplan med helt rak 
vinge - ingen V-form - håller sig 
kvar i bankningen, sedan piloten 
lagt omkull det. Det ar heller inte 
helt rått, fór y ttervingen får auto
matiskt en hogre lyftkraft, då den 
passerar snabbare genom luften. 
Darfor har den en tendensattstiga 
i forhållande till innervingen. Den 
tendensen kan ibland bli så pass 
kraftig att man i svangen (oftast 
bran ta svangar med hård bank
ning) tvingas gemotskevroderfór 
att inte bankningen skali oka 
successivt.
Detarheltrått,attett flygplan med 
stor V-form låttare råtar upp sig 
sjalv beroende påattyttervingens 
så kallade "projicerade yta" ge
nom V-formen ar mindre ån 
innervingens och darmed får ett 
flygplan med stor V-form på 
vingama en rått så sjalvstabili- 
serande formåga.
Att man sedan skriver, att flyg
planets lyftkraft år proportionen 
till flygplanets vikt, tar jag som 
ett skrivfel. Flygplanets lyftkraft 
beror - enkelt uttryckt - uteslu- 
tande på flygplanets vingprofil 
och dess hastighet genom luften. 
Ett latt flygplan har inte større - 
eller mindre - lyftkraft an ett 
tyngre. Hur många modeller har 
fór óvrigt fått stanna kvar på 
marken JUST fór att de vařit fór 
tunga. Och tyngden år tyvarr inte 
en lyftkraftpåverkande faktor då 
det handlar om flygmaskiner. 
Mójigtvis kan en stor, tung karl 
vara starkare an en låti - och dår- 
med orka lyfta mer. Men det ar 
nog en helt annan historia.

Redaktorn



m Johan Bagge 
Lokeg atan 24 
602 36 Norrk6ping 
Telefon 011-13 36 47

fånerier & finurligheter m.m.

Spark skulle 
det vara forstås
Det dår fordonet jag skrev om i 
fórra Hčman, som på engelska 
kallas "kicker" åren sparkstotting. 
Precis det hade alla som skickat 
in svar skriviL En av dem hade 
dessutom tur genom attdras bland 
svaren. Det var Johan Stene från 
Nybro som blev den lycklige. En 
grej kommer på posten.
Ingen skrev daremot au han visat 
HOman fór engelsklåraren, ånnu 
mindre om det blev någon 
extrapoångpåbetygeL Jag tipsade 
juomdeLMenlåramakanskeinte 
år så låttflirtade (uttalas flOrt, 
rimmar på rnórt) nufortiden. 
Alla trogna Homanlåsare vet att 
julnumret brukar innehålla en li
ten not aU knåcka, samt att den 
buttre tomten dykerupp, ståndigt 
drabbad av elånde. I år år ndten 
en rebus, svaret hånger ihop både 
med fórra homan och med julen. 
Mer anslojar jag inte då biir det 
FÓR latt. Skicka in svaret i år så 
har du chans att vinna någon 
praktisk pryl.

En annan som sånde in svar på 
kicker-pioblemet var Lasse An- 
dersson i Ystad. Han vann vis- 
serligen inget fór det svaret, men 
han skali i alia fall få en grej fór 
han har deltagit i posttåvlingen 
mcdFRIFLUGAN. Ni minns vål 
modellflygtåvlingen som alla 
under 19årkandeltai,med vilket 
friflygplan som helst. Lasse tåv- 
lade med Flugan och skrapade 
ihop 390 poang når utråkningen 
år klar.
Sedan fórra numret har det fak
tiskt kommit in en hel drOs med 
posttåvlande i FRIFLUGAN. Ett 
gång från Gagnefs Flygklubb var 
nåmligen ute den 13 oktober och 
flog. Naturligtvis skickade de in 
resultaten till HOman. Alla del- 
tagama får ju pris och diplom. De 
var Sara Sundstedt (396 poång), 
Fredrik Marciszko (722), Tobias 
Marciszko(326),PauliLipponen 
(432), Markus Alatalo (492), 
Roland Westbom (240) och Inge 
Sundstedt (503) Inge år visserli-

gen lite Over 18 år men han skali 
få p i s  i alia fall, fór han år en av 
alla viktigavuxna som hjålpernya 
modellflygare t ex med FRI
FLUGAN.
Polsk ritning av Safir
SAAB Safir i polska tidningen 
skrev jag juom forragången. Som 
synes finns den stiliga ritningen 
med i detta nummer i rått bygg- 
storlek, och óversatt. Den år lite

svårare ån vanliga Homan-rit- 
ningar, men Du ha ju  helajullovet 
på dig att knåpa ihop den. 
Dessutom skali du som ett extra 
julpysseltips få en riktig Farbror 
Frej-grej "Hurmanfórvandlaren 
klådnypa till en modellklåmma."

Vi Hors och God Jul!

rroo
Klådnypa (trå) Plocka i sår Sått bakfram

4
Geren
smidig
klåmma
som
kommer
åt båttre
ån
nypan!
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Tåvla på 
klubbnivå fór 
båttre såkerhet 
& humor!
Majoriteten av radioflygarna tåvlar inte. 
Dårmed bryter de helt med traditionen trån 
friflyg och iinflyg dår nåra nog alia som 
bygger modeller tåvlar I någon form.
Det år en smula betånkligt av två skål.
Dels år tåvlandet ett bra må! att såtta upp fór 
sig, dels har vi i  Sverige nu egentligen inte 
någon internationellt kvalificerad elit som kan 
placera sig.
Når bredden saknas forsvinner toppen.

Att tavla i någon form skårper 
modellflygarenpå många sått. Om 
man vill placera sig, ser man au
tomatiskt till att grejoma år i 
topptrim och fungerar. Det år bra 
både fik: flygsakerheten och hu
moret.

Villman inteverkabortkommcn 
på tåvlingsdagen så såtter man i 
allmånhet också igång med att 
tråna. Då ilkar den uttagna flyg- 
tiden, vilket mOjligen kan tåra på 
innehållet i plånboken, men år bra 
både fór sjålvtilliten och flygså- 
kerheten.En radioflygare som kan 
flyga ett tåvlingsprogram biir en 
såker modellflygare.

I Vallentuna MFK år vi inte

sårskilt kvalificerede tåvlings- 
flygare.

En del tavlar har & ddr
M endåochdåårdetnågonavoss 
som deltar på Barkarby eller 
flyger Sting Pylon. En del flyger 
också enkla segeltåvlingar i re
gionen. Ett par av oss har också 
en tidtåvlatinternatkmelltielflyg. 
Vi klarar i allmånhet oss bra - 
kanske inte placeringsmåssigt - 
men vi har en viss vana vid att 
hållaoss bercdda till start, fOlja ett 
flygprogram och ha ett extra 
glOdstift fårdigt når det ordinarie 
lågger av. Vi hari någem mån tåv- 
lingsnervema under kon troll...

En viss hjålp har vi då haft av att 
vi vage år har haft Klubbmåster
skap i segel och motor. KM: en har 
varitrått vålbesilktaallaår. Vi har 
kdrt efter i stort sett samma regler 
sedan 1982 och de har vissa for
delar.
1. Alla typer av modeller år god- 
kanda - en trekanalsstyrd nybdr- 
jarmodell år faktiskt låmpligast!
2. Inga modeller ftjrdårvas på 
tåvlingen utan reglema år milda 
mot modellen.
3. Kunskapema som behčvs och 
som måls år de som man ska visa 
vid vanlig flygning på fåltet.
4. Vi brukar tycka att tåvlingama 
år spånnande och resutatet kan

ibland avgdras på sista flygning- 
ama.

Dåremotkan intcrcnanyborjarc 
delta. Man måste texkunna landa 
obehindrat och med motom bort- 
kopplad på motor-KM.

Bosse Gårdstad 
Ovan: VMFK:s regler klaras av 
medlemmar i alla åldrar. Johan 
Hammarstróm har mekhjålp av 
fader Sven.
Nedanfr v: Inflygning mot 
market i se gelflygtåvlingen. Pelle 
Bostróm fórsoker tråffa rått.
En stor resultattavla år trevlig 
att ha. RC-grenchefen i VMFK 
Olle Bostróm visar låget for  
tåvlande.
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Dessa regler har kommit till fó r  att skupa en lått 
MOTOR administrerad tåvlingsform på klubbnivå, dår man fårsåker 

\ / Λ  mata några viktiga fardigheter en modellflygare bår ha få r  att 
F L Y  O  såkert kunna manåvrera sitt plan på ett vanligt klubbfålL

Man klarar sig bra i denna låvling med en 
vanlig trekanalstyrd modeli. Den som har 
braordningpåsinagrejor, har rutin påatt 
flyga och landa klarar sig tea i denna tav
ling.

Modellen
Alla modeller och motorstorlckar år til- 
låtna.

Periodindelning
Tåvlingcn bdr hållas i minst tre, gåma fyra 
omgån gar, varav den såmsta raknas bort. 
Skulle flera tåvlande ham na på samma 
slulpoang gdr man en omflygning med 
prccisionslandningsmomentetfdr dessa.

Totaltid
Varje tavlingsstart får omfatta hOgsl tio 
minuter. Håller den tavlande på mer ån 
tio minuter raknas poang fram till den 
manovrer sc»n avslutades inom tids
gransen. Påborjad mand ver ska a vbrytas 
och den tavlande ska snarast landa.

Det år tillåtet att återstarta motom obe- 
gransat antal gånger inom totaltidcn. 

Om ett tavlingsmoment inletts, tex en 
landningsinflygning, och sedan avbryts, 
råknas detta moment bort och den tav
lande får påbdrja nasta moment. "Prov- 
inflygningar" år inte tilllåtna.

Medhjalpare
Den tavlande får ha en medhjalpare.

Domare
En huvuddomare ska finnas. Denne år 
också tavlingsledare. Domaren avgdr 
envaldigt vid tvister. De tavlande ska 
hjalpa till med tidtagning och bedomning 
av landningar mm.

T avlingsprogram
Tåvlingsprogrammetbestårav4 moment:
1. Loopingar

2. Precisionslandning
3. ’’Stjartsvang”
4. Bedomningslandning

Start
Narden tåvlande anser sig varafårdig fdr 
start ger han tecken åt domaren som bdr- 
jar tidtagningen nar den startande satter 
startmotom till propellem eller bOrjar slå 
på propellem.
1. Loopingar
Den tåvlandeangersjålvnar han vill borja 
loopa med etthdgt "Loopingar NU”. Se
dan ska han på en minut gtea så många 
loopingar som mdjligL Loopingama 
behdver inte vara perfekta i rundhet. De 
behdver inte heller bdrja och sluta på 
samma hojd. Men modellen ska ligga så 
gott som horisontelit på vingama och får 
inte heller aw ika ur kursen mer an ca 20 
grader.

Tavlingsledaren raknar hdgt looping
ama som år godkånda och en tidtagare 
talar om når en minut gått 

Poång: 1 poång per looping, max 25 
loopingar ger poång.

2. Precisionslandning
Ca 10 m firån banans bdrjan placeras ett 
ca 2 m hčgt hinder, tex en yllctråd spand 
mellan två pinnar. 15 meter bortom detta 
hinder gtes ett landningsmårke. Planet 
ska landa så nåra detta mårke som mdj- 
ligt efter att ha passerat Over hindret. 
Flyger man utanfOr pinnama biir land- 
ningen ogiltig.
Såtiningspunkten råknas. Om planet 
vålter och hamnar på rygg ges inga po
ång. Avståndet mellan market och mo
dellens nos råknas.
Poångtabell:
inom 1 meter firån mårket - 25 p 
inom 2 meter från mårket - 20 p

inom 3 meter från mårket -15  p 
inom 5 meter från mårket - 10 p 
inom 10 meter från mårket - 5,p

3. ’’Stjartsvang”
Planet backas bakom en (tex med 
sprayfårg) markerad linje tvårs Over ba
nan, genom landningsmårket. Hindret 
från det tidigare tavlingsmomentet tas 
bort.
Den tavlande ska sedan starta modellen, 
passera mårket rullande på marken (tid- 
tagaruret startas), gora en 360 graders 
hOger- eller vånstersvång och landa ge- 
nast, samtidigt som han passerar linjen 
(tidtagaruretstannas)rullandepåmarken 
eller på hOgst två decimeters hojd 
Poångtabell
inom 10 sekunder - 25 poang 
inom 20 sekunder - 20 poång 
inom 30 sekunder -1 5  poång 
inom 40 sekunder -1 0  poång 
inom 50 sekunder - 5 poang

4. Bedomningslandning
Den tåvlande ska flyga sitt plan 50-100 
m Over banan i landningsriktningen. 

Dårefter ska han dra av gas till tomgång. 
Motom får också stannas. Efter detta får 
trottelspaken inte roras. Drarden tåvlande 
på gas ( tex for att rådda planet från have
ri) biir manovém ogiltig. Modellen ska 
nustannasånåramarketsom mojligtefter 
landningen och denna punkt råknas (inte 
såtiningspunkten!) vid måtningen. Pla
net får inte hamna på rygg. Det år inte 
tillåtet att vånda planet efter passagen av 
market, men man får styra mot mårket 
direkt efter såttningen på banan.

Poångtabell:
inom 1 meter firån mårket - 25 p 
inom 2 meter från mårket - 20 p 
inom 3 meter från mårket -15  p 
inom 5 meter från mårket -1 0  p 
inom 10 meter från mårket - 5 p 
Når planet stannat knåpps totaltidcn 
av. Dårmed har den tåvlande genom- 
fórt alla moment.

mm

SEGEL Tåvlingsformen bygger på de sk LSF20 reglerne som ger de 
tåvlande måjlighet att ånda in i sista tåvlingsperioden 

FLYG korrigera misstag i de tidigare starterna.

Allmånt
Alla anvånder samma startlina. Mo- 
dellvalet år fritt. Startordningen lottas 
fdre fórsta start.

Totaltid
Tavlingen kOrs antingen som LSF20 
eller LSF17 beroende på våderleken 
och deltagande modeller. LSF20 bety
der att man flyger 6-minuters flygning- 
ar de fOrsta tre periodema och jåmnar ut 
till 20 min i sista, LSF17 betyder att

man flyger 5 minutersflygningar och 
jåm nar ut till idealtiden 17 min i fjårde 
perioden.

Tidtagning
Tiden tas från det att linan slåppt mo
dellen tilis att modellen vidrdr marken. 
Man ska flyga så nåra idealtiden 6 min 
(LSF20) som mdjligt. Då erhåller tåv
lande 360 poång per start. Efter 6 min 
råknas minuspoång fdr varje sekund. 

30sekefiterperiodensidealtid fårman

inga landningspoång. I sista perioden 
ska den, som flugit idealtiden 18 min, 
jåmna ut till totalt 20 min génom att 
flyga exakt 2 min. Alla tåvlande ska 
upplysas om hur många sekunder de 
ska flyga i sista start for att hamna så 
nåra idealtiden som mdjligt.

Landningspoång
Landningspoång låggs till tidspoång- 
en. M an får 30 p om man landar inom 
en cirkel med 15 m diameter och 15 p 
om man landar inom en cirkel med 30 
m diameter. Cirklama kan tex markas 
ut med sprayfårg fore tåvlingen. En 
mittpunkt bor mårkas ut till de tåv- 
landes hjalp.

"'W  1 i
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Laminatteknik inom friflyget
Sedan några år tillbakaharkonst- 
fiber i olika varianter anvånts i 
konstruktioner av friflygmodel- 
ler. Det borjade for många år se
dan med glasfiber i olika varian
ter, fortsatte med kolfiber och nu 
senast Kevlar.
Varje typ av fiber har sina forde
lar och nackdelar. Ty vårr har det 
gått trend i det hela. Helt plotsligt 
var glas helt ute och det var kol 
som galide. Eller grafit, som dom 
på andra sidan Atlanten envisas 
med alt kalia det i ett forsok att 
kapa marknadsandelar. Genom 
att påstå att grafiten år en fór- 
baltrad form av kolfiber. Kanske 
ligger det ett kom av sanning i 
delta påstående rent tekniskt, m at 
kolfiber åren engelsk uppfinning, 
som togs fram av RAF fór en 
Herrans massa år sedan i den fór- 
ådlade form som man i USAddpt 
till grafit. Men engelsman åndrar 
manintepåsålatt,sånamnetfinns 
kvar annu på kolfiber tillverkad i 
England. Åven den hógsta kvali
teten.
Om nu någon fortfarande tror att 
det ar båttre att kftpa amerikansk 
grafit, så kanske foljande historia 
kan råtta till en del.
For en del år sedan fick jag lite 
grafitfrånUSA. Jag provade den 
fórpropellraroch fann den utsOkt. 
Bestålide en rulle. Når den kom, 
så fanns som vanligt en s k batch-

lapp på insidan rullen. Den talar 
om vad fibem heter och från vil- 
ken "batch" den kommer - en ty
pisk "bra att ha"-lapp, om man 
hittar fel eller vill bestålla mer. Det 
var grafit från ett fóretag, som 
heter Grafil. Men under denna 
lapp fanns o i annan lapp. Ner med 
lappama i lOsningsmedel och se - 
vid delningen kom en annan till- 
verkare fram. Och ett annal namn. 
Kolfiber från Courtould i England 
- marknadsledare på kolfiber. Bl 
a gors Ferraris Formel 1 chassin 
i kol från Courtoulds.
En vaming år på sin plats. Om ni 
funderarpåattkOpakolffånUSA, 
så ta reda på om det år grafit Kol
fiber i USA år i fOrsta hand gjord 
fór bra elektriska egenskaper och 
hållfastheten år oftast dålig. 
Kevlar år DuPonts bidrag på fi- 
bermarknaden. Kevlar år ett han- 
delsnamnpåenaramidfiber. Pre
cis som i fallet Nylon och Dacron 
har DuPont lyekats med att få in 
ett handelsnamn i folks medve- 
tande. Aramidfiber tillverkas på 
andra stållen också, bl a i Sovjet 
men kvalitetsmåssigt verkar det 
inte som can dom håller samma 
standard. DuPont gór bara fibem. 
Våvningochannatfå andra pyssla 
med. Kevlar år lått, flexibelt och 
starkt Det blir dock avsevårt sty- 
vare i ett laminat.
I laminat gårdet utsOkt att blanda

dessa fibrer fór att få fram olika 
egenskaper.
Glasfibem har många fOrdelar 
och egentligen bara en nackdel - 
vikten. Detta gór forhållandet 
mellan styrka/vikt olåmpligt fór 
forstårkningar i vingar. Men det 
år ett flexibelt material, som tål 
stryk och år låttarbetat Går dess- 
utom att få i lått våv, 25 g/m2. 
Utmårkt material fór kroppar, 
kåpor och annat som får stryk. 
Kolfiber år lått, starkt och sty vt. 
Det går att få tag i mer flexibla 
varian ter, men behOvsett flexibelt 
laminat år det båttre att mixa 
kolfiber med glasfiber eller Kev
lar. Ett kånt faktum som anvånds 
i flugspotillverkning, dår man 
dampar kolfibems snabbhet med 
glas eller Kevlar. Kolfibems 
styrka gor att man idag kan till- 
verka låtta och extremt starka 
vingbalkar. Något som visat sig 
nódvándigt i dagens modema 
friflygmodeller, dår påfrestning- 
ama vidstart ligger åtdetextrema 
hållefi
Kevlams nackdelar år kånslighe- 
ten fik UV-strålning samt att det 
tar upp vatten och år svårbear- 
betat. UV-kånsligheten gor att 
styrkan i laminatet med tiden går 
fórlorad, om det exponents fór 
solljus. Fiberandar måste "tåtas" 
med cyanolim så att inte vatten 
kan tranga in. Det går att fylla ett

laminatmed vatten om det vill sig 
riktigt illa. I vått tillstånd år dess- 
utom fibem långre och laminaten 
blir fladdriga, dvs styrkan och 
styvheten fórsvinner.
Detta råkade en fluglinetillver- 
kare ut for for ett par år sedan. 
Kama av Kevlar och utanpå detta 
en coating, som skulle flyta. Men 
når vatten króp in ikåman, så blev 
det en sjunklina, och dessutom 
slåppte coatingen.
Att bearbeta Kevlar år svårt. Atf 
klippa utan att anvånda speciella 
saxar år snudd på hopplóst. Fib- 
rema viker sig i ett och saxen 
skjuter våven framfór sig. Att 
slipa overskottsmaterial med 
sandpapper år lika hopplóst. Det 
blir en massa lósa fransar. Detta 
kan man utnyttja och gora bra 
penslar av. Rulla ihop lite kevlar- 
våv, klåm ihop, limma, låt hårda 
och slipa. Alla tvårgående fibrer 
+ bindemedel slipas bort och 
merparten av langsgående fibrer 
bildar penseln.
Som bindemedel i laminat tycker 
jag att det bara firms ett - epoxy. 
Polyester ger i och fór sig ett hår- 
dare laminat, men styrkan år inte 
i klass med epoxy och måste 
kompenseras på något sått. Och 
med tyngre resultat som foljd. 
Epoxy. Vad anvånda? Det båsta 
år någon basepoxy från Shell el
ler Ciba-Geigy. Men dom år
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tjocka och svåra ett få till bra i 
tunna laminat Idag fmns det bra 
och relativt tunnflytande epoxy
plaster specieilt framtagna fór 
laminat. Sjalv anvånderjag R&G 
eller en Nm epoxy framtagen fór 
tillverkning av segelplankor. Det 
går att tunna basepoxy med aktiv 
fortunnare, men mer an 10% re- 
kommenderas inte. Alkohol som 
fortunning i laminat fórsámrar 
resultatet något helt otroligt och 
skali bara anvåndas på ytskiktet 
En vacuumpump år guld vård vid 
laminattillverkning. Det finns 
idagpumparfórrunttusenlappen, 
som klarar av 85% vacuum. Min 
pump kommer firån England och 
år just en sådan. Ser inte mycket 
ut fór vårlden, men fungerar ut- 
mårkt. Så kommer ytskikten.

Duralfolie
Duralfolie från Sovjet med en 
tjocklek av 0,03 mm. det finns en 
engelsk hård alfoliesom fungerar 
likabra. Går att få tunnaregenom 
att "etsa" den i kautsiksoda och 
vatten. "Etsning" gerdessutomett 
ovcrlågset "bett" fór epoxyn. 
Råddningsfilt. Jo då. Detta an- 
vånds fór att skydda Kevlar ffån 
UV-strålningen. Det ar det denna 
folie tagits fram fór. Radd- 
ningsbiten år en biprodukt. FOr att 
slippa tråkiga veck, så kopte jag 
på mig några hundra meter. En 
sida biter inte epoxyn på.
FOr laminat an vånder jag foljande 
glasfibervåvan 25,50 och 80 g/ 
m2. Dessutom rowing avsedd fór 
epoxy - svårtaufåffam. JagkOpte

15 kilo firån Scandinavian Glasfi
ber fór snart 20 år sedan. RA 35 T 
heter den. Snart slut nu.

Kolfiber
Kolfiber. Rowing 6 och 12 k, dvs 
6000resp 12000 fihrer i "snOret". 
Finns på rulle, bundet eller obun- 
detellerisktape. Detsistamycket 
hanterbart, då man ofta kan kOpa 
det på metervara. Sedan anvån- 
der jag sovjetiskkolfibervåv, 0,12 
mm tjock och med +99% langs
gående fibrer.

Kevlar
Kevlar i 40 och 60 g/m2. Det finns 
låttare 3n 40 gramsvåv, men den 
vaven ar glesare vavd, så slutre
sultatet biir tyngre.

Vid VM 1977 i Danmark kom 
heladetsovjetiskaFIC-lagetmed 
modeller dår ytskiktet bestod av 
duralfolie-ettbalsa/durallaminat 
IF1C  var vi i våst troga med att 
kopiera den sovjetiska tekniken. 
Och fortfarande år det många som 
inte vågar sig på det hela. H3r i 
Sverige ar det bara Ulf Carlsson 
och jag sjalv, som provát på den 
sovjetiska tekniken. Vilketar lite 
fórvánande, då det i sjålva verket 
3r ganska lått att bygga på detta 
satt. Engelska Aeromodeller hade 
en mycket bra artikel i amnet, 
skriven av Stafford Screen, en av 
2 engelsman i varldstoppen.
Den andra - Ken Faux -kOrockså 
med durallaminatvingar. Mycket 
vridsty vt, men biir lått fult efter 
några landningar.
Tekniken ar faktiskt enkel. Alla

som byggt helplankade modeller 
borde inte ha några som helst 
problem. Duralvingar byggs på 
samma satt. Men man måste vara 
mer noggrann. Laminatet måstc 
stamma Overens nar man limmat 
undersidans spryglar och balk på 
plats och skali vika Over ovan- 
sidan. Det år har det skiljer, allt 
byggs på undersidan. Nar sedan 
ovansidan viks Over och limmas 
ar i praktiken denna vingpanel 
klar. Noggrannhet 3r a och o. 
Vingdelningen måste sitta exakt. 
En byggjigg 3r ett måste. Och 
jiggen skali vara noggrannt till- 
verkad.
Ken Faux har t ex ståndigt nya 
laminat pågång.Laminatet till en 
panel tar i alia fall 24 timmar att 
hårda. Man kan gOra hur många 
som helst och sedan bygga når 
man behover vingar.
Ett annat satt att gOra FIC-vingar 
har plockats fram av Venuti från 
Italien och Zsengeller, Ungem. 
Vingpaneler skårs ut med varm 
tråd ur skumplast och forses med 
80 grams glasfiber (Venuti) eller 
40 grams Kevlar (Zsengeller). 
Kolfiberbalkar och fOrstårk- 
ningar. Samma teknik anvånder 
Reynders, Belgien, i F l A. 
fór 6 år sedan presenterade Vik
tor Issaenko, Sovjet, dom fOrsta 
modellema med D-box av ett 
kevlarlaminat. Som ytskikt "et- 
saď  darulfolie och med kolfiber- 
balk. Det var en F l A-modell med 
Over 2400 mm spannvidd och 
med en vridstyvhet som var

Overlagsen dom fiesta F1C- 
modellers. Bakkantav balsa/kol- 
fiber laminat.

D-boxar i Kevlar
Kevlar D-boxar i F1A slog ige- 
nom snabbare. Men har blivit 
vanlig fórst fórra året och popu- 
låra i år. Nu bOrjar det dyka upp i 
F1B också. I Sverige har året som 
snart ar slut inneburit ett genom- 
brott får denna D-box. Tyvarr 
missade många svenskar att 
handia påsig fårdiga D-boxar, nar 
sovjetema var i S verige. 400: - fór 
en komplett sats D-box med 
kolfiber ar klart rea-pris!
Samma sak har. Det år latt att 
bygga bra. Men återigen nog- 
grannheten år viktig. Har finns 
inte marginalcma lange. Forar- 
betet kan åven hår gOras långt 
innan man år på gång med byg- 

Fortsåttning nåsta sida!

Ovre raden fr  v: Verklyg mm fór 
laminattillverkning: vakuum
pump, slangar, D-boxform & 
specialsax fó r  kevlar. 
Upplåggning av listlaminat på 
glasplatta (+95% kolfiber). 
Listlaminatet under vakuum med 
platta (makrolon) + p-list. 
Upplåggning av D-boxlaminat - 
obs kevlar i 45° vinkel och nedre 
raden fr  v under datapapper. 
D-boxlaminatet på formen - 
utsug + slangen som medfor 
vakuum på båda sidor om for
men. Hår syns tydligt kolfiber- 
skiktet mellan balsaflaken.
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Bilden: ett bra exempel på laminat-"produkter"- en FlA-vinge 
med Kevlar-D-box, kolfiber-capstrips och kolfiber-bakkant.

t m
Laminatteknik...
Fortsåttningfrån foreg sida! 
get. En D-box om dagen och man 
har snart ett lager. Balklaminat 
kan goras av sovjetisk kolvåv och 
taperas i tjocklek om så Onskas. 
Jag kórde ett laminat 800 mm 
långt, 0,8-0,4 mm tjockt. Det 
jobbiga ar att skara ut balkama, 
men med bra stålskala och tåla- 
mod går det bra.
Vad behovs? Vacuumpump har 
namnts. En glas- eller plexiglas- 
platta som underlag. Bordet skali 
vara plant. Polyetenfolie 0,2 mm. 
Kallas 2ven byggplats. Detta an- 
vands som underlag (slåppmedel 
behovs ej!) och att trycka lami
natet motglasplattan eller D-box- 
formen. Dennaform år en triangel 
med ratt nosradie. Kan hy vlas ut 
ur en Habit. Så har Pelle Findahl 
gjort.
Pclla hóll fóredrag om dettaforra 
nyår i England och hans uppsats 
firms med iboken från dettamóte. 
Fås från Free Flight News.
N2r jag gør tunna, platta laminat 
såanvanderjagen makrolonskiva 
som forsetts med P-list runt om 
och utsugningsanordning. OBS! 
EndastP-list duger som tåtnings- 
list. Vid tjockare laminat, typ 
weblaminat, tejpar jag byggplast 
runtom och sticker ner en rórbit. 
Tata med modellera.
Datapapper ar också an vandbart. 
Som laskpapper att suga upp 
óverflódig epoxy med. Pensel till 
epoxyn, bast 3r billiga kinesiska 
artistpenslar i borst Tvåtta dom 
efteråt i fortunning eller alkohol 
och sedan tvåloch vatten. Gór det 
noggrannt och detar en evighets- 
pensel.

Dural-balsa laminat
Forst bor man tillverka mallar att 
skåra ut flaken efter. Manfårprova 
sig fram till ratt storlek efter 
sprygelmallar med olika kordor. 
Kolia extra noggrannt hur stort 
avstånd det skali vara mellan 
flaken vid framkanten. Anvand 
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ratt tjocklek på balsan och satt av 
måtten på mallen. Balsan skali ha 
hel raka fibrer och absolut A- 
grain. Inte det minsta som liknas 
vid quartergrain får førekomma 
om man vill ha en snygg vinge. I 
ftvrigt får balsan vara skrap, bara 
den ar latL Balsan har ingen 
funktion fór styrkan, fungerar 
enbart som bårane av duralfolien, 
som ger vridstyvheten. Styrkan 
sitter i kolfibcrbalken.
N3r mallama årklara skårs pane- 
lema ut. Vinkeln vid fram-kanten 
slipas till och dår bakkanten skali 
bli slipas både over- och undersi
dan ner. Avståndetmellan flaken 
mats upp liksom passningen vid 
ro ten. Sedan låses det hela med 
tejp på några stailen. Pláten skårs 
till i Overdimension. Anvand 
skalpell och glasunderlag. Ett 
måste. "Etsa" pláten eller tvatta 
med lósningsmedel och slipa ytan 
med stålull. Tejpa och slipa for- 
siktigt, då duralen lått veckar sig. 
Fóre sista slipningen blandas 
epoxyn och halls ut på pláten. 
Anvand gummiskrapaatt fordela 
epoxyn med. Det går åt otroligt 
lite epoxy. Passa in balsan och 
kolla mellanrummct. I detta låge 
år makrolonskivan guld vård. 
Inget tejpande, bara på med ski
van och igång med pumpen. Ef
ter 6 timmar ar det dags att stanna 
f&· att - med alkohol på trasa - 
tvatta spåret mellan flaken. Fór det 
har pressats ut en del. Samtidigt 
kan man passa påattvika runt den 
plåt som skali gommas och 
limma. Påmedvacuumetigen. 12 
timmar senarc tar man ut ett fint 
laminat, stoppar deti "portfOljen" 
av wellpapp och drar igång nåsta.

D-box-laminat
Till att bóija med så skali Kev- 
larvaven ligga i 45° vinkel i la
minatet. Det år dags att tanka på 
detta når bitama klipps till. Till 
mittvinge anvånds 2 lager 60 
grams våvoch till spetsama21ager 
40 grams.

L2gg till någon cm på bredden och 
var NOGA med att inte dra i vå- 
ven, då den då biir smalare. Och 
detta ar mycket lått gjort. Rulla 
fÓrsiktigtihopvatjebit,sáblirden 
mer hanterbar.
Når detta a r gjort tejpas radd- 
ningsfolien till ett plant underlag, 
rålt sida m ot Kevlam. Rulla ut 
fórsta kcvlarlagret Ni tillverkas 
en hållpinne (10 x 10 balsa, 70 
mm lång - måtten inte så noga). 
Slipa plan runt om. Blanda epo
xyn. Ta till mer ån du tror går åt. 
Nu skali epoxyn penslas ut på 
Kevlam. Detta MASTE goras i 
fibremas riktning. Hår kommer 
hållpinnen in. Man tryeker helt 
enkelt fast Kevlam med pinnen 
och penslar på andra sidan. Det 
biir att flyttapinnen hela tiden och 
vinkla den. Når hela laminatet år 
tåekts RULLAS ndsta lager ut och 
stopplas fast med pcnscln. Nu ser 
man var det fattas epoxy eller var 
man vrakt på. Pensla på mer dår 
det fattas.
Dags fór datapappcreL Lågg på 
och anvånd hållpinnen att stryka 
fast med. Låt det suga upp epoxy 
ett tag, dra av och upprepa tilis 
papperet bara biir lått fuktigt. 
Lågg på en bit byggplast som 
slåppmedel mot formen. Dags att 
lossa tejpbitama och vika hela la- 
minatet Over formen. T3ck allt- 
ihop med byggplast, tata ordent
ligt, sått in utsugningsanordning 
och starta pumpen. Nu hórs det 
tydligt om det låcker någonstans. 
Tata med tejp eller modellera. Det 
kan bli nod vandigt att fórse for
men med lister och andra anord
ningar fór att det skali suga helt 
tått mot formen. Det går att góra 
hål, stoppa in en list och tejpa. 24 
timmar senate 3r laminatet klart. 
Dags fór nåsta.

Listlaminat
År det enklaste att góra. FOrst 
tejpas byggplast last som under
lag. Sovjetisk kolfiber 0,12 mm 
eller kolfibertape 3k - 0,2 mm - 
går att anvanda. Jag fóredrar den 
sovjetiska våven. Fórsta 2 lager 
våvihela laminatets långd. Epoxy 
penslas på enligt ovan. Sedan 
laggs kortare och kortare bitar dit 
och avslutas med 1 lager i full 
langd. Nytt lager byggplast och

på med makrolonskivan. Efter24 
timmar har jag ett laminat som 
varierar i tjocklek från 0,4 - 0,8 
eller 1 mm. Eller vad jag nu vill 
h ad e t

Webblaminat.
Mellan ovanstående balkar skali 
det finnas webbar.Påsenarc år har 
det blivit vanligt att fylla detta 
utrymme med balsa med stående 
fibrer. Det ar bókigt att sitta och 
skåratill ochputsa. Dessutominte 
specieilt noggrannt. Nu har man 
mójligheten att skara upp hela 
webben i sin ratta langd, slipai jigg 
och limma till balkama. Górs 
låmpligen i vacuum. Webben går 
också att sty va upp med kolfiber 
i mitten. Helt borta ar att pilla in 
webbar mellan vaije sprygcl. 
Milt webblaminat ar 850 x 230 
mm. 3mm balsa med 2 lager Sov- 
jetiskkolfibcremellan. Det går åt 
4 flak + en liten bit extra fór att 
limskarvama inte skali ligga mitt 
emot varandra. Vaije flak skårs 
av i 230 mm långa bitar som 
limmas ihop med vitlim. I mitt 
laminat 8 st. + 50 mm extra. 
Sedan fasts ett lager vav med 
epoxy enligt ovan. Nåsta lager 
rullas ut och stópplas fast Data
papper fór att suga upp det varsta 
overskotlct. Nåsta balsalager 
passas in och det laggs så skar- 
vamaintekommeróvervarandra. 
Vånd det hela over på ett plant 
underlag fórsett med byggplast. 
Lågg ett nytt større lager bygg
plast over, tejpa tått, stick in ett 
rór, tåta och starta pumpen. 24 
timmar senare år webbar till ett 10 
tal modeller klart. Bara att skåra 
ut, slipa i jigg och limma till balk. 
Detta var några exempel på hur 
jag gór laminat. Variationemapå 
dessaarmånga.anvånda material 
likaså. Vaeuumpumpen 3r ett bra 
verktyg om man vill góra kåpor, 
kroppar och andra laminatrunten 
form. Byggplastenår ju  till en del 
flexibel, så runt vissa krókta ytor 
går det bra. Annars biir vecken 
ganska små och låtta att slipa till. 
Kevlarsax, vacuumpump, epoxy 
och våvar finns hos 
ELGECO, 031-473560

Edge.



En bcsviken modcllsportflygare 
Eriksson noterar att uppropet till 
aktivitetcrfOr "sport flygare" ront 
ett svagt intresse.
Han år dock inte på något sått 
nedslagen utan arbetar vidare 
bland annat på sin idé om mår- 
kcstagning mm. Från det senaste 
SMFF-styrelsemotetnoterarhan, 
att dårfanns ett och annat att glådja 
sig åt. Bland annat en satsning på 
konferens om skolflyg, ung- 
domsledarkurs, organisations- 
handbok och puffande på fler

meetings som gor modellflyget 
kant utanfór det egna ledet. Den 
valda utbildningsstyrelsen arbe
tar hårt på att sammanstålla och 
fórbattra kursplaner, som kan 
anv3ndas i klubbar och distrikt 
Jag lyekonskar folket i utbild
ningsstyrelsen, fer detta år en 
långe eftersatt verksamhet, som 
betyder en hel del också fOr oss 
sOndagsflygare.
Jag hoppas att DU efter att ha låst 
dessa rader tar Dig i kragen och 
sånder mig Ditt bidrag i amnet

modellsportflygare, så att vi alla 
i ffamtiden kanner oss tillfreds 
med att vara med i SVeriges 
ModellflygfOrbund.

Gunnar Eriksson

PS. 52 nya juniormedlemmar 
vårvades under september I okto
ber. Det innebår, att ytterligare 
två OSfyrtaktsmotorer lottats ut. 
Vi har platsfor fler juniorer - så 
varva vidarelge medlemskap i 
julklapp! -for vi år beredda att 
lotta ut ånnu fler motorer. DS.

Helikopter-certen 
nu på gångl
I boijan av december ta vi frarn 
en "Instruktion fOr helikopter
certifikat" - utformadpåsamma 
satt som RC-cerl-instruktioncn. 
Sedan ar det bara alt gå igång 
och avlagga proven fór heli- 
certet. Vi arbetar också på att 
ordna fint pris till ett planerat 
lotteri 3ven fór alla chopper- 
piloter som tar helicerten!

Annu ett lotteri fór aktiva klubbar - se sid 35 i detta nummer!

Model Craft och O. S. 
stottar svenskt i

Har DU hjålpt någon att få upp 
ogonen fór vår fina sport?
Vi som redan u tovar den har 
skyldighet att locka in och hjai- 
pa andra att komma igång med 
modellilygsporten.
Om vi hjalpsåtkan vigcflerglada 
manniskor en trevlig ffitidssys- 
selsattningmedfriskluftochgott 
kamratskap.
SMFF har återigen fått ovar- 
derligt stód ifrån Model Craft i 
Malme, som ger oss mOjlighet 
att lotta ut fina OS-motorer. 
Varvar Du en ny medlem, så 
deltar Du automatiskt i årets 
vårvningslotteri. 
Fyllinvarvningsblankettensom 
fannsiModellflygnyttnr 11990 
(Du kan kopieraden vidbehov). 
Skriv dit namnen på dem, som 
vill bli medlem i en klubb och

SMFF. Skriv också dit Ditt eget 
namn, Din klubb. Åvenen klubb 
kan vara varvare. Då deltar 
klubben i lotteriet.
Vi har aven i år lagt upp det så, 
att vårvaren iklader sig ett "fad
der"-ansvar fór den nya med
lemmen, vilket innebar, att det 
ar inga "lOsa" medlemmar, som 
vi på det hår sattet får in i landets 
klubbar och SMFF. Alla med
lemmar biir på det viset snabbt 
aktiva medlemmar. Alla nya 
medlemmar, som anmåls i sam
band med varvningskampanjen 
får Modellflygnytt direkt Han/ 
hon tas upp på den datalista, som 
sands till Er i klubben fór god- 
kånnande.
Darefter fóljer registrering och 
avgiftsbetalning den vanliga 
rutinen.

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

Anvånd vårvnlngsblanketten som finns i 
Modellflygnytts mittuppslag i nr 1/1990!

OBSERVERA Endast vårvaren deltar i lotteriet!
Lottning verkstålls så snart den nye medlemmen 
anmalts till en klubb. Vinsterna utsånds per post.

Vårvningsperioder
November - december dragning i januari 1991

Vinnare av OS fyrtaktare hittilis under 1990 
Allan Friberg, Trelleborgs MFK och Malmo Radioflygare. 

Bertil Stfóm, Ljusdals FK/mfs. Hendry Karlsson, Hillerstorp. 
Runo Persson, MFK Skvadcm. John Hagedal, Solná MSK 

De har alla fått var sin OS 40 4-taktare!
Varva Du också och vinn!

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

Gór Din 
insats fór 

ett såkrare 
RC-flyg NU!

Model CraftochOS stottar SMFF:skampanj fór ett sakraremodellflyg.EnfmOS-484-taktlottas 
ut fór vaije 200-omgång godkanda certifikatprov! FOrutom certifikat erhåller flygaren en 
certifikatvimpel fór sandaren, ett certifikatkort - samt deltar automatiskt i lotteriet.
Har Du fundcringar kring certkampanjen kontakta gåma Gunnar Eriksson - adress ovan!

1990 årsallraforstå vinnare i RC-certlotterietårAxel Sjogren,RFKBlue Max

Når b iir Din 
klubb med 
i  RC-cert- 
kampanjen?
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Byg g lått Peanutmodell 
fór inomhusflyg

Innehållsforteckning:
1. valj en låmplig fórebild
2. Vad våger en lått Peanut?
3. VarfOr låtta Peanuts?
4. Hur man bygger riktigt latt
5. Konsten att klå lått.
6. Flygning
7. Avslutande kommentarer

1. Valj lamplig fórebild
Att vålja en bra design fór Peanut 
år en kompromiss mellan skala- 
poang och flygfOrmåga. Basta 
kompromissen ar en valflygande 
konstruktion, så latt som mojligt 
och med så många skaladetaljer 
som mOjligt till rimlig vikt. Stu- 
dera regelboken noggrant!
En valflygande Peanut bor ha en 
bred vingkorda (mer ån 63 mm), 
langd lika med eller stůrre ån 
spannvidden (13" = 330 mm), 
stor stabilisator och ett långt 
nosmoment.
Lacey och Fike år två klassiska

exempel på konstruktioner med 
just dessa egenskaper. Det år 
fullt mojligt att bygga en Lacey 
ner till 4 gram och uppnå flyg- 
tider på Over 3 min i hOg hall! 
Varken Lacey eller Fike kan 
vanligen uppnå specieilt hOga 
skalapoång (i USA Oversåua- 
rens anmårkning).Daremot finns 
det många monoplan ffån tiden 
fOre 1935 som både flyger bra 
och ger hOga skalapoång.

2. Vad våger en lått 
Peanut?
Vanligen våger Peanuts mellan 
8 och 15 gram. Jag anser au en 
Peanut kan raknas som låu når 
den år en valflygande konstruk
tion, har många poånggivande 
skaladctaljer och åndå inte vå
ger Over 5 gram.
En modcll med smal vingkorda 
och liten kropp som våger 4 
gram år INTE en lått Peanut:

Det år en LITEN Peanut! HOgt 
sidofOrhållande, dvs små ving- 
kordor, år ofOrmånligt pga den 
begrånsade spånnvidden på 13 
tum. Med andra ord så resulte
rer smala vingkordor i mindre 
vingyta och hogre båry tebelast- 
ning. Detta minskar flygtiden.

3. Var fór låtta Peanuts?
Dcnna fråga besvaras på tre sått:
1. Låtta Peanuts flyger långre
2. Låtta Peanuts år enklare att 

trimma
3. Låtta Peanuts går inte sOnder 

då de kOr emot våggen.
FOr det fOrsta: En enkel energi- 
analys visar att flygtiden år om- 
vånt proportionellt till vikten 
upphOjt till 1,5. Detta betyder 
att man genom alt minská vik
ten med 50% bOr kunna Oka 
flygtiden med 84%!. Om vikten 
minskar med 25% bOr flygtiden 
Oka med ca 40%. Vikten år en

En artikel skriven av Lester W. 
Garber PhD, USA, publicerad 
i Indoor News 2187 
Oversåttning: Sven Pontan 
Haninge MFK

mycket kritisk faktor!
For det andra: Låtta Peanuts 
fordrar mindre kraft och flyger 
långsammare. Med andra så år 
de krafter som verkar på model
len mindre med låg totalvikL 
Detta gålier både vridmoment 
och de olika aerodynamiska 
kraftema. Då modellen flyger 
med lågre hastighet biir effek- 
tem a av små skevheter, luft- 
motstånd och och andra ofull- 
komligheter också lågre. Låtta 
Peanuts återhåmtar sig snabbarc 
från stall (vikningar) och andra 
slOmingar pga lågre moment- 
krafter. M odellen b iir åven 
mindre kånslig fór justeringar 
av propelleraxelvinkel och an
dra trimjusteringar.
FOr det tredje: Med aerodyna- 
mikens hjalp kan man visa att 
lyftkraftcn år proportionen till 
hastighclcn i kvadrat. For att 
dubblcra lyftkraften måste alltså 
modellen flyga 1,41 ggr snab- 
bare ån den ursprungliga hastig- 
heten. Det betyder att en modeli 
med dubbla vikten måste flyga 
41% snabbare i plahflykt - 
(lyftkraften år ju  då lika med 
vikten).
Når en Peanut tråffar våggen 
eller något annat hinder, kom
mer dess hållfasthet att bero på 
kombinationen av modellens 
styrka och dess kinetiska (rø
relse) energi. Modellen måste 
absorbera den kinetiska energin 
genom att antingen bOja sig och/ 
eller gå sonder.
Den klassiska fysiken visar att 
den kinetiska energin år direkt 
proportionen mot hastigheten i 
kvadrat. Om nu modellen flyger
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•
CO
T“
O)

Vikt fårdig
Att klá 
(mg)

Klådd
(mg)

•
CC
UJ

h” Kroppsstruktur 528 875 O
(!)cc Stjåmmotor med kåpa 710 710 CO

LU Propeller och nosplugg 970 970 Ul
X Hjul (2 st) 272 272 Z
_J Landningsståll (3 delar) 177 177 Q

:<
n Vingstruktur 423 913 cc
o Stabilisator 65 242 P-
Z Fena 24 107 cc
CC
O

Totalt 3.169 4.266 LU

LL Ytterligare detaljer: 484 _ o
<
2 Flygfårdig vikt 4.750 CO

7»·
LU Varav LU
Xo Total pappersvikt 1.019 z

CO Vikten av dope fór att fåsta O
:<

fe papperet mot balsan: 131

• Vårdena typiska foren lått Peanutmodell.
•

Densitet Mått
Lbs/ft3 (g/dm3) Tum-3 (mm)

Kropp
Longeronger, tvår
stottor i nosen och 
landn .ståJlfåste 
Tvårstottor 
Lister bakkropp 
Hórnfórstárkningar 
Cylindrar 9 st 

Vinge 
Framkant 
Bakkant 
Spryglar 
Vingbalk 
Diagonallister 
Vingspets i bambu 

Stab & fena

7 112 40x40 (1,0x1,0)

7 112 40x30 (1,0x0,76)
5 80 25x25 (0,64x064)
5 80 20 (flak 0,50) 30 st
5 80 12 (flak 0,30)

7 112 40x40 (1,0x1,0)
7 112 40x30 (1,0x0,76)
5 80 22x30 (0,56x0,76)
5 80 20x93 (0,50x2,36)
5 80 25x25 (0,64x0,64)

25x30 (0,64x0,76)
5 80 40x25 (1,0x0,64)

1.41 ggr snabbare så har den en 
dubbelt så hog kinetiskt energi! 
Om man vånder på begreppen: 
En modeil med halva vikten fly
ger med 71 % av hastigheten och 
har bara 25% av den kinetiska 
energin når den flyger in i våg- 
gen. Dårfor kom m er en lått 
Peanut att hålla mycket båttre.

4. Hur man bygger 
rilctigt latt.
Som exempel anvånder vi en 
konstruktion av nyligen bort- 
gångne Walt Mooney - mono
planet 1918 Hergt. Detta år en 
vålflygande design med 13 turn 
spånnvidd, 2.85" korda , 11" 
långd och 1.7" noslångd. Hergt 
har åven ekerhjul, viss riggning 
och en niocylinders stjåmmotor 
som gerbra skalapoång. FOrfat- 
tarens modeil våger4,750 g och 
flyger Over 2 minuter.
For att bygga låtta Peanuts med 
tillråcklig styrka kanske Burt 
Rutan's konstruktionsprincip 
hjålper: Kolla varje dctaljs vikt 
genom att slånga upp den i luf
ten. Om den kommer ner igen, 
år den for tung!
Vikt och styrka måste beak tas

fór vage komponent. Att gOra 
en liten detalj hålften så tung, 
kommer inte att reducera vikten 
specieilt mycket, men genom att 
gOra varje del hålften så tung 
kommer resultatet att bli en rik- 
tigt lått Peanut.
Byggmetodema nedan kommer 
att baseras enbart på hånsyn till 
vikt och styrka, inte på byggtid. 
Med andra ord, om det tar dig 
dubbelt så lång tid att bygga en 
detalj, som år hålften så tung, 
tveka inte: GOr det! Min Hergt 
1918 tog 52 timmar att bygga.

Nyttiga redskap:
1. En våg med precision på 1 
milligram. T  ex en balansvåg 
från Ray Harlan, som finns att 
kOpa från Harlaneller SAMS.
2 . Listskårare med micrometer 
fór tillverkning av alla lister. 
(Ray Harlan)
3 . Anteckningsbok fór uppgif- 
ter om vikter och konstruktions- 
detaljer. Det år genom att måta 
och våga allt, som det biir moj- 
ligt att fOrbåttra sin byggteknik.
4. Kolstálssrakbladfórrena snitt.
5 . Bambupincett fór att hålla 
smådelar utan attkrossafibrema. 
Till lim anvånder jag Dueo ce

ment fortunnat med tre delar 
aceton. Fdr att limma anvånds 
en injektionsspruta med 0,025 
mm 0  hål. (Anm: Vissa pro
blem med vår svenska miss- 
brukslagstiftning. Det fungerar 
bra åven med liten retusch- 
pensel)
Jag anvånder balsa från Indoor 
Model Supply och Micro-X- 
Products. Kosmaden fór riktig 
inomhusbalsa år liten i fórhál- 
lande till byggtiden. Anvånd 
alltid båsta mojliga material! 
Trots att det år riskfyllt, anvån- 
der jag borfiber fór att fórstárka 
longeronger (kroppens langs
gående hOmlistcr), tvårstOttor, 
vingframkkanter, vingbakkanter 
etc. Fór att applicera "Boron fi
ber" anvånds fóljande metod:
1. Bryt borfibem till rått långd

med flacktång. Var fórsiktig så 
att inga spillbitar tappas. Håll 
noggrann koli på all borfiber. 
Gor all kapning i en tat kartong 
med spraylim på insidan.
2. Med en tunn pensel och ut- 
spådd Dueo cement lackas varje 
fiber tunnL Håll fibem vertikalt 
med pincett.
Limmet kommer att bilda små

Peanut- SM -89: fr  v: Johan 
Svanestrand, Jonas Romblad, 
Ola Ljunggren, Georg Torn
kvist, Per Lund, Lars Tolkstam. 
Bildraden nedan fr  v:
Sven Pontons Piaggio Pegna 
PC7 - omnåmnd i texten. 
Vinnaren i senior-SM -89 Fike 
E, byggare Lars Tolkstam, Nim
bus, Kumla.
Jonas Romblad med rekordlått 
peanut - 0 f  gram Gossamer 
Albatross

nytt
_________  ί ΐ < § χ Μ % § )

droppar med ett avstånd av ca 
0,7 mm. Det råcker med en 
mycket liten mångd lim. Låt 
limmet torka.
3. Placera ena ånden av fibern 
på balsan. Anvånd tunn re- 
tuschpcnsel och aceton fór att 
fasta borfibem, genom att Idsa 
upp limmet.
4 . Nar det torkat, limma fast 
borfibem med aceton.
5. Når fibem år på plats, kollas 
noga att den har fåst hela vågen. 
Anvånd meraceton eller lim om 
nCd vandigt.
Borfibem limmas på når hela 
tråkonstruktionen år klar och 
innan modellen klåds. Jag låg- 
ger vanligen en borfiber på varje 
longerong och en fiber på varje 
hdgbelastad tvårstotta som t ex 
vid landningstållet. Vingens 
fram- och bakkant får en fiber 
var på over-och undersida. 
Borfiber Okar styvhet och styrka 
våsentligt med endast obetydlig 
viktokning. Det fór sig om ca 
0,25 mg per cm. Var emellertid 
fullt medveten om såkerhets- 
riskem a och iakttag alltid de 
striktaste såkerhetsforeskrifter. 
Borfiber år mycket sprott och 
den splittras lått vid kapning i 
små vassa bitar som kan gå in i 
huden och dår orsaka allvarliga 
hålsorisker. (Anm: De syns inte 
på rontgen och år nåstan omOj- 
lig att operera ut igen)
Borfiber med kolfiberkåma kan 
kOpas från Ray Harlan.
D et år viktigt att spara på vikten 
bakom tyngdpunkten. E>et kan 
inte nog betonas hur våsentligt 
ett lått stjårtparti år. Att tvingas 
belasta nosen med barlast år en 
dålig lOsning på en tung stjårL 
Om stjårten skulle bli fór tung , 
bygg om! Delta galler åven om 
bakkroppen biir Overviktig. 
Om stjårten biir 100 mg fór tung, 
kan man tvingas till lågga till 
400 mg i nosen. Detta innebår 
att du nu har lagt på 500 mg till 
modellen totalvikt!
M ycket vikt kan sparas vid till- 
verkningen av skaladetaljer. 
Plast år relativt tungt jåmfort 
med skumplast Undvik gjutna 
plasthjul och motorcylindrar, de 
år alldeles fór tunga fór inom- 
husbruk. De ekrade hjulen på 
Hergt 1918 tillverkas av skum
plast och balsa med nav av mås- 
sing i dimension 0,635 mm

Fortsåttning nåsta sida!
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Fortsåttningfrån foreg sida!

ytter-Ø, 0,38 mm inner-0 och 
langd 1,9. De nio motorcylind- 
rama ar ror milade av 0,30 mm 
balsa. Fårg och lack (dope) år 
tungt, anvånd istallet filtpennor 
fór att fårga detaljer.

5) Konsten att kla lait 
Det typiska såttet att kla en 
Peanut år på fóljande sått:
1. Kla modellen genom att fåsla 
papperet med någon sorts lim
2. Spruta modellen med vatten 
eller sprit och hoppas att den 
inte skevar till sig fór allvarligt.
3. Pensla på 1-2 lager tunn dope 
och hoppas igen attskevhetema 
inte biir helt fórskráckliga.
Det 3r fórargligt att efter kanske 
40 tim byggtid finna att model
len efter kladseln mest liknar en 
propeller.
Gerry W agner, Southington, 
CT, foreslår fóljande metod fór 
att klå latta Peanuts. Den ar 
overlagsen den ovan beskrivna 
metoden. Preparera det latta 
japanpapperet på fóljande sått:
1. Tillverka en rektangular ram 
på 45 x 60 cm av 10 x 18 mm 
furu. Eventuelil annu stOrre for
mat. Ramen måste vara tillråck- 
lig stark fór att inte vrida sig då 
papperet krymper.
2. Lacka ramen med 2 lager 
tjock dope.
3. Vanta till en fuktig dag. Tejpa 
upp ett 18 x 24 turn (ca 45 x 60 
cm) ark japanpapper på ramen. 
Slata ut alla skrynklor. Anvand 
små bitar av maskeringstejp.
4. Fåst papperet med med hjalp 
av en pensel och aceton. Slata ut 
papperet noga och se till att det 
faster runt hela ramen.
5. Fukta papperet med en blom- 
spruta och låt det torka. Pappe
ret kommer nu att krympa. Nar 
det torkat ar alla ev rynkor fór- 
svunna och det ar spannt som ett 
trumskinn.
6. Återupprepa steg 5 åtmins- 
tone 10 gånger.
7. Låt papperet vara kvar på 
ramen tills det biir dags att kla 
modellen.
Valet av papper ar viktigt. Det 
kan skilja hela 50% i vikt mel- 
lan latt och medeltungt japan- 
papper.Det kravs en kanslig våg 
fór att skilja på små vikter. På 
den Hergt 1918, som beskrivs i 
26

denna artikel, vagde palperet 
tx)talt 1,019 gram.
Kla modellen, med fóljande 
metod:
1. Slipa fórsiktigt på alla ytor 
som inte ar helt jamna. Det 3r 
viktigt att papperet kan ligga 
slatt emot alla ytor.
2. Anvand dope fórtunnad till 
50% och en smal pensel fór att 
lacka alla y t ø  en gång dår klad
seln ska ligga emot.
Anvand så lite dope som mOj- 
ligt. Delta kommer att óka vik- 
ten med ca 100 till 200 mg.
3. Valj en dag med mycket torr 
luft fór att kla modellen - viktigt 
fór att om du klår modellen når 
det ar fuktigt, så kommer den att 
skeva nar det biir torrare.
4. Skar till bitar av japanpapper 
ffån ramen till de ytor som ska 
klas. Dessa bitar bór inte var 
mer an ca 3 mm sfórre an den yta 
de ska tacka. Anvand ett rak
blad med gammalt hederligt 
kolstål. Var mycket fórsiktig så 
att inte papperet skry nklar sig.
5. Kom ihåg att det inte går att 
dubbelkróka papper - resultatet 
biir skrynklor som kostar bygg- 
poang. Det kan darfór bli nód- 
våndigt att dela upp vissa ytor i 
flera mindre delar. T ex fór vin
gens Over del på Hergt 1918 
kravdes tre olika delar, dárfór 
att vingspetsen ar dubbelkrókt. 
(På Piaggion - bild - gick det åt 
mer an 40 separata bitar på 
kroppen)
6. Lagg ett tillpassat stycke ja 
panpapper på sin plats på mo
dellen. Kolla noga att det ligger 
helt slått utan rynkor. Det ska 
falla på plats, det går inte att 
tvinga. Sen kontrolleras óver- 
lappningen runt kantema. Det 
ska inte Overlappa med mer an 3 
mm. Skar till med rakblad mot 
glasskiva eller trimma till med 
en mycket vass sax.
7. N3r pappersbiten passar ex- 
akt, f ls t den punktvis med ace
ton på en retuschpensel. Aceto
net suger igenom papperet och 
lóser upp lacken under- och 
papperet faster. Fortsatt så tilis 
hela papperet sitter fast run tom. 
Låt torka och trimma till ev 
Overskott med ett vasst (=nytt) 
rakblad. Upprepa proceduren 
tilis hela modellen ar kladd. 
(Anm. Det ar enklare att fasta 
papperet med hjalp av val utspatt 
vidím, men det biir tyngre!)

8. Nu år alla ytor vackert och 
slatt klådda. Men inte stråckta, 
och det ar precis så det ska vara. 
GOr nu ingenting mera!
Spruta inte ytoma med vatten 
eller sprit. Det ger skrynklor. 
Lacka inte papperet Det ar inte 
nOdvandigt på en inomhusmo- 
dell. Det kommer bara att skeva 
till hela modellen och det vager 
dessutom en hel massa. Två 
tunna lager kan Oka vikten med 
hela 1.000 mg!
Modeller som 3r kladda med 
denna metod kommer inte att 
skeva till sig. Vid fuktig våder- 
lek kan det mOjligen bildas några 
rynkor, men det ar aldrig något 
allvarligt problem. Då denna 
metod ger ske vfria ytor kom mer 
modellen alltid att behålla sitt 
ursprungliga trim. Fórfattaren 
har en 3 år gammal Lacey M10, 
byggd och kladd efter dessa me
toder. Modellen våger fortfa- 
rande endast4,5 g och har flugit 
som bast 2 minuter och 55 sek
under. Flygtrim m et har inte 
namnvart andrat sig sen model
ler fórst trimmades.

6. Flygning
Att trimma Peanuts 3r ett helt 
eget amne. Ar modellen latt, fri 
från skevheteroch inte baktung, 
dvs har korrekt tyngdpunkt, bór 
det bli ganska enkelt att trimma. 
Oftast fórsóker jag få mina mo
deller att flyga i hógerkurv fór 
att m otverka vridm om entet. 
Orsaken ar att jag vill att flyg- 
cirkeln ska minská når motor
kraften minskar. Detta fórhind- 
rar att modellen dyker i starten 
nar kraften ar som s tórst. Dess
utom minskar risken fór stall i 
slutet av flygningen. (Anm: 
Nackdelen 3r att modellen klått- 
rar hógre, vilket kan ge problem 
i låga hallar)
Propelleraxeln lutas ca 2° till 
hóger och nedåk HOgervingen 
byggs från bórjan med 1,5 mm 
wash-in, dvs bakkanten nedåt. 
Dekalaget (anfallsvinkelskill- 
naden mellan vinge och stabili
sator) och tyngdpunkten juste- 
ras tilis modellen inte langre ar 
kanslig i tipplanet. (Anm: Justera 
tyngdpunkten om olika gummi- 
motorer provas).
Som alla inomhusmodeller, bór 
aven Peanuts trimmas till att 
flyga strax Over stallfarL Når 
modellen stallar, bór den vinge

som vetter inåt i flygcirkeln, 
stalla fórst. Detta gór att model
len faller inåt i svangen, vilket 
påskyndar återhamtningen och 
hindrar avdrift.
Experimentera gårna med pro
pellerform er, diam etrar och 
stigningar. Anvand en plastpro
peller, ifall den behóvs som bal
last. Fórfattaren anvander alltid 
balsa till propellerblad med en 
tathet av ca 5-61b/ft3 (80-100 g/ 
liter). Dessa blad blots och for
mas på en skuren propcllcrform. 
(Anm: Fungerar aven med 14 
graders lutning mot en burk el
ler fiaska). Bladen limmas mot 
bambustickor, som pluggas in i 
ett plastrorsnav från en Bie 
kulspetspenna. På så vis går det 
stalla in stigningen steglóst. 
(Anm. prop-blad av 0,4 mm 
plywood fungerar också bra) 
Propellerdiameter mellan 6 och 
7 turn och bladbredd på ca en 
turn har visat sig lagom. Storre 
bladbredd bromsar fór mycket. 
Efter att ha lagt ner kanske 50 
timmar på att bygga ett måster- 
verk, finns det inget så deprime
rende som att spranga en motor 
och fórstóraskapelsen. Tillverka 
ett bra skyddsrór och anvånds 
det varje gång.
Notera varje flygning i liten an- 
teckningsbok, som du fórvarar i 
modellådan. Det år viktigt att 
komma ihåg langd och vikt på 
motorn, samtantalet varv, blad
vinkel och givetvis flygtid. Ef
ter varje flygtillfalle bór du stu- 
dera anteckningama och analy
sera orsak och verkan.

7. Slutkommentarer
Fórfattaren jobbar som ingenjór 
och modellflygning år något av 
ett mikrokosmos av ingenjórs- 
vetenskap. De basta allmånna 
råd som kan ges, år att måta allt 
(vikter, tider, styrka etc), fóra 
noggranna noteringar under 
bygge och flygning, góra logi
ska experiment, studera vad du 
sjålv och andra har gjort, så att 
du kan fOrbåttra dig i framtiden. 
En del tycker såkert att mycket 
av ovanstående kan góras på 
annat sått (Anm: dårav Oversåt- 
tarens kommentarer!). Jag fo- 
redrar att Peanuts som år låtta 
och flyger bra. Andra fóredrar 
skalahånsyn och bryr sig darfor 
mindre om vikten. Jag har sett 
alltfór tunga måsterverk explo-



En sónda-
flygares
funderingar

Nr 6 -1990_____________________________

Nar man funderar, får man vara 
lite elak, men samtidigt lite san- 
ningsenligt!
Dc hår funderingama kommer att 
handia om idéela fOreningar - 
alltså t ex modellflygfórcningen 
som Du tillhor —  och, hór och 
hiipna — olika slags MYROR! 
Myror, sager du, vad har de med 
våran fórening att góra? Jo, jag har 
kommit fram till en del fakta om 
vårt foreningsliv hår i gamlaS ve
dala.
Jag har kommit fram till att man 
kan uppdela fóreningamas med- 
lemmar i olika slags myror. Lås 
vidare!
■  Ingen forening kan existera 
utan ARBETSMYRAN! Det år 
ju hon eller han, som gór allt det 
dår tråkiga jobbet med att skicka 
ut kalieiser, se till att flygfaltet år 
klippt, koka kaffe, laga klubb- 
stugan, ha kontakt med myndig- 
heter, deltaga i móten och sam- 
mantråden, se till att ekonomin 
någorlunda går ihop, anordna 
traffar och tåvlingar, hålla ord
ning, etc etc.
Listan kan goras hur lång som 
helst!

dera når de traffat våggen i en 
oerhórd hastighet!
En dåre lår av sina misstag, men 
en vis man lår av andras misstag. 
Den hår dåren har lårt sig mycket 
av andra och gór inga anspråk 
på originalitet fór någon av de 
metoder som beskrivs i denna 
artikel. Han påstår heller inte att 
de år de cnda korrekta metoder- 
na. Det finns i sjålva verket inga 
hemligheter. De fiesta modell- 
byggama delar entusiastiskt med 
sig av sin kunskap och erfaren- 
het. Det år så det ska vara och 
det år darfór vi har så trevligt 
med vår hobby.

Lester W. Garber PhD 
Oversåttning av Sven Pontan, 

Haninge MFK 
Artikeln tidigare publicerad i 

danska Indoor News

ARBETSMYRAN år en myra, 
som år till oerhórd nytta for en 
fórening. Tyvårr har åven denna 
myrart sina begrånsningar. I vaije 
forening år de i minoritet. Ja, det 
finns fOreningar, som endast har 
en sager en ARBETSMYRA 
bland alla sina medlemmar. Den 
stackaren får verkligen slita. 
Personligen tror jag att detta fe- 
nornen beror på att ARBETS- 
MYRORNA har uppenbara pro
blem med sitt sexliv! De fórókar 
sig fór långsamt. Detta problem 
år verkligen något som mankunde 
Onskaatt våraforskare skulleågna 
sig åt att lósa. Alltså jag uppma- 
nar harmed hógtidligen alla Sve
riges fertilitetsforskare att ome- 
delbart ta itu med detta enorma 
problem!
■  En annan myrart, som inte har 
någrasom helstfertilitetsproblem 
ar LATMYRAN. Det år en art, 
som verkligen fórstátt sig på att 
breda ut sig i våra fOreningar. 
LATMYRAN kånnetecknas av 
att hon/han aldrig— eller nåstan 
aldrig— drar sitt strå till stacken. 
Den kan inte tånka sig att góra 
någonting som innebår extra ar-

bete. Den har alltid så mycket att 
góra i sitt dagliga arbete att tyvårr 
så har den absolut inte tid att 
Overhuvudtaget syssla med fo
reningsliv. Den betalar alltid sin 
medlemsavgift, och anser dårmed 
att den - "fóre hóge Farao” - i 
gengåld ska ha SERVICE från sin 
fórening.
Åter igen vill jag uppmana våra 
forskare till att uppfinna ett icke 
skadligt preventivmedel så att vi 
kanbegransa L ATMYRORN AS 
utbredning.
■  Nu kommer vi fram till arten 
LYXMYROR. Den år mycket 
lite utbredd men man bór nog ta 
upp den i detta sammanhang. 
LYXMYRAN år en avart av 
Latmyran. Den kånnetecknas av 
att den har gott om pengar. Be en 
LYXMYRA att góra foreningen 
en tjånst - och LYXMYRAN 
fórklarar omedelbart, att den har 
såin i —  mycket att góra, så den 
kanabsolutintebidrapåannatsått 
ån att den erbjuder sig att betala 
dubbel medlemsavgift bara den 
slipper sådana hår påhopp. 
LYXMYRAN!
LATMYROR och LYXMY
ROR har emellcrtid en sak ge- 
mensamL Når de bevistar t ex ett 
ársmóte, så ståller de alltid krav 
på fOrbåtlringar, nya tåvlingar och 
alla slags aktiviteter. De tystnar 
emellertid snart, om en AR
BETSMYRA ber dem att hjålpa 
till. De har ju  lite svar fór d e t ...
■  Till slut har vi ORDNINGS
MYRAN. Den kånnetecknas av

att den vill ha ordning i foren
ingen. Den trivs med ordning 
omkring sig - triviala saker som 
att góra rent efter sig i klubb- 
lokalen, kasta skråpet i pappers- 
korgen eller tómma askfatet efter 
sig, till att det år skont fór alla att 
vi fóljer foreningens såkerhets- 
beståm melser. ORDNINGS- 
MYRAN får alltid hóra, att den 
Overdriver. De andra myroma 
håvdar att de inte år med i foren
ingen fór att bli toppridna av en 
eller annan ORDNINGSMYR A. 
De har nog av all toppstyming i 
sitt dagliga liv hår i S vedala och 
"sådana fasoner behóvs verkligen 
inte i våran forening".
Vi år vuxna månniskor, och fór 
resten så brukar våra ARBETS- 
MYROR i foreningen ta hand om 
sånt dår idiotiskt som såkerhet...

Nu skulle det naturligtvis så hår i 
slutetav detta lillakåserikommit 
en sammanfattning. Men se dår 
bedrog Du Dig! Du får sjålv 
komma fram till Din slutsats fór 
jag vet ju  egentligen inte vad Du 
år fór slags MYR A. Det enda jag 
skulle vilja be Dig om år att Du i 
fortsåttningen fórsóker bidra till 
Din forenings framgång i så hóg 
grad som mójligL Om Du gór 
detta, så kan vi erbjuda våra fOre- 
ningsmedlemmar ånnu stórre 
trivsel.
Dårmed locka allt f ler utó vare till 
vårt kåra modellflyg!

Gott Nytt år! Kalle Sóndag

L e v e ra n to re r  a v  m a te r ia l Indoor Model Supply

fó r  in o m h u s m o d e lle r
1887 West Haven, N.W. 
Salem
Oregon 97304 
U S A
Komplett sortiment 
PeanutbyggsatserOjJ

SAMS FAI Model Supply Raymond B Harlan
Herts. SG9 OQJ P.O. Box 3957 15 Happy Hollow Rd.
ENGLAND Torrance Wayland, MA 01778
The Chapel, Roe Green, CA. 90510 U S A
Sandon.Bungtingford, U S A Vågar, skårapparater
Komplett sortiment 
Peanutbyggsatser, 
ritningar

Gummimotorer 
TAN rubber 
Byggsatserutomhus Champion Model Prod 

880 Carmen Court
Micro-X Peck Polymers La Verne
P.O. Box 1063 P.O. Box 2498 CA 91750
Lorain, Ohio 44055 La Mesa U S A
U S A CA. 92041 Gummimotorer,
Komplett sortiment U S A utomhusprylar
Peanutbyggsatser Peanutbyggsatser
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Forbundsmotet malde regler inom friflyget i 
s k 1-klasser. De ska bland annat locka nya 
friflygande ungdomar.
Modellflygnytt drar s itt strå till stacken med en 
fullskalaritning på en C-1:a med några år på 
nacken. Den - Dee Mone ' - har vi vålvilligt fått 
låna av Ragnar Wilkesson i Enkóping. Ragnar 
har också ett antal sprygelsatser, som han 
såljer fór 35:- + porto. Adress nedan!

Texten nedan år från Modell-Hobbys 
nr 6 1963 - dår man testbyggde den.
Kåmpen Jan Jangó holl i pennan.

nytt

i n r i ) © ď ® f l D % g j

Mitten-ritningen:

- en bra C-etta!Dee Moné
Modell-Hobby n r 6/1963:
"Antligen en ny byggsats med ett hyper
moderní friflygande plan fůr tåvlings- 
bruk! Vi har har redan som hastigast 
omnåmnt Ragnar Wilkessons nya D- 
etta 1 Modell-Hobby.
Nu har vi provbyggt den och skali redo- 
góra nårmare fůr konstruktionen och 
några erfarenheter vid bygget.
Men fórsta något om bakgrunden. Inte 
minst inom de aktivt tåvlande modell- 
flygklubbama med friflygning på pro
grammet har man de senaste åren haft 
svårigheter med att hitta låmpliga mo
deller fůr medlemmarna når de gjort 
några nybOrjarkårror och bůrjar få råtta 
handlaget vid bygget och kan få planen 
att uppfůra sig enligt ritningama i luften. 
Vad som Anns har åtskilliga år på nacken 
och den som kopplar på med dessa 
omoderna modeller har ingen chans att 
komma i kapp eliten.
Sårskilt stor år bristen i ett-klassema. 
Nu ska det emellertid rådas bot fůr den 
saken. Ragnar Wilkesson, ordfůrande i 
modellflygklubben i Enkůping (40 man 
stark) har tillsammans med Curt Larsson 
startat firma Hobby Prima, Wilkesson & 
Co och man har givit ut en enkel dup- 
licerad katalog innehållande enbart 
utrustningfůrtávlingsmodellllygare. Hår 
hittar vi fůr fůrsta gången på långe åkta 
japanpapper, tilis vidare endast i vitt. 
Firman ska också tillverka byggsatser, 
som sagt, och till att bůrja med åmnar 
man ge ur en ny modeli i vardera av de 
tre friflygande ett-klassema (Al, Bl, 
Cl). Den fůrsta av dessa tre år D-ettan 
Dee Moné, som premiårvisades i maj 
månad. Nårmast påtånkt år en A-etta, 
som torde komma ut på senhůsten.

Dee Moné
Dee Moné heter den, och de orden kan

tydas på många sått och alla år riktiga. 
"Dee" år en rekommendation att som 
motor anvånda en Cox Tee-Dee .051 
(0,8 cc) helst med Tatone tankmontage 
eller Cox' nya motorfåste i plast fůr 
halva kostnaden. Låmplig år också Babe- 
Bee eller Holland Hornet 0,8 cc.
Dee Moné ska också kunna uttydas "de 
e' money - med andra ord - den år 
vårdefull. Byggsatsen kostar 21:80 
svenska kronor och som fårdigbyggd år 
den en liten elegant sak med hůga pre- 
standa, som kan frålsa den mest inbitna 
A-flygare att bli D-entusiast.

Konstruktionen
Spånnvidden år 960 mm, kroppens 
långd utan motor 795 mm, båiytan 17 
dm2, vikt med 0,8 cc 240 gram, med 1 cc 
300gram. Vingformen år "dubbelknåck", 
stabben stor, långsmal och bårande, 
fenan lustigt framåtlutande - fåste fůr 
pianotråden som tar emot stabben då 
den slår upp som termikbroms, och 
kroppen år fůrsedd med en vålformad 
lagom hůg baldakin. Kroppen år fyr- 
kantig, utformad med furulister på Over- 
och undersida, med fackverk av balsa 
inuti och balsaklådsel på sidoma. Fůr 
baldakinen har man sågat ut en skåra i 
den ůvre furulisten, och båda listema 
har fůrsetts med V-formade utskåmingar 
bak fůr att man på ett både elegant och 
praktiskt sått ska kunna "klåmma fast" 
fenan vid bygget.

Tips fó r  bygget
Ragnar Wilkesson år realist, når det 
gåiler byggbeskrivningar. Ingen låser 
byggnadsbeskrivningen, man ser be- 
drůvliga exempel på den saken ute på 
fålten, så det år ingen idé att gůra någon, 
såger han. Ritningen innehåller de nOd- 
våndigaste instruktionema, ungefår 100 
ord, men vi ska be att få ůka ut den

något, åtminstone betråffande vingen. 
Den som har låst den svenska stan
dardlitteraturen från KSAK ommodell- 
flygplanskonstruktioner bůr emellertid 
klara jobbet utan att fråga någon in
struktor eller ringa Modell-Hobbys red. 
På Dee Monés ritning féreslås inte att 
man ska såga hack i bakkanterna på 
stabbe och vinge fůr att fålla in spiyg- 
lama. På stabben finns det ca 6 mm fůr 
detta, och metoden rekommenderas, och 
på vingen år det likadant, dår Anns 3 
mm att vinka på. Vingen byggs upp som 
tre "stegar" avvilkamittparietsedermera 
ska knåckas. Inga balkar ska låggas 
ner, fůrrán samtliga knåckar gjorts och 
limmats.
1. Vingdelama byggs upp i ett samman- 
hångande plan Over ritningen med fram- 
och bakkant och samtliga spryglar utan 
dubbelspiyglama. Fůr att få bakkanten 
nedåtlutande lågger man en 3 mm list 
under bakkantens framkant. Låtlimmet 
torka långe.
2. Vingspetsamas fram- och bakkanter 
kapas vid knåckama, 5 cm klotsar stålis 
under vingspetsarna, balkamaslimytor 
putsas till rått vinkel och så limmar 
man vingspetsarna till mittvingen och 
låter dubbelspryglar och trekantfůr- 
stårkningama staga upp knåcken.
3. Kapa mittvingen på mitten. Lågg 3 
cm klotsar under ytterknåckama, slipa 
limytoma, låt dubbelspryglama på 
mitten fOrstårka limningarna.
4. Sått nu i alla balkama.

Vi kallar vår modeii 
Jor DemonenI

Jangó & Co."

R agnar W ilkesson  
F annagatan  33

199 41 Enkoping
__________________________________________________________________________________ /
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Tåvlingssåsongen for friflygama 
avsluladcs under hOstmánadema 
med den forstå svenska World 
Cup-tavlingen Autumn Max 
1990. AKMFfft och MFK Slán- 
dan arrangerade. Vidarc den tra- 
ditionella Novembertráffen på 
Revingefåltet och slutligen med 
den lika traditionella FAI Cup, 
dcnnagångpåF 16,Uppsala, som 
fårhoppningsvis åter biir till- 
gånglig for modcllflyg.

Autumn Max 
World-Cup-tåvlingen på vast- 
gotaslåtten hade bra uppslutning, 
dockintesåbra grundavdeminst 
sagt dåliga vaderutsiktema, som 
gav veckan innan. 30 modell- 
flygare från Sovjet, Norge, Fin
land och Sverige kunde glådja sig 
åt narmast perfekt tåvlings vaden 
svag vind, några tcrmikmoln och 
endast i tredje perioden något 
regn. Så kan det gå med våder
prognoser!
F1A vanns av Juri Jablokov, 
Sovjet, den ende med full tid, fore 
UlfEdlund, 5 sek efter. Alltidlika 
sakre Per Findahl tog tredje- 
platscn med 1244.1 allt 18 F l A- 
flygare.
Anders Håkansson, AKM, fick 
Ion fór energisk satsning på nya 
modeller. Han noterade F1B- 
klassens enda fulltidnotering. På 
andra plats en fór friflygrcdak- 
tijrennynorrman.JanVold, 1260 
sek, 18 sek båttre ån Bror Eimar 
på tredje. 10 st ffóg FIB. 
FlCsågendast2deltagare, Sergej 
Korban, Sovjet, som vann och 
■'  ̂
Inget Friflyg-EM '92
Reaktionen på det upprop om 
ev Friflyg-EM 1992 på Oland 
blev tyvarr så svagt att friflyg- 
styrelsen ej kan rekommen- 
dera SMFF att ansdka om ar- 
rangemanget hos FAI. 
Daremot ber vi att få åter- 
kommaom framtidatavlingar, 
t ex 1994. Johan Bagge

Lars-G Olofsson, som nu år på 
våg tillbaka i motorklassen.
Våstsvenskamas initiativ med en 
svensk WorldCupårvålkommet, 
tillsammans med Holiday on Ice 
i Norge och Danmarks Scandi
navia Open, som troligen 1991 
kommer att avhållas i Danmark, 
samt en planerad World Cup 
Contest i Finland, biir det inter- 
nationella tåvlingsprogrammet i 
de nordiska låndema - inspire- 
rande fór friflygarna som satsar 
på placeringar i The World Cup 
Circuit.

Man flog val DM?
Oktober 1990varmårkligtfrifrån 
tåvlingstillfållen (genomforde 
något distrikt DM-tavling?).

Novembertráffen sedan
Det drøjde ånda till 10 november 
då AKM:s Novembenråffcn av- 
gjordes på RevingeFåltet. På 
morgonen såg det u t som om fål- 
tet skulle bh den Dimmomas Hed, 
som det ibalnd har varit, men la
gom till tåvlingsstart låttade det 
och tavlingen avholls i basta 
tankbara våder -1-2 m/sek sydlig 
vind, virka +5°C.
Åven denna tåvling var intema- 
tionell. 5 danskar med Henning 
Nyhegn i spetsen har kommit.
I de goda våderfOrhållandena 
gjordes goda resultat.
Per Qvamstrom visade upp den 
stiliFlA,somengång(1979)gav 
honom epitelet "the brilliant 
Swede" i Aeromodeller och kun
de med full tid 900 sek ta hem 
segem fóre Lars Larsson, som 
dock med 897 var mycket tatt 
inpå. Baste dansk nåmnde Hen
ning Nyhegn, 845.
Så var det detdår med Wakefield. 
Byggsatsmodellen Tilka, kon- 
struktór Bror Eimar, ges f  n icke 
ut i byggsats, men det år myckct 
Ialt att skaffa ritning och bygg- 
beskrivning fór dem, som tycker 
att det skulle varatrevligt med fina 
placeringar i FlB-tåvlingar. Hur

Fortsåttning sidan 11!

Autumn Max World Cup 1990
Klass F1A senior
1. Juri Jablokov US 180 180 180 180 180 180 180
2. Ulf Edlund S 180 180 180 180 180 180 175
3. Per Findahl S 180 180 180 180 180 172 172
4. Mikael Holmbom S 180 180 180 180 172 136 180
5. Atle Klungrehaug N 180 175 180 180 175 120 152
6. Mikai Prigara US 180 180 180 180 132 150 148
7. Herbert Hartmann s 180 180 180 125 180 165 121
8. Lars Larsson s 180 180 180 128 136 139 179
9. John Pettersson s 180 180 180 180 180 85 125

10. Anders Persson s 180 180 180 134 122 147 146
11. Lars-G Olofsson s 180 125 112 180 105 180 180
12. Lars O Andersson s 180 180 180 180 109 136 88
13. Mikael Dahlin s 180 132 180 180 175 70 102
14. Niklas Wangbcrg s 180 180 180 53 180 123 119
15. OleBlomqvist s 180 180 180 73 65 103 133
16. Martin Larsson s 83 180 180 180 110 - -

17. Tord Klungrehaug N 89 17 180 121 114 121 75
18. Sofia Wivardsson s 180 38 180 7 15 30 71
Klass F1B senior
1. Anders Håkansson s 210 180 180 180 180 180 180
2. Jan Vold N 210 180 180 150 180 180 180
3. Bror Eimar S 210 132 180 180 180 180 180
4. Ossi Kilpilainen SF 210 180 180 180 145 180 150
5. Håkan Broberg S 210 180 180 180 180 105 140
6. Viktor Rosmonok US 210 180 155 17 180 180 180
7. Per T Skjustad N 124 180 180 156 92 180 180
8. Bjom Soderstrom S 97 110 180 114 132 180 89
9. Mikael Eriksson S 75 166 131 101 164 7 -

10. Lennart Flodstrom S 151 6 180 3 - - -

Klass F1C
1. Serget Korban US 240 180 169 161 - - -

2. Lars-G Olofsson s - 10 24 - 49 75 65

Novembertráffen 1990
Klass F1A senior

1. Per Qvamstrom
2. Lars Larsson
3. Henning Nyhegn
4. Bo Nyhegn
5. Lars-G Olofsson
6. Jes Ny hegn
7. Jens Hopfner
8. John Pettersson
9. Sven Landervik

Klass F1B
1. Bror Eimar
2. Lennart Hansson
3. A Håkansson
4. Lars Larsson
5. J E Andersson

Klass A1
1. Sven Landervik
2. K-A Andersen

Fladdermusen 180 180 180 180 180
Siand an 177 180 180 180 180
Danmark 180 180 131 180 138
Danmark 180 180 131 180 138
AKMGfft 92 180 180 149 180
Danmark 168 96 180 102 180
Danmark 61 175 140 144 131
AKM 123 123 100 96 180
Kristianstad 39 141 180 92 103

Solna 180 180 180 180 180
AKM 180 180 180 173 180
AKM 134 180 158 147 161
S låndan 150 177 151 107 159
AKM 92 129 165 74 87
Limhamn 62 86 38 37 90
Fladdermusen 142 159 5 - -

Kristianstad 80 66 120 107 48
Danmark 85 120 44 75 60

Skånska Måsterskapen 1990
Klass F1A senior
1. Per Qvamstrom Fladdcrmuscn 180 180 180 180 180
2. John Pettersson AKM 123 123 100 96 180
3 . AmeFriberg Trelleborg 120 146 105 147 92

Klass F1B
1. Lennart Hansson AKM
2. A Håkansson AKM
3. J-E Andersson AKM

180 180 180 173 180 
134 180 158 147 161 
92 129 165 74 87

Klass A1
1. Sven Landervik Kristianstad 80 66 120 107 48
2. K-A Andersen Danmark 85 120 44 75 60

1260
1255
1244
•1208
1162
1150
1131
1122
1110
1089
1062
1053
1019
1015
914
733
717
521

1290
1260
1242
1225
1175
1102
1092
902
644
340

750
223

900
897
845
809
781
726
651
622
555

900
893
780
744
547
313
306

•421
384

900
622
610

893
780
547

421
384
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Insikt år bra! Nog år 
det många, som inte 
vet vad friflyg år. En 
f d vårlds- 
måstare i 
F1C kan 
ge oss 
al It om 
friflyg.
Lars-
G Olofsson stavar 
Friflyg med stort 
F. Det gor riktiga 
friflygare!

Så det så!

Friflyg
På senare år har en åsikt om detta 
blivit allt vanligare: " Allt som 
flyger fritt". Enkeltochbra, eller? 
Nej det ar inte bra. Och ty vårr ar 
detsåattdetfrån officielltSMFF- 
håll havdas att det år så. Det ar inte 
bara dåligt, det ar fel också. 
Friflyg har anda sedan dom for
stå lyckade forsoken varit en 
låvlingssport. Jag vill dessutom 
kalia det idrott. Tåvlingsmomen- 
tet i Friflyg år motom som driver 
denna verksamhet framåt. Har 
alltid varit så och kommer alltid 
att vara så.
Så var det når jag borjade 1952. 
Vi var några kom pisar som 
byggde modeller och efter dom 
forstå trevande forsoken, så brir- 
jade vi tåvla mot varandra. Det var 
tåvling i olika former. Vem kom 
långst efter utkast från en kulle, 
vem hade båst tid vid linstarto.s.v. 
Tåvla skulle man. Några år senare 
kom jag med i Aeroklubben i 
Goteborgs modellflygsektion. 
Och upptåcktc att hår var en klubb 
med lång tåvlingstradition bakom 
sig.En tradition som vi i Goteborg 
hållt vid li v genom åren. Trots att 
30

det funnits bromsklossar inom 
SMFF.
1957 startades SMFF. Och redan 
från start var tavlandcl det viktiga. 
Moroten som holl det hela igång. 
Och så var det ell antal år. Den 
officiella SMFF-instållningen 
brigade åndras 1968. Det mårk- 
ligaår att detta sammanfallcr med 
AKMG fft:s revolution inom 
Friflyget. Efter ett antal års stag
nation,drog AKMGfft igång med 
nygamla ideer. I Sverige hade vi 
inte kunnat diskutéra, så det blev 
att byta ideer utomlands. Dårav 
kom namnet AKMG Free R ight 
Team till. AKMG korde Over ov- 
riga Sverige. Andraklubbar hOrde 
av sig, tog vara på våra ideer och 
anpassade dom efter sina frirhål- 
landen. Och helt plritsligt hade 
personer i eliten blivit vanliga 
medelilygare. Is tallet for att tråna 
och bli båttre, lade man av och 
brigade motarbeta utvecklingen. 
Tyvårrserviånnudessaidéerleva 
vidare.

Friflyg F1A, FIB, F1C
Precis som i all idrott, så tar man

till det båsta når man presenterar 
sin idrott. Det år Formel 1,500 - 
klassema i roadracing och moto
cross, Top Fuel i dragracing som 
presenteras som motorsport, inte 
Formel Ford och 125:or. Det år 
hrigsta divisionema som repre
senterar fotboll, handboll och 
hockey. Inte dom lågre. Det finns 
anledning till detta. Det år dessa 
som gor att folk år intresserade av 
idrotten ifråga. Och som gor att 
man låttare kan rekrytera ånnu 
mer folk till denna idrott.

Inom SMFF har man tyvårr inte 
fattat detta ånnu, utan presenterar 
Friflyg med enkla byggsatsmo- 
deller. Men dom flyger ju  fritt. 
Målsåttningen inom AKMG fft år 
att vinna VM, EM  och Vårlds- 
cupen. Vi år ensamma som klubb 
med denna målsåttning. Det år ju  
dethelaFriflygctgårutpå. Attbli 
båst. Precis som all tåvlingsidrott. 
SMFF har haft chanser att preci- 
sera vad Friflyg år. Men alltid 
kommitmed undanflykter. Så hår 
skali jag frirsrika frirmedla li te in
formation om detta.

Tåvlingsidrott
Som ovan nåmnts år Friflyg en 
tåvlingsidrott. Och dessutom en 
kråvande sådan. Bakom bra re
sultat ligger år av hård tråning. 
Det kråvs av toppflygama bra fy
sisk kondition, mycketbrapsyke, 
ett taktiskt kunnande & koncen- 

trationsfrirm åga. 
Demåstcock- 

så fatta lo
giska be

slut un
der de 
s t r e s 
sande 
forhål- 

Ianden, 
som gór 

Friflyget i 
många fall 

unikt i idrotts- 
varlden. Skali man 

jåm fora med rivrig id
rott, såblirdetlitemångkamp 

river det hela, men med den 
skillnaden att allt grirs samtidigt. 
Ex. finns många gemensama sa- 
ker med att Lex. segla båt. Takti- 
ken.sammakravsamtattmankan 
hålla på med sin idrott på topp- 
nivålångt upp i åren. Den fysiska 
kondition man med åren frirlorar 
kompenseras med okad rudn. 
Utriver detta kråvs idag att man 
på toppnivå kan våder, hållfast- 
het, kunna bygga båttre modeller 
och inte minst viktigt, sortera ut 
dessa. A tt sortera ut en modell 
innebår att ta ut max ur sitt tåv- 
lingsredskap och låra kånna det, 
så att det fungerar just som det 
tåvlingsredskapdetår. AllLsåhelt 
annat ån att bara trimma en mo
dell. Visst kan man idag kripa 
fårdiga modeller, men trots det, 
så måste dom sorteras ut och i 
slutånden skali det fungera som 
man sjålv vill och det tar dd.

Friflyg och planering! 
Från SMFF vill man se allt som 
hobby eller friddssyssclsåttning. 
Jag har svårt att fatta, hur man 
riverhuvudlaget kan resonera på 
detta vis. Friddssysselsåttning år 
ju  något man grir når man får le
dig dd river. Och eftersom våra 
Friflygfålt ligger på avlågsna 
platser, så kråver det alt vi som 
sysslar med Friflyg planerar vår 
verksamheL Och jag vet ingen 
som idag bygger modeller fór alt 
det år så fortvi vlat roligt att bygga. 
Det år ett nridvåndigtontforatt 
få fram ett bra tåvlingsredskap
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som passar den enskilde tåvlande.

RC utvecklat ur Friflyg?
Ochsåharvidåfolketsompåfullt 
allvar tror att radioflyg år en ut- 
vecklingav Friflyget. Attfolk tror 
detta beror bara på att ingen orkar 
forklara vad Friflyg egentligen dr. 
Eller så vill man inte. Det år ju 
bekvamt att ha Friflygare som 
bygginstruktorer ute i klubbama. 
Och tyvårr finns det folk inom 
SMFF:s styrelse som yttrat sig i 
liknande termerpåstyrelsemOten.

Friflyg har utvecklats
Friflygharutvecklatsfråndendag 
då den forstå modellen byggdes 
och fidg. Idag har utvecklingen 
gått dithan att Friflygmodeller år 
mycket mer avancerade i sin 
konslruktion ån någon annan 
modellflygklass.F3B årdenenda 
som år i narheten, men dom be
hover inte tanka på vikten.

Friflygtåvlandet går ut på att i 7 
starter flyga maxtid. D.v.s. 180 
sek. IF1B flygs fórsía start 210 
sek. och i F1C 240 sek. Det gal
ler atthitta termikeller dom svaga 
flyt, som ibland upptrader. Ingen 
Friflygmodell år tillråckligt bra 
for att flyga max i sjunk. Och dår 
det finns termik, finns det sjunk. 
Om flera tåvlare flyger 7 max 
tillgrips s.k. fly-off fór att få fram 
ensegrare. Max ti den bkarmeden 
minut for varje start. Det år inte 
ovanligtatt tåvlingar avgOrs med 
8 min fly-off. Vid varldscuptav- 
lingcn Sierra Cup i USA i hostas 
flogFIA 9 min. fly-off innan av- 
gorandet kom. Det biir 13 tåv- 
lingsstarter på rad. Eller i princip 
lika många timmar av koncen
tration, stress mm.
Efter varje start skali modellen 
hårn tas. "Bibeln", Sporting Code, 
sager 9 m/sek. som max vind
styrka. Mycket tanjbar regel fick 
vi lara oss vid årets EM. Men en 
maxflygning ar oftast Over 200 
sek. och vindstyrkan på hbg hOjd 
klart Over det som år på marken. 
Så vid maxvind kan man råkna 
med att håmta modellen minst 2 
kilometer bort. Darav forstår var 
och en att fysisk kondition be
hovs. Att kunna gå på kompass 
3r ett måste, dådetoftahånderatt 
modellema landar utanfOr fåltet. 
Under en tavling finns det inte 
mycket tid att koppla av, utan 
koncentrationen måste vara på 
topp hela tiden.

F1A
En segelmodell som startas med 
50 meter lina. 32-34 dm2 båryta 
och minimivikt av 410 gram. En 
ganska norm al modeil har idag en 
spannvidd av 2200 mm och vik
ten så nMra410 gram som mOjligL 
Vingen har en laminat D-box, 
kolfibcrbalk,kolfibeibakkantoch 
spryglar med kolfibercapstrips. 
Detta klåds sedan med rådd- 
ningsfolie eller papper. Vikt runt 
150 gram. Draget i linan ar som 
mest runt 20 kilo. Modellen år 
fórsedd med s.k. snurrekrok, vil- 
ket innebår att man kan gå runt 
med modellen på linan i sin jakt 
efter termiken. FOr att inte linan 
skali slåppa finns en sp3rr på kro
kem Den na spårr Oppnar vid ett 
visst drag i linan. Oftast runt 6 
kp.Sam tidigt gOren anordning på 
kroken au kurvrodret går ut en bit 
for att lagga modellen i stigande 
svang. Fór att inte modellen skali 
"grava" avóverskottshastigheten, 
så fdrses modellen med en stopp, 
som hindrar att kroken går Over i 
glidlåge. Denna stopp styrs ffån 
timem som startar nar linan 
slåpps. 5-6 sek. senare hoppar 
kurvrodret ut i glidlåge.

Stallbar vinge bórjar dyka upp 
också. Ena vingen vrids under 
starten och går tillbaka i glidlåge 
strax efter start. Åven detta styrs 
av timem.

Fdr att om mdjligt få fram ånnu 
båttre modeller bCrjar man nu 
anvåndabunt istållet fór stigande 
svang. Man startar med hOgre 
anfallsvinkel, som tillsammans 
med Overskottshastigheten ger en 
looptendens. Når modellen år 
lodrått diasstabben nerc:a 15 mm 
och modellen bbrjar bun ta. I våg- 
rått låge kopplas sedan kurvroder 
in. Denna teknik kommer att stålla 
ånnu stbrre krav på konstruktio
nen.

Efter maxcn år klar "fusar" mo
dellen. Detsertimem till. Stabbens 
bakkant åker upp i 30 graders vin
kel och modellen kommer lugnt 
och sansat ner.
F1A flygaren har en mångd olika 
taktiska varianter som kan utnytt- 
jas. Man kan fórflytta sig till ett 
båttre område på filtet, lågga sig 
bakom någon annan, ta sig ur 
krångliga situationer och ibland 
fórsátta sig i svårigheter. Andra 
vill ju  gåma utnyttja attman hittat 
bra luft

F1B
Kalias åven Wakefield efter en 
gammal engelsk lord. Denna 
modelltyp har en gummimotor 
med max 40 grams vikt i smort 
tillstånd, skali våga minst 190 
gram utan motorochhaenbåryta 
av 17 -1 9  dm2.
Modellema har idag en spånn vidd 
runt 1600 mm, byggs i stort sett 
som en F l A modeil med laminat 
D-box, kolbalk, kolbakkant och 
kolcapstrips. Motorróret av kol- 
fiber, Kevlar, aluminium eller 
balsa-glas. Bakom detta en lått 
bakkropp i farm av balsalåda el
ler det senaste, samma typ av fór 
som anvånds till bakkroppar i 
F1A. SkOnheten har definitivt 
ersatts med tåvlingsmåssiga pry- 
lar. Modellema har flerfunk- 
tionstimers som styr kurvroder 
med flera instållningar och stall- 
bar stabbe. Vissa styr åven pro
pellerstarten med timem. Van
ligere år att man idag startar pro
pellem når hastigheten år hogst, 
d.v.s. i sjålva utkastógonblicket. 
Propellrama år fållbara, dom går 
att stålla i fldjlat och utfållt låge i 
starten for minsta motstånd. I 
samband med start stalls rått stig
ning in. En del har dessutom 
stållbar stigning och stållbar 
vinge fór olika vinkelskillnad i 
stig och glid.
I F1B år man hånvisad till sin 
startplats efter startlinjen. Hår 
gålier det att kånna våder och sin 
modeli, så man år bergis på att gå 
med i termikblåsor som andra 
hittat vidsidan om.Fysisktlåttare 
att flyga ån F l A, men taktiken år 
lite annorlunda.

F1C
Motormodell med en glddstiftare 
på max2,5 kubik. Minimivikt 300 
x cylindervolymen och minst 20 
grams bårytebelastning. Motor
tiden maximerad till 7 sek. 
Modellema år normalt run t 2200 
mm spånn vidd, kroppsrfir av alu
minium, dår motorfastet, (pan- 
nan) vingpylon och bakkroppen 
skmvas fast Åven timem har sin 
hemvist i detta rOr. Timem styr 
allL Stoppar motom, sedan kom
mer bunt, glidlåge och kurvroder 
in påolika tider och fórhindrar till 
sistbortflygninggenom fuscning. 
Motom stoppas med en ventil som 
Oppnas och tankdvertrycket try- 
cker in mer soppa fór att slåcka 
glódstifteL Samtidigt går en pro
pellerbroms in fik att stoppa den

fållbara propellem. Denna pro
peller går vid stopp dver 30.000 
v/min. och något måsle till fóratt 
fórhindra "mil", vilket resulterar 
i Overtid.
Idag år laminatvingar i stort sett 
det enda som duger. Dom enda 
som år tillråckligt vridstyva. 
Balsa-dural laminat, eller glas/ 
Kevlar Over skumplastkåma hår- 
dat i vacuum. Kolfibcrbalk ar ett 
måste, modellema når en slut- 
hastighet pårunt 150 km/tim. och 
tryeks sedan Over i en bunt. 
Ganska bmtala krafter. 
Flygmåssigt ungefår som i F1B. 
Man våntar ut rått tillfalle, men 
hår till kommer ånnu en svårig- 
het. Motom skali startas, kčras 
varm och modellen startas. Och 
då kan redan termiken passerat. 
Detta gOr att taktiken till en del 
Overensståmmcr med FIB , till 
andra delar helt skiljt.

Kostnad
Detta har åltats i många år nu. 
Vissa klagar Over kostnader och 
man jagar rabatter och forsoker 
hitta det billigaste i alla lagen. 
Tyvårr går det inte att gora en 
modem tåvlingsmodell i Friflyg 
till reapris. Detkostar, precis som 
allt man fóretar sig. Det år lOjligt 
att fOrsoka gomma undan dessa 
faktorer. En modem F 1A modeil 
kostar narmare 1500:- idag. 
Tusenlappen mer for en F1C 
modeli. Åven om man behover 3 
st. så kommer man ganska lind
rigt undan åndå. Jåmfor gama 
kostnaden for Ovriga idrotter och 
det enda som biir billigare år nås- 
tan bara attkOpa joggingskor och 
gåutoch lopa Menåven detta drar 
sig runt 1000-lappen/år.
Vi som tåvlar i Friflyg tycker att 
ovanstående ar sjålvklart. En del 
tycker det år nys. Det går bra att 
kl ara sig bra med enklarc model
ler. Och visst gdr det det. Men om 
man vill vara med i den intema- 
tionella toppen och kriga, så gål
ier det alt hakapåutvecklingståget 
och forhoppningsvis komma dit
han dår Aeroklubben i Goteborg 
var på 50 -talet. Med BOije Bor- 
jesson i spetsen så ledde vi ut
vecklingen i vårlden. Våra50-tals 
konstruktioner var klartgångbara 
långt in på 70-talet.

Det år bara att dra igång igen. 
AKMG Free Flight Team har 
gjort det. EUge
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Putsa framkanten 
5 x 5  till rått form

Alternativt utfórande fór 
tankmontage Tatone, 
Cox och Babe-Bee

r

3 mm plywood

Dee Moné
KLASSD1 . 0,8-1,0 CC

Vikt fór 0,8 cc 240 gram
Vikt fór 1,0 cc 300 gram
Spånnvidd 960 mm
Långd utan motor 795 mm
Båryta 17 dm2

Konstruktér Ragnar Wilkesson
Grundritning 23.04 63 N Lundberg
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mkanten. Lågg en 5 cm hóg klots under vardera vingspetsen
m- och bakkant på mitten. Lågg en 3 cm hog klots under vardera knåcken
dubbelspryglar och trekantsforstårkningar. Montéra 2 x 3  mm vingbalkarna

- knåpgora! - ár 1-1,2 mm 
fram/bakkant 2 x 4  mm, mi 
2 x 5 mm balsa. ObservcraO 
plywood i fen-toppoch vin 
V-formsfór-starkning oc 
mm ply i vingspetsar. Klad 
panpapper eller motsvai 
Kkabinfónster tunn ccllult 
Propaggrcgat frán AMA-(

iggregat 1mm plát kladsel japanpap
2 x 1,5 mm plywood

mm balsalist fasad 
/er - går tram 8-10 mm 
pelleraggregat frán 
ub el motsvarande

gges
r fullstandigt riktigt! F 
.e Johan hålla inne med 
?a nyheten i sin forra 
t har visar, att dct ávcn 
rt lands granser finns 
ssc fór den typen av

utan grans!
modellflyg, som Johan lar upp i 
siná Homor. Nu var dcL polská 
Modelarz, som intc bara tog upp 
Johans original-Sk50 Safír. Man 
stimulerades så till den grad, att 
man spann vidare på en "lyx"-

version av den. Lyx-versionen ár 
intressant och vi tar med den i 
byggskala har, for vi vet, att un
der morka vinterkvállar kan dct 
vara trevligtatt sáttasig vid bygg- 
bordet och plocka ihop en modell

med det losvirke man har hemma. 
Några kommentarer:
Kroppen ár 5 mm tjock, vilket 
innebar, att nosdelen (med alia 
utsågade látthál) ár 5 mm ply
wood. Óvrigt+bakkropp baseras 
på 2 x 5 mm balsalister. Fena & 
slabbe gčrs av 2 x 2 mm balsaflak 
- bakkant 2 x 5 mm. Vingspryglar
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Stabilisatorns åndskivor limmas sedan stabilisatorn klåtts men ej dopats
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Lågg en 3 mm tjock list under bakkantens 
framkant for erhållande av rått profil

Mittvinge

ts
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En sóndags-
flygares
funderingar

Nar man funderar, får man vara 
lite elak, men samtidigt lite san- 
ningsenligt!
Dcharfunderingarnakommeratt 
handia om idéela fOreningar - 
alltså t ex modellflygfOreningen 
som Du tillhor —  och, hór och 
håpna — olika slags MYROR! 
Myror, sager du, vad har de med 
våran forening attgora? Jo, jag har 
kommit ham till en del fakta om 
vårt foreningsliv hår i gamlaS ve
dala.
Jag har kommit ftam till att man 
kan uppdela fóreningamas med- 
lemmar i olika slags myror. Lås
vidare!
■  Ingen forening kan existera 
utan ARBETSMYRAN! Det år 
ju hon eller han, som gOr allt det 
dår tråkiga jobbet med att skicka 
ut kalieiser, se till att flygfåltet år 
klippt, koka kaffe, laga klubb- 
stugan, ha kontakt med myndig- 
heter, deltaga i moten och sam- 
mantråden, se till att ekonomin 
någorlunda går ihop, anordna 
tråffar och tåvlingar, hålla ord
ning, etc etc.
Listan kan goras hur lång som 
helst!

ARBETSMYRAN år en myra, 
som år till oerhord nytta for en 
forening. Tyvårr har åven dcnna 
myrart sinabegrånsningar. I varje 
forening år de i minoritet. Ja, det 
fin ns fOreningar, som endast har 
en såger en ARBETSMYRA 
bland alla sina medlemmar. Den 
stackaren får verkligen slita. 
Personligen tror jag att detta fe- 
nornen beror på att ARBETS- 
MYRORNA har uppenbara pro
blem med sitt sexliv! De fOrOkar 
sig fór långsamL Detta problem 
år verkligen något som mankunde 
Onskaatt våra forskare skulleågna 
sig åt att lOsa. Alltså jag uppma- 
nar hårmed hOgtidligen alla Sve
riges fertilitetsforskare att ome- 
delbart ta itu med detta enorma 
problem!
■  En annan myrart, som intehar 
några som helst fertilitetsproblem 
år LATMYRAN. Det år en art, 
som verkligen fOrstått sig på att 
breda ut sig i våra fOreningar. 
LATMYRAN kånnetecknas av 
att hon/han aldrig— eller nåstan 
aldrig— drar sitt strå till stacken. 
Den kan inte tanka sig att gOra 
någonting som innebår extra ar-

bete. Den har alltid så mycket att 
gOra i sitt dagliga arbete att tyvårr 
så har den absolut inte tid att 
Overhuvudtaget syssla med fo
reningsliv. Den betalar alltid sin 
medlemsavgift.ochanserdårmed 
att den - "fóre hOge Farao" - i 
gengåld ska ha SERVICE från sin 
forening.
Åter igen vill jag uppmana våra 
forskare till att uppfinna ett icke 
skadligt preventivmedel så att vi 
kanbegrånsa LATMYRORNAS 
utbredning.
■  Nu kommer vi ftam till arten 
LYXMYROR. Den år mycket 
lite utbredd men man bór nog ta 
upp den i detta sammanhang. 
LYXMYRAN år en avart av 
Latmyran. Den kånnetecknas av 
att den har gott om pengar. Be en 
LYXMYRA att gora foreningen 
en tjanst - och LYXMYRAN 
forklarar omedelbart, att den har 
så in i —  mycket attgOra, så den 
kanabsolutintebidrapåannatsått 
ån att den erbjuder sig att betala 
dubbel medlemsavgift bara den 
slipper sådana hår påhopp. 
LYXMYRAN!
LATMYROR och LYXMY
ROR har emellcrtid en sak ge- 
mensamt Når de bevistar t ex ett 
årsmOte, så ståller de alltid krav 
på fOrbåttringar, nya tåvlingar och 
alla slags aktiviteter. De tystnar 
emellertid snart, om en AR
BETSMYRA ber dem att hjålpa 
till. De har ju  lite svar fór d e t ...
■  Till slut har vi ORDNINGS
MYRAN. Den kånnetecknas av

nytt
__________ O ffi)® d ]< i[lQ % g )

att den vill ha ordning i foren
ingen. Den trivs med ordning 
omkring sig - triviala saker som 
att gOra rent efter sig i klubb- 
lokalen, kasta skråpet i pappers- 
korgen eller tomma askfatet efter 
sig, till att det år skont fór alla att 
vi fOljer foreningens såkerhets- 
bestam melser. ORDNINGS 
MYRAN får alltid hOra, att den 
Overdriver. De andra myroma 
håvdar att de inte år med i foren
ingen fór att bli toppridna av en 
eller annan ORDNINGSMYRA. 
De har nog av all toppstyming i 
sitt dagliga Ev hår i Svcdala och 
"sådana fasoner behovs verkligen 
inte i våran forening".
Vi år vuxna månniskor, och for 
resten så brukar våra ARBETS- 
MYROR i foreningen ta hand om 
sånt dår idiotiskt som såkerhet...

Nu skulle det naturligtvis så hår i 
slutet av detta Lilla kåseri kommit 
en sammanfattning. Men se dår 
bedrog Du Dig! Du får sjålv 
komma fram till Din slutsats for 
jag vet ju egentligen inte vad Du 
ar for slags MYRA. Det enda jag 
skulle vilja be Dig om år att Du i 
fortsåttningen fOrsOker bidra till 
Din forenings framgång i så hOg 
grad som mOjligL Om Du gOr 
detta, så kan vi erbjuda våra fore- 
ningsmedlemmar ånnu stOrre 
trivsel.
Dårmed locka allt f ler utovare till 
vårt kåra modeli flyg!

Gott Nytt år! Kalle Sóndag

dera når de tråffat våggen i en 
ærhOrd hastighet!
En dåre lår av sina misstag, men 
en vis man lår av andras misstag. 
Den hår dåren har lårt sig mycket 
av andra och gOr inga anspråk 
på originaEtet fór någon av de 
metoder som beskrivs i denna 
artikel. Han påstår heller inte att 
de år de enda korrekta metoder- 
na. Det finns i sjål va verket inga 
hemEgheter. De fiesta modell- 
byggama delar entusiastiskt med 
sig av sin kunskap och erfaren- 
het. Det år så det ska vara och 
det år darfOr vi har så trevligt 
med vår hobby.

Lester W. Garber PhD 
Oversåttningav Sven Pontan, 

Haninge MFK 
Artikeln tidigare publicerad i 

danska Indoor News

L e v e ra n to re r  a v  m a te r ia l
Λ

Indoor Model Supply

fó r  in o m h u s m o d e lle r
1887 West Haven, N.W. 
Salem
Oregon 97304

O jJ

U S A
Komplett sortiment 
Peanutbyggsatser

SAMS FAI Model Supply Raymond B Harlan
Herts. SG9 OQJ P.O. Box 3957 15 Happy Hollow Rd.
ENGLAND Torrance Wayland, MA 01778
The Chapel, Roe Green, CA. 90510 U S A
Sandon.Bungtingford, U S A Vågar, skårapparater
Komplett sortiment 
Peanutbyggsatser, 
ritningar

Gummimotorer 
TAN rubber 
Byggsatserutomhus Champion Model Prod 

880 Carmen Court
Micro-X Peck Polymers La Verne
P.O. Box 1063 P.O. Box 2498 CA 91750
Lorain, Ohio 44055 La Mesa U S A
U S A CA. 92041 Gummimotorer,
Komplett sortiment U S A utomhusprylar
Peanutbyggsatser Peanutbyggsatser
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Peanut - lá tt...
Fortsåttning från foreg sida!

ytter-Ø, 0,38 mm inner-0 och 
langd 1,9. De nio motorcylind- 
rama ar ror rullade av 0,30 mm 
balsa. Fårg och lack (dope) ar 
tungt, anvand istållet filtpennor 
for att fårga detaljer.

5) Konsten att kla latt.
Det typiska sattet att kla en 
Peanut ar på fóljande satt;
1. Kla modellen genom att fås ta 
papperet med någon sorts lim
2. Spruta modellen med vatten 
eller sprit och hoppas att den 
inte skevar till sig fór allvarligt.
3. Pensla på 1-2 lager tunn dope 
och hoppas igen att skevhetema 
inte biir helt fórskráckliga.
Det ar fórargligt att efter kanske 
40 tim byggtid finna att model
len efter kladseln mest liknar en 
propeller.
Gerry W agner, Southington, 
CT, fóreslár fóljande metod fór 
att klá latta Peanuts. Den ar 
overlagsen den ován beskrivna 
metoden. Preparera det lålta 
japanpapperet på fóljande sått:
1. Tillverka en rektangulår ram 
på 45 x 60 cm av 10 x 18 mm 
furu. Eventuellt ånnu stårre for
mat. Ramen måste vara tillråck- 
lig stark fór att inte vrida sig då 
papperet krymper.
2. Lacka ramen med 2 lager 
tjock dope.
3. Vanta till en fuktig dag. Tejpa 
upp ett 18 x 24 turn (ca 45 x 60 
cm) ark japanpapper på ramen. 
Slata ut alla skrynklor. Anvand 
små bitar av maskeringstejp.
4. Fåst papperet med med hjalp 
av en pensel och aceton. Slata ut 
papperet noga och se till att det 
faster runt hela ramen.
5. Fukta papperet med en blom- 
spruta och låt det torka. Pappe
ret kommer nu att krympa. Nar 
det torkat ar alla ev rynkor fór- 
svunna och det ar spannt som ett 
trumskinn.
6. Återupprepa steg 5 åtmins- 
tone 10 gånger.
7. Låt papperet vara kvar på 
ramen tills det biir dags att kla 
modellen.
Valet av papper ar viktigt. Det 
kan skilja hela 50% i vikt mel- 
lan latt och medeltungt japan- 
papper. Det kravs en kånslig våg 
fór att skilja på små vikter. På 
den Hergt 1918, som beskrivs i 
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denna artikel, vagde papperet 
totalt 1,019 gram.
Kla modellen, med fóljande 
metod:
1. Slipa fórsiktigt på alla ytor 
som inte ar helt jamna. Det ar 
viktigt att papperet kan ligga 
slatt emot alla ytor.
2. Anvand dope fOrtunnad till 
50% och en smal pensel fór att 
lacka alia y tor en gång dar klad
seln ska ligga emot.
Anvand så lite dope som mój- 
ligt. Delta kommer att Oka vik- 
ten med ca 100 till 200 mg.
3. Valj en dag med mycket torr 
luft fór att kla modellen - viktigt 
fór att om du klar modellen når 
det år fuktigt, så kommer den att 
skeva n3r det biir torrare.
4. Skar till bitar av japanpapper 
från ramen till de ytor som ska 
klas. Dessa bitar bčr inte var 
mer an ca 3 mm sfórre ån den yta 
de ska tacka. Anvand ett rak
blad med gammalt hederligt 
kolstål. Var mycket fórsiktig så 
att inte papperet skry nklar sig.
5. Kom ihåg att det inte går att 
dubbelkrOka papper - resultatet 
biir skrynklor som kostar bygg- 
poang. Det kan dårfOr bli nftd- 
våndigt att dela upp vissa ytor i 
flera mindre delar. T ex fór vin
gens Over del på Hergt 1918 
kravdes tre olika delar, dárfór 
att vingspetsen ar dubbelkrčkL 
(På Piaggion - bild - gick det åt 
m er ån 40 separata bitar på 
kroppen)
6. Lagg ett tiUpassat stycke ja 
panpapper på sin plats på mo
dellen. Kolla noga att det ligger 
helt slått utan rynkor. Det ska 
falla på plats, det går inte att 
tvinga. Sen kontrolleras 6ver- 
lappningen runt kantema. Det 
ska inte Sverlappa med mer an 3 
mm. Skar till med rakblad mot 
glasskiva eller trimma till med 
en mycket vass sax.
7. N3r pappersbiten passar ex- 
akt, fåst den punktvis med ace
ton på en retuschpensel. Aceto
net suger igenom papperet och 
lOser upp lacken under- och 
papperet faster. Fortsatt så tilis 
hela papperet sitter fast run tom. 
Låt torka och trimma till ev 
Overskott med ett vasst (=nytt) 
rakblad. Upprepa proceduren 
tilis hela modellen ar kladd. 
(Anm. Det år enklare att fasta 
papperet med hjalp av vål utspått 
viďim, men det biir tyngre!)

8. Nu ar alla ytor vackert och 
slatt kladda. Men inte stråckta, 
och det ar precis så det ska vara. 
GOr nu ingenting mera!
Spruta inte ytoma med vatten 
eller sprit. Det ger skrynklor. 
Lacka inte papperet Det år inte 
nOdvandigt på en inomhusmo- 
dell. Det kommer bara att skeva 
till hela modellen och det vager 
dessutom en hel massa. Två 
tunna lager kan Oka vikten med 
hela 1.000 mg!
Modeller som år kladda med 
denna metod kommer inte att 
skeva till sig. Vid fuktig våder- 
lek kan det mOjligen bildas några 
rynkor, men det år aldrig något 
allvarligt problem. Då denna 
metod ger skevfriay tor kommer 
modellen alltid att behålla sitt 
ursprungliga trim. Forfattaren 
har en 3 årgam m al Lacey M10, 
byggd och kladd efter dessa me
toder. Modellen vager fortfa- 
rande endast4,5 g och har flugit 
som båst 2 minuter och 55 sek
under. Flygtrim m et har inte 
namnvårt andrat sig sen model
ler fOrst trimmades.

6. Flygning
Att trimma Peanuts 3r ett helt 
eget amne. År modellen latt, fri 
från skevheteroch inte baktung, 
dvs har korrekt tyngdpunkt, bor 
det bli ganska enkelt att trimma. 
Oftast fOrsOker jag få mina mo
deller att flyga i hOgerkurv fór 
att m otverka vridm om entet. 
Orsaken år att jag vill att flyg- 
cirkeln ska minská når motor
kraften minskar. Detta forhind- 
rar att modellen dyker i starten 
når kraften år som stOrst. Dess
utom minskar risken fór stall i 
slutet av flygningen. (Anm: 
Nackdelen 3r att modellen klått- 
rar hOgre, vilket kan ge problem 
i låga hallar)
Propelleraxeln lutas ca 2° till 
hdger och nedåL HCgervingen 
byggs från bórjan med 1,5 mm 
wash-in, dvs bakkanten nedåt. 
Dekalaget (anfallsvinkelskill- 
naden mellan vinge och stabili
sator) och tyngdpunkten juste- 
ras tilis modellen inte långre år 
kånslig i tipplanet. (Anm: Justera 
tyngdpunkten om olika gummi
motorer provas).
Som alla inomhusmodeller, bdr 
åven Peanuts trimmas till att 
flyga strax Gver stallfart Nar 
modellen stallar, bdr den vinge

som vetter inåt i flygcirkeln, 
stalla fórst. Detta gor att model
len faller inåt i svangen, vilket 
påskyndar återhamtningen och 
hindrar avdrift.
Experimentera gårna med pro
pellerform er, diam etrar och 
stigningar. Anvånd en plastpro
peller, ifall den behovs som bal
last. FGrfattaren anvander alltid 
balsa till propellerblad med en 
tathet av ca 5-61b/ft3 (80-100 g/ 
liter). Dessa blad btóts och for
mas på en skuren propcllcrform. 
(Anm: Fungerar aven med 14 
graders lutning mot en burk el
ler fiaska). Bladen limmas mot 
bambustickor, som pluggas in i 
ett plastrorsnav från en Bie 
kulspetspenna. På så vis går det 
stalla in stigningen steglost. 
(Anm. prop-blad av 0,4 mm 
plywood fungerar också bra) 
Propellerdiameter mellan 6 och 
7 turn och bladbredd på ca en 
turn har visat sig lagom. Storre 
bladbredd bromsar fór mycket. 
Efter att ha lagt ner kanske 50 
timmar på att bygga ett måster- 
verk, finns det inget så deprime- 
rande som att språnga en motor 
och fors tůra skapclsen. Tillverka 
ett bra skyddsror och anvånds 
det varje gång.
Notera varje flygning i liten an- 
teckningsbok, som du fórvarar i 
modellådan. Det år viktigt att 
komma ihåg langd och vikt på 
motorn, samt antalet varv, blad
vinkel och givetvis flygtid. Ef
ter varje flygtillfalle bor du stu- 
dera anteckningama och analy
sera orsak och verkan.

7. Slutkommentarer
Fftrfattaren jobbar som ingenjor 
och modellflygning ar något av 
ett mikrokosmos av ingenjdrs- 
vetenskap. De basta allmånna 
råd som kan ges, år att måta allt 
(vikter, tider, styrka etc), fóra 
noggranna noteringar under 
bygge och flygning, gOra logi
ska experiment, studera vad du 
sjålv och andra har gjort, så att 
du kan forbåttradig i framtiden. 
En del tycker såkert att mycket 
av ovanstående kan gdras på 
annat sått (Anm: dårav Gversåt- 
tarens kommentarer!). Jag fo- 
redrar att Peanuts som år latta 
och flyger bra. Andra foredrar 
skalahånsyn och bryr sig dårfor 
mindre om vikten. Jag har sett 
alltfór tunga måsterveik explo-
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100- & 200-varvstider - utveckling sedan 1976
Tåvl/år Lag 100-varv 200-varv
VM 1976 Barkov/Suraev, Sovjet 3.59.1 8.09,2
VM 1978 Metkemeyer/Metknemeyer, Holland 3.44,0 7.32,5
VM 1980 Geschwendtner/Mau, Danmark 3.42,6 7.22,6
EM 1981 Metknemeyer/Flores, Holland 3.31,1 7.11,4
EM 1983 Kuznetzov/Kramarenkov, Sovjet 3.19,8 6.55,8
EM 1985 Smith/Brown, England 3.39,8 7.24,5
VM 1990 Shabashov/lvanov, Sovjet 3.17,9 6.45,8

Definition av en team-racingmodell
Modellflygplan fór vilken drivkraften alstras av en eller flera
kolvmotorer och lyftkraften erhålles från aerodynamiska krafter på 
ytor vilka ar fasta under flygningen (avser ej roderytor). Modellen 
skali vara av semiskalatyp och dess formgivning ska vara i δ vcrens- 
ståmmelsc med den fór fullskalaplan.

Konstruktionsdata
Maximal cylindervolym 2.5 cm3
Minimal båryta 12 dm2
Maximal vikl 700 g
Kroppdimension for modellpiloten:
- minimihójd 100 mm
- min imiredd 50 mm
- tvårsnittsyta 39 mm2
Modellen skali vara fórsedd med 
en pilot med fóljande minmått:
- hójd 20 mm
- lángd 14 mm
-bredd 14 mm

Min hjuldiameter 24 mm 
(metallhjul år fórbjudna)
Max brånsle i modellen 7 cm3 
Enbart en tank tilláts och den 
skali innehålla brånsle och olja 
fór smórjning.
Modellen skali flyga i moturs 
riktning
Linlångd 15,92 m
Flygcirkelns rádie - från centrum 
handtag till propeíleraxeln 
Lindiameter 0,30 mm

Team-racing - tango fór tvá 
i en cirkel fór tre!

Denna sammanstållning ger en 
bild av linílygets "hCjdarklass". 
F2C - team-racing - ar oftast 
hojdpunkten under ett EM eller 
VM. Naturligtvis hårde tre ovriga 
klassema mycket att bjuda åskå- 
dama på, men team-racing harav 
tradition varit både de tavlandes 
och åskådamas stora attraktion.

Intressant i sammanhanget ar 
också att det år den enda klassen 
dar man tiivlar i ett lag - ett 
tvåmannalag. Vi skiljer på de 
lagmoment, dår fler individuella 
tåvlande ingår i ett lag (t ex det 
sammalagda lagresultatet fór ett 
nationslag, bestående av exem- 
pelvis 3 st speedflygare).
Laget i team-racing består av pi
lot och mekaniker. Deras uppgift 
under tråning och tåvling framgår 
klart av benåmningen.
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Det borjade med en ...
Nu var det dock ej så i team- 
racingens barndom och in på mit
ten av 60-talet. Då var det på 
samma sått som i de Ovriga klas
sema, man var ensam anmald 
tåvlande, men måste naturligtvis 
låna in en pilot alt mekaniker, 
beroende på vad man sjalv var. En 
mekaniker som stålide upp med 
en modeli, kanske fick tag i en 
pilot, som inte anstrångde sig all- 
deles i onOdan att gOra sin maxi- 
malainsats. Han var kanskeockså 
tåvlande med sin modeil och 
kunde på så sått råknas som 
konkurrent.

... innan det blev ett lag
Underslutet av 60-taletbesl0ts att 
de tåvlande i team-racing skulle 
utgOra ett lag. Det skulle natur
ligtvis bestå av en pilot och me

kaniker, som utfórde aktiviteten 
tillsamman. Det gållde också 
bygge av modeil, dår FAI:s reg
ler foreskriver, att de tåvlande 
skali ha byggt sina modeller. 
Delta nyabeslut innebar att pilot/ 
mekaniker behOvde bh ett vål 
sammansvetsat team, dår man 
verkligen behovde kunna "um- 
gås" tillsammans. Syftetvarjuatt 
få ett team som kunde planera sin 
verksamhet ihop - avseende hela 
såsongenmedbyggeavmodeller, 
preparcring av motorer, tråning 
och inte minst tåvlingar.
Många lag genom tidema har haft 
svårt att lå detta att f ungera. Man 
får många tillfållen att "nota" och 
gå varandra på nervema. Forde
las kostnadem lika, gor den ena 
mer eller mindre ån den andra. 
Partnem kan kanske inte slålla 
upp lika mycket som jag vill. Vi

missar kanske på så sått både 
trånings- och tåvlingstillfalien. 
Vi låmnar nu detta avsnitt och 
utgår ifrån att vi har det osvikliga 
laget, dår både pilot och meka
niker hånger ihop som ler och 
långhalm.
I team-racingens linda flog man 
oftast med motorer på 5 cc. Det 
var då den vanligast motortypen 
och naturligtvis var det glOd- 
stiftare.
De som kånner Bengt Martinelle 
- mest bekant som speedflygare - 
kan hora med honom hur det t ex 
var att flyga team-racing inomhus 
under ett EM. I slutat av 50-talet 
kom 2,5 cc-motorema mer och 
mer och det blev populårt at an- 
vånda dieslar. Dessa var brånsle- 
snåla och låttare att starta om, då 
inga kablar från batteri till 
glddstift behovdes.
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A-íeam och B-teani
I och med detta kom 2,5 cc-mo- 
torcma att bii FAI-motorer. 
Speed, team-racing och combat 
har 2,5 cc-grånsen som regel for 
maximal motorvolym. Team-ra
cing med 5 cc-motorerkom dock 
att kvarstå och blev klassificerad 
som B-team. Det storre motor- 
utbudet medforde att bra 1,5 cc- 
dieslar kunde anvandas och fick 
på så sått bii en nyborjarklass - 
team A.
I England hetcr dcnna klass 1/2 A 
team. Den år dår ej enbart en 
nyborjarklass utan år fór många 
cnkompletttavlingsklass medfint 
egentillverkade 1,5 cc-dieslar. 
De tre klassema har gått olika 
oden till mCtcs. I Sverige har A- 
team fórsvunnit, andraklasser har 
tagits fram fór att hjålpa in ny- 
borjarc inom team-racingcns 
verksamhet. FCrst var det stan
dardracing och nu år det Good
Year.
B-tcamen levde kvarinpåborjan 
av 80-talct, men dog sedan ut då 
några nya fórmágor ej vågade sig 
på denna "håftiga" team-ra- 
cingklass.

Det dr lite av Formula 1
Ettstarktskål varocksåattde som 
låvlade i FAI team-intklasscn ej 
kunde splitlra sig, då man fick fór 
myckcti modeil- ochmotorvåg atl 
hålla reda på.
Dagens FAI-team år litet av For
mula 1. Skali Du verkligen vara i 
topp, kråvs 100%-ig insats.
Nya båttre motorer och motor- 
delar skali tas fram. Modeller skali 
optimeras och tas fram, så de ej 
biir for "slitna”. Propellrar skali 
tillverkas och fintrimmas med 
design, stigning, diameter etc. 
Tanksystem med avstångarc skali 
ha maximal driftssåkerhet och 
funktion.
Traning behovs fór att utvårdera 
motord elar, och fór att lårasighur 
motom skali hanteras fór attkunna 
starta på forstå slaget.
Har kommer vi in på en av team- 
racingens grundbegrepp - bråns- 
lcsnål motor med maximal fait. 
Fdrutom att modellen har sina 
givna regler betråffande utform- 
ning, har man idag max 7 cc tank 
forbrånslct. Detta år absolut den 
viktigaste rcgeln. Naturligtvis får 
man ej bryta mot de andra, men

vid alla stdme tavlingar kontrol
leras attmodellensbrånslesystem 
ej overstiger 7 cc. Med brånsle- 
system menas hår tank, påfyll- 
ningssystem, slangar anda fram 
till fórgasaren. Detta gdrs i sam
band med invågningen av mo- 
dellemasamtstickprovsvisfórde 
snabbaste i heaten under tåv- 
lingen.Ettfór stort brånslesystem 
medfór naturligtvis diskvalifice
ring i tavlingen.
Vi har nu bekantat oss med olika 
begrepp inom team-racing. Det 
år då låmpligt att rcdogOra fór de 
team-racingregler som gåiler fór 
modell och motor - se f  δ upp- 
stållning hår intill.
Fbr sjålva tåvlingsmomentet kan 
vi sammanfatta detta i fóljande: 
Alla tavlande flyger två kvalifi
ceringsheat om 100 varv. Den 
basta tiden råknas fór slutlig pla
cering i tavlingen. Dcttagålleralla 
utom de nio fråmsta, som flyger 
ylterligare 2 st 100-varvsheat i en 
semifinalomgång.
Från de båsta resultaten i semi tar 
de tre basta lagen sig vidare till 
den slutliga finalflygningen på 
200 varv.
Dcnna final år alla tavlingars 
hojdpunkt och tilldrar sig natur
ligtvis allas intresse. De tre 
finalistema år också lite av tåv- 
lingens ccntralfigurer, nårmast 
att likna med matadoren i en 
tjurfåktning.

Sverige ibland i finaler
Vad år det då fór personer och 
nationer som ligger i topp i team- 
racing? Sverige har oftast en 
undanskym d plats, men har 
faktiskt figurerat i en del finaler. 
P å 6 0 -ta le t var de l K jell 
Rosenlund och Nisse Bjork som 
var i topp vid ett par tillfållen. 
Under 70-talct hade vi Ulf Lars- 
son och Goran Ry lin med i den 
absoluta toppen.
Dessutom har vi vid ett par till
fållen haft Bengt-Olof Samu- 
elsson och Kjell Axtilius med i 
några semifinaler. Senast vid 
EM -89 var det Hans Andersson 
och Johan Åhling, som ffóg 
semifinalheat.
Utvecklingen inom team-racing 
har gått framåt hela tiden. Dock 
har det som i de fiesta fall skett 
stegvis. Tittar vi på resultat från 
några EM- och VM-tåvlingar,

har vi de 100-respektive 200- 
varvstider som anges i tabellen 
hår intill.
Svensk rekord fór motsvarande 
heat har Bengt-Olof Samuels- 
son och Kjell Axtilius haft -100 
varv 1983 3.31,6; 200 varv 1984 
7.08,0 - fram till i host, då Hans 
Andersson/Johan Åhling slog 
100-varvstiden med 3.28.

Regler och tekniska 
bestammelser for F2C
Nedán fóljer några av de vikti
gaste reglema fór F2C - taget 
från en gammal SMFF-over- 
såttning av FAI-regler.
- Team-racing år en tåvling i 
vilken kvaliciferingsheat foljs 
av semifinaler och en final i 
vilken tre modeller flyger sam
tidigt i samma cirkel, vardera 
lag bestående av en pilot och en 
mekaniker.
- Under healet skali piloten 
stanna kvar i flygcirkelns cent
rum.
Pilotemas uppgift år att styra 
modellen. M ekanikema skali 
stanna utanfór såkerhetscirkeln. 
De ras funktion år att starta och 
stålla in motorema samt fylla 
b rånsleunder loppet. D eras 
uppgift inkluderar erforderliga 
åtgårder fór återstart av motom 
efter varje m ellanlandning. 
Motom måste startas genom att 
slås igång fór hand.
Hela heatet doms av en domar- 
trio, vårs uppgift år att granska 
och beddma att lagens piloter 
och mekaniker håller sig inom 
de regler som finns fór sjålva 
heatet.
Domarpanclens uppgift framgår 
av fóljande text;

Domarpanelen skali observer a 
varje lags upptrådande under 
heatet. Lagen skali informeras 
om begångna felaktigheter ge
nom synliga signaler. Efter 
maximalt tre felaktigheter ute- 
sluts ett lag ur loppet.

Det år alltså viktigt att respek
tive pilot skdter sitt flygandc 
vål, så det håller sig inom de 
tillåtna reglema. Oftast år det 
piloten som fórorsakar vaming- 
ama, men mekanikem kan fak
tiskt också bidraga fór vissa 
regelOvertrådelser.

nytt
___________  m ra ® d l@ D D % f

En av de vanligast orsakema tiU 
detta år "wipping" - piloten till- 
griper yttre kraft fór att hoja 
modellens hastighet under offi- 
ciell flygning.

Vilka flyger F2C?
Har Du nu låst igenom detta och 
undrar vad det år fór sorts per
soner som sysslar med team- 
racing, så kan kraven på dem 
sammanfattas enligt fóljande: 
Många gångcr starka personlig- 
heter som har ett mycket tek
niskt intresse som får sitt utlopp 
i dessa fantastiska "Formula Γ - 
modellcr.

Det måste vara perfekt!
Material och utrustning måstc 
vara perfekt om Du skali vara 
med i toppen. Du måste vara 
lugn och metodisk då utvårde- 
ring gors under provflygning 
med nya delar. Sjålva hdjd- 
punkten kommer når Du full- 
bordat ett heat och Din pilot 
utm attad sjunker ihop i sitt 
anletes svett efter att ha landat 
modellen. Motorn har gått ma
ximalt. Du har fórbattrat Ditt 
personliga rekord med några 
sekunder.
Då kånner Du att Din kompis 
15,92 meter långrebort har skbit 
sin uppgift och ej år så envis/ 
dum/lat/ocngagerad/etc/etc.
Du har någon att dela Din fram- 
gång med och vetskapen alt det 
år teamwork som fórt oss fram 
till detta.

Någotfor ensamvargar? 
Har Du trottnat på att vara cn- 
sam-varg, leta då rått på en pas
sande partner, pilot eller meka
niker. Kom sedan med i gånget 
och fly g team-racing.

Kjell Axtilius
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I mdrka kůlna december kan 
man sitta och minnas varmen 
och kampen ndr våra svenska 
Friflygjuniorer drog sódcfóver 
till Jugoslavien fór att kampa 
om placeringama i 1990 års 
Junior-VM. Kanske något av 
miljtt- och kulturchock fór en 
del. Tåmligen gott om luft att 
flyga i på denna hdgslatt, i sta
den Mostars narhet, med gras 
som var kortbetat av allehanda 
lOsgående och vallade husdjur. 
Trimning och traning under någ- 
ra dagar fóre masterskapet innan 
det stora allvaret bOrjade. Var
men och solen fórsvann lagom 
till fórsta tavlingsdagen. Pro
grammet fick flyttas ffam en 
dag i vantan på båttre vader, och 
det kom. FOrst till startpositio- 
nerna var våra F lA -flygare, 
Mats Hall, fanbarare vid invig- 
ningen, Denniz Varhos och Jon 
Wiese. Stark vind under for
middagen med jatteproblem att 
få modellcma att flyga i den 
starka termiken. StOrtspiralen 
var ett mycket vanligt flyg- 
mOnster, inte bara bland de 
svenske. Når dagen var till ånda 
hade vi en Overlycklig Jon, som 
placerat sig som nr 12 bland all 
varldens friflygjuniorer. Den 
glade I2:an vantade rastlOst på 
att få tag i en telefon fór att 
Overbringa det glada budskapet 
till hemmavarande fóraldrar. 
Hoppfullt att alla tre FlA -fly- 
gama 3r juniorer 3ven nåsta gång 
det beger sig.
F1B-klassen flOgs två dagar 
senare i lugnt och varmt vader. 
Hård konkurrens om place

ringama, vilket Valdemar Falk, 
D avid Thorsén och Magnus 
Soderlingsnabbtkom underfund 
med. De har tre "gossama" flOg 
koncentrerat och bra. FOr Val
demar och David var det andra 
gången de deltog i ett junior- 
VM, Magnus platsade bra bland 
sina betydligt aldre kamrater. 
Det var imponerende att se hur 
valflygande grabbamas B 2-or 
var, och hur sakert de hanterade 
dem. Tre k illar som tillhor 
varldseliten bland juniorer. Nar 
krutróken från dagens sista sig
nalskott hade skingrat sig stod 
Valdemar som baste svensk med 
en 9:e plats - f  O samma place
ring som vid forrå junior-VM 
1988.
"F lyoff' behOvde inte tillgripas 
i någon av de treklassema, utan 
tavlingama avgjordes med sju 
starter varje dag. Råttvisa var 
skipad, aven om det var lite 
smolk har och dår, och ett och 
annat "tank utifall" som vanligt 
Prisutdelningen med flygande 
fanor och dårefter oatlig bankett 
med musikundcrhållning som 
gjorde alla forsok till konversa
tion omojlig. Två dagars tu- 
ristande avslutade VM-resan, 
fóre tretimmarshemfården di
rekt från Dubrovnik till Arlanda. 
Tio dagars modellflygresa var

0vcr· Bo Hallgren

Uppifrån: Lagledare Bo Hall
gren och Magnus Soderling 
forbereder start. Valdemar Falk 
laser våder innan start.
Mats Hall och David Thorsén. 
Lite taktiksnack i depån
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Din klubb kan vinna en
Dubbeikommandoutrustning

Din klubb behover egentligen 
inte gOra så speciellt mycket fór 
attfåvaram ediutlottningen av 
den fina JR/Graupner-anlågg- 
ningen.

Du som klubbkassor...
Det gåller fór Din klubbstyrelse 
- och kanske framst fór klub
bens kassor - au redo visa minst 
80% av sina betalande mcdlcm- 
mar enligt den datalista (per den 
31 december 1990).
Den redovisningen skali vara 
SMFF:s expedition tillhanda 
senastden 1 mars 1991. Svårare 
var det inte!

... och Du som medlem
Men Du som medlem kan också 
gora Din insats fór att klubben 
lattare skali kunna vara med i 
utlottningcn. Det gOr Du genom 
att snarast betala in DIN med- 
lemsavgift till klubben.

Vinnaren dras vid nåsta 
Forbundsmote!
Gor det - och DIN klubb kan bli 
den lyekliga vid utlottningcn 
som kommer att genomfóras vid 
Sveriges M odellflygfórbund 
årliga Fdrbundsm dte i april 
1991.

I Den vårdefulla och mycket praktiska dubbelkommandoutrustningen 

har skånkts av HOBBYBORGEN och den omf attar bland annat

sSndare 
4 servon 
ackumulatorer 
laddare

elevsåndare 
dubbelkommando- 
kabel iårarsåndare 
till elev-”såndare"

Arne Friberg BUS-igast!
Från s Odra Modellflygsverige 
har kommit ldddriga brev (var- 
fór inget med bra bild?), som 
beråttar, att en modcllflygarc 
belonats med ett stipendium 
igen. Det ar inga dåliga grejer! 
Det år heller ingen dålig lirare, 
tar på sig gåbortskostymen fór 
att ur politisk landstingshand 
mottaga 10.000:-, sedan BUS* 
beslutatom utdelningsadressen.

Arne Friberg - veteran
Det handlar om Arne Friberg, 
som enhalligt valdes som en av

två stipendiater. Modellflygny tt 
hissar ilaggan och glådjcr oss 
åt, att det finns modellflygare av 
den kalibem att representanter 
från bl a idrottsorganisationema 
fått stryka på foten infór Ames 
mcritlista!
Så hår sdger Landtinget:
"Arne Friberg leder klubbens 
byggverksamhet fór ungdomar 
fyra kvallar i veckan. Under 
vinterhalvåret svarar han dess- 
utom fór traning i inomhusflyg 
och under som maren kOr han u t 
ungdomama, utan ekonomisk

ersatming, till traning på Re- 
vingched. Genom sin idealitet 
och entusiasm har Anrc Friberg 
spelat en viktig roll under sin 
snart 30-åriga verksamhet som 
ungdomsledare."
Arne bdrjadc model lilyga 1938 
och var med i Trelleborgs MFK 
sedan starten 1941.
"Jag har inte hunnit tanka Over 
det ånnu, men en resa någon- 
stans vore inte så dumt", sager 
vår modellflygrepresentant, som 
vi skali vara stolta Over!
*BUS= Barn & Ungdom i Skåne

Nytj $  
Ripafåltet

Ripa Radioflygsailskap Over- 
tar ansvaret fór Ripa Mo- 
dcllflygíalt 1 jan 1991. 
Radioflygsailskapct år ingen 
m odellflygklubb, utan en 
idcell sammanslutning vårs 
syfte 3r att administrera verk- 
samheten på fåltet. 
Finansiering sker genom att 
gastande piloter erlågger en 
faltavgift - 200-500: r/år fór 
21 år och aldre, 100/år fór 
yngre och via reklamintakter. 
Verksamheten avser icke ge 
vinst - dverskottet skali in
vesteras i fåltet eller med verka 
till en sankning av faltav- 
gifterna.
Flygare, som ej ar anslutna 
till S MFF skali kontakta Ripa 
RFS, Jollvågen 2, 296 00 
Åhus - eller dess ordf 044-24 
14 70 el kassdr 044-24 27 37.
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Astro tavlingsmotorer
■ USA-Iagetvåckteuppseende 
vid el-VM genom sinamodellers 
stighastíghet - senaste versio
nen av Astros Cobalt 60 FAI 
visade sin styrka! Endast Ru
dolf Freudenthalcrs flygskick- 
lighet kunde hindra USA-scg- 
rar både i oppna fdr-VM & VM. 
Cobalt 60 FAI ar konstruerad 
for 27 celler, våger600g, kostar 
2.560:-.
Astro Coblat 05 FAI - lange 
dominant i 7-celIklassen. Nu 
finns motsvarigheter i mellan- 
klassen med Cobalt 25 FAI fór 
12- lóceller, 1.200:-, och Cobalt 
40 FAI fór 14-24 cell, 1.360:-. 
40 FAI klarar ineffekt av 1 kW 
och ger då ca 1 hk. 
■Elvarldsm åstaren Freuden- 
thaler tillverkar byggsatser till 
elflygplan med kropp av glas
eller aramidfiber och plankade 
cellplastvingar- tåvlingsmodel- 
ler - låttflugna tack vare lågre 
vingbelastning med fårre celler 
och mindre motor. Nordic Fly II 
fór 7-10 celler, spv 205 cm , kos
tar 2.250:-. V M -m odellem a 
Harlekin C ontest (286 cm), 
Surprise (240 cm), Surpri(205 
cm) finns liksom en 7-cells ra

cer & en konstflygmodell fór 
14-24 celler.

LRN-Teknik 018-69 63 80

Swede on har ackuvakter
Swedcon KB i Karlstad tar hem 
några ackvakter, som definitivt 
hdr hemma i modellflygplan, 
som skali racka lange. De fdre- 
kommer i tre varianter och an
sluts till mottagaren direkt eller 
via Y-kabel.
M W S1 (25x25x16 mm). Den 
har en signallysdiod, som mon- 
teras iflygplankroppen.Mankan 
dårigenom utifrån se att det år 
OK fór flygning - den rdda lam- 
pan blinkar. Overgår det till fast 
sken år laddningen under 4,5V - 
klart fór ny laddning innan flyg
ning!
MWS2 (25x25x17 mm). 3 gfóna 
lysdioder angre laddningsgrad 
och OK, en rdd blinkande kra
ver laddning.
MWS3 har 7 dioder, som talar 
om hur mycket stfóm man har 
kvar: 5 grdna anger OK fór flyg
ning och ger samtidigt en upp- 
fattning om hur mycket finns 
kvar, en rdd (blinkande) anger 
flygfórbud och laddning. 

Swedcon KB 054-18 64 07

En pilot i helfigur!
Protars mc-fórare ar en utmarkt 
pilotfigur - kOps i byggsats och 
3r enkel att satta ihop. Den ar 
fullt ledbar och tre olika hjalmar 
finns till den varav en ar av den 
aldre typen med hak- & nackdel 
i skinn m ed tillhdrande Idsa 
glasdgon. Fdrarens kladsel be
står av ett skinnstall, som man 
får dra på honom - det kan målas 
i tinskad fårg och dekoreras med 
medfoljandc dckaler. Handskar 
och två par stdvlar medfdljcr 
också. Pris cirka 150:-.

Leif Olsson 046-291191

Philip Avonds Scale Jets 
Philip Avonds fdretag, som bl a 
såljer byggsatser till hans mås- 
tarmodell F-15. Flera har hdrt 
av sig om adressen:

Philip Avonds Scale Jets 
Dorpstraat 18 

B-8458 Koksijde Belgien

Argus-bocker
Argus fortsatter att ge ut bdeker 
fór flygintresserade. Lite vid si
dan om får man vål anse att två 
av deras senaste år:
■ Modelling Modern Sovjet 
Fighter Aircraft år en 142-sidig

liten bok, som behandlar/be- 
skriver ett 20-tal ryska strids- 
flygplan. Den tar också upp 
NATO och Warszawa-pakten, 
något som vål kan anses vara 
historia redan. Boken har sina 
mest intresserade låsare bland 
plastbyggama, men den bdr ge 
åven en allmånflygare en hel del 
allmånbildning i åmnet flyg.
■  The M odel Rocketry Hand
book år en specialutgåva fór 
just raketflyg-intresserade. For 
nybdrjare år boken ett måste. 
Bilder och text beskriver raket
konstruktionen, tåndare & start- 
system , raketmotoms uppbygg- 
nad och funktion, styming, sta
bilitet och den speciella aerody
namik, som gålier raketer. Den 
ger tips fór raket-skalabyggaren, 
tåvlingsklasser. Raketdrivna 
glidare och - rakethelikoptrar! 
Boken, som faktiskt bdr låsas av 
alla m odellflygare, som vill 
vidga vyema, upptar också ad
resser till matcrialleverantdrer.

Hobbybokhandeln 
08-54 8455

Teknik & Hobby 1991
Jan Jangds årliga hobbyteknik- 
bok portråtterar bl a modeil-

*
Beråtta om Dina modellflyg-nyheter hår utan att dra till med J L ·  HOBBYHANDLARE ♦ IMPORTØRER · AGENTER 

annonskostnader. Men var ute I tid- det kan bil trångtl ' j Q r  sand gårna in material till "Nya Prylar"-sidorna
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flygentusiasten Rune Ackus Jo
hansson. Bo Gårdstad tar upp 
nya tavlingsformer fór modell- 
flyg, dår vi notcrararNykopings 
Winternationals - en kul anti- 
tavling, som piggar upp. Old
timerfly gama har fått flera sidor 
och Red Baron med Myggan & 
Supermyggan omnåmns också. 
Boken tar upp mycket annat 
inom m odellhobbyverksam - 
heten och rekommenderas.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55 

Scale, Nummer 1 
Vth - tyska Verlag fiir Modelle 
har givit ut det fórsta numret av 
en specicll tidskift for skala- 
byggare. Den innchåller mang- 
der av bra bilder av modeller 
och fullskalaflygplan - från 
museer och fait. Ett kapitel tar 
upp något så våsentligt som 
anfallsvinkclinstållningama på 
ett biplan - med noggranna ta
beller. I det fórsta numret be
handl ar man Fieseler Storch i 
detalj - intressant svensk-lås
ning. Ett avsnitt ger bra tips om 
hur man skali ”dekorera" sina 
skalamodcller med mårkningar 
av olika slag. Caspar C32 - ett 
gammalt tyskt biplan från 1927

- något fór skalabyggaren? - 
presenteras med riming och bil
der. Detta fórsta nummer av tid
skriften ger mersmak - och kan 
ocksåbli något fór oss svenskar. 
Prenumeration - och lósnum- 
merinkop - kan ordnas via

Hobbybokhandeln
08-54 84 55

Airworld Modellbau
Swedcon KB - som bl a impor
terar de in tressanta m etall- 
byggsatsema från Pråzisc - har 
funnit en kontakt i Tyskland - 
Airworld Modellbau, som spe- 
cialiserat sig på stora modeller. 
Man har på programmet bl a P- 
51 Mustang, Dagorcd (racer- 
Mustangcn), Glasair III, Extra 
260, Zlin 50L m Π. Det år stora 
modeller med bl a glasfiber- 
kroppar, glasfiber/tråplankade 
skumvingar mm. Man har 2ven 
lam pliga motorer. Då dessa 
kvalitetsbyggsatser ligger rela
tivt hOg i pris vill man under- 
sóka intressel fór dem i Sverige 
innan ev import dras igång. In- 
tresserade bór dárfór ta kontakt 
med Swedcon.

Swedcon KB
Tel & Fax 054-18 64 07 \

Carrocar-katalogen
En intressant liten bok - bra for
mat fór byggbordet - har nu ut- 
kommit. En diger och intressant 
låsning med stort modellflyg- 
avsnitL 30:- hos lek- & hobby- 
handlarc eller 40:- inkl porto om 
den beståils via Carrocars pg 
487 4260-5.

Carrocar 013-11 22 24

En Cub från Flair 
Natan meddelar, att Flair nu 
kommer med en Cub i sedvanlig 
Flair-kvalitet. SpSnnvidden ar 
1850 mm och den passar .15- 
,40-motorer 2-takt - .25-.·40 4-t. 
Byggsatscn innchåller plankade 
skumvingar, stansade ply-de- 
taljer samt rik tillbchórs-"páse": 
hjul tank, alla beslag och kopp- 
lingar, gångjåm, noskåpa.
En senare version år fór4-kanal, 
dvs med skevrodervingar, som f 
6 kan kdpas separat fór senare 
komplettering. Byggsatscn kos
tar 1 .190:- m ed skevroder 
1.230:-.
Maule M5 från Natan 
Powerplanc In t's nya byggsals i 
skala 1:5,6 av Maule M5 "Lunar 

S  Rocket", hógvingad stol-kårra,

spv 1675 mm fór .40-.60 2-takt 
el. .48-.70 4-takt. Plankade 
vingar med bl a flaps & Hoener- 
spetsar, A B S-kåpa, formad 
vindruta mm - s ksuperbyggsats. 
Pris 1.450:-.

Ackvamare från Natan
250:- fór en 6-lysdioders var- 
nare årett bra pris.2 grónadioder 
(5,13 & 4,9V) ger OK, 2 gula 
(4,75 & 4,63 V) varnar coh slut- 
ligen 1 rod tands då det år 
slutfluget - laddning skali ske!

De billiga glodstiften
omnåmnda i fórra numret finns 
nu också utan bygel. 12:-/sL 

Natans Hobby 0340-600 66

Ovre raden: De två Astro 
Cobalt-molorerna från LRN- 
teknik; Några av de bocker, 
som nyligen utkommit - pas
sande julklappar: Teknik & 
Hobby, Argusbockerna Model 
Rocketry och Modelling Mo
dem Sovjet Fighter Aircraft; 
Den nya tyska tidningen från 
Verlag Vth fo r  skala-freaks. 
Nedre raden:
Två av de tre typer ack-varna- 
re, som Swedcon tar hem från 
Tyskland liksom Airworld-ka- 
talogen med modeller,.som 
Swedcon eventuellt tar upp på 
sitt program om det visar sig, 
att intresse foreligger.
Flairs lilla ack-varnare från 
Natans Hobby.
Den intressanta piloten kan 
såkert finna sin plats i flertalet 
modellflygplan. Slutligen 
Carrocars vålfyllda katalog.

HOBBY
K A TA LØ & E W

------------------------------------------------------------------------I I -----------—-----------------------------------  >
HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER J L ·  Skicka ett foto och lite text - det råcker! Och har Du ingen 
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Moki-motorerna distribueres i Skandinavien av

R/C ANLÁGGNINGAH: Cia p fe JS-prls
JR/GRAUPNER FM 314. 3 servon 1.595:- 1.475:-
ORIGINAL JR B6C-3SF, PCM/FM. 3 kullagrade servon 2.195:- 1.999:-
JR/GRAUPtMER MC 16 (PCM/FM). 1 servo 2.550:- 2.399:-
ORIGINAL JR X-347. PCM. 3 kullagrade servo 3.195:- 2.999:-
SERVON:
JR/GR 507/508. bronslager, 3.5 kg 198:- 159:
ORGINAl JR 517, kullager, 29 kg 240:- 189
JR/GR 4041, kullager. 5-pollg motor, 4 kg 460:- 399
ORIGINAL JR 4421,2 kullager, 5-pol koboltmotor, 6 kg 595:- 519
FUTABA S-148, bronslager, 3 kg 198:- 169
FUTABA S-5101, 2 kullager, 5-pollg motor, 4 kg 448:- 389
FUTABA S-143, mlcroservo. 1.9 kg 448:- 399
ΝΥΗΤΓ TT-826, mini servo, bronslager, 29 kg 249:- 219
ACKAfl:
JR/GR 4,8 V, 600 mAh, flat 187:- 165
JR/GR 4,8 V, 600 mAh. fyrkant 187:- 165
ORIGINAL JR 4,8 V, 1000 mAh 289:- 239
JR/GR 4.8 V, 1400 mAh 249:- 219
FLYGBYGGSATSER:
SAFARI 2000, trainer, 20-25 mot. spv 1480 mm 798:- 699
BASIC 2000, lågvlngad m. skev 25-40 mol. spv 1480 mm 990:- 889
APACHE 20 S. trainer. 4 kanaler, spv 1300 mm, helt 
fårdlgbyggd och Idådd tråmodell, 20-25 motor 795:- , 699
Alltld stor sortering av strombrytare. kablar o.dyl. till JR och FUTABA. Aven god sortering på tankar.

JS HOBBY & AVI ATIK, specialisten på R/C -flyg, 
R/C-anlåggningar och flyghistorik erbjuder fóljande 
produkter till fårmånliga JS-priser.

fVa pris JR-prLs
REBEL 40 T, trainer, 4 kanaler, spv 1500 mm 
fårdlgbyggd och klådd tråmodell, 40-45 motor 1275:-
CHIP, elmotorseglare. spv 1600 mm. ptastkropp, 3-4 kan. 1125:- 
RACE RAT, sport/pylon elmodell. spv 1000 mm, plastkropp 955:- 
MARUTAKA F8F BEARCAT, spv 1600 mm. 60 2T, 70-91 4T 1650:- 
MARUTAKA JU 87-B STUKA, spv 1780mm, 60 2T, 70-91 4T1875:- 
MARUTAKA P-51 O, spv 1644 nrm, 60 2T, 70-91 4T 1650:-
GLÓDST1FTSMOTORER:
OS FS-26 Surpass, 4T 1160:-
OS FS-40 Surpass, 4T 1410:-
OS FS-48 Surpass, 4T 1615:-
OS FS-70 Surpass, 4T 1925:-
OS FS-91 Surpass, 4T 2290:-
OS 25 FP. 2T med dånpare och glódstiřt 652:-
OS 40 FP. 2T mad dåmpare och glódstift 737:-
OBSl ALLT1D LÅGPRIS PÅ GLÓDST1FT OCH PROPELLRAR. PRISEX: 
OS 8. glodstlft 31:-
OS F, 4-taklsstift 49.50
TAYLOR, varmt stift (passar utmårkt till OS motorer) 29.50
MASTER 12x6, propeller 32:-
ERBJUDANDE:
NYHET! TT MOS-FET Power Panel. 10 at av deesa paneler sål|es tor 
219:-/«t. Ordinarle pH* år 295:-. Max 1 per kund. 295:-

stótstanger, linkar etc. Ring eller skriv och begår komplett JS-prislista.

1099
999
849

1475
1699
1475

1039
1259
1449
1729
2060
579
659

24.90
39.90 
22: -

24.90

endasl
219:-

Vålkommen med din order!
Ordertelefon 031 -  12 70 48, hela dygnet. 
Exp.tider med personlig service 

jag och TcOnsdag rorsdag kl. 19 -  21 Storebackegatan 10 413 18 Goteborg Tel 031-127048

B li m e d le m  i  en  m o d e llf ly g k lu b b  - e lle r  " b a ra ” p re n u m e ra n t!
Du som år intresserad av modellflyg, såtter snart igång med ett eget bygge och flyger snart sjålv. Du kon
taktar också en klubb fór att få meningsfull samvaro med andra modellflygare. Då biir Du medlem i SMFF. 
Om Du år modellflygintresserad studerar Du det nya, som dyker upp inom modellflyget - en sport i ståndig 
utveckling. Då vil! Du låsa om modellflyg - och prenumererar naturligtvis på Modellflygnytt! Bara 110:- per år!

Vill Du prenumerera 
eller b li medlem 
ska Du kontakta 
SMFF:s exp 
011-1321 10 
Enklast så fór Dig!

MOKI ungerska kvalitetsmotorer finns 
nu åter på den skandinaviska 
marknaden · storlekar 2,5 cc - 60 cc · 
RC & standard · Mycket prisvårda ·

3F:s HOBBY SERVICE 
Oxelógatan 20 A · 613 00 Oxelůsund 
Tel 0155-355 20 & 0155-328 47

Prisexempel MOKI M7/RC 10 cc 850:- 
MOKI Marin 15 cc 2.200: 
Inkl pipa och tillbehór
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KMNGSH OBBY
Kop på postorder eller i butiken!

KungsHobby år en av Skandinaviens stórsta 
hobbyaffårer med stor sortering av nåstan altt i 

modeil hobby. Vi skickar gårna postorder.

Kungshobøk
Kungsbroplan 1,112 27 Stockholm, Tel 08-54 70 77 

Oppet Måndag-Fredag 0930-1800 · Lčrdag 0930-1500 
Kvållsoppet Tisdag, Onsdag och Torsdag till kl 1900 

NSstan mitt i stan ■ nåra Centralen och flygbussama!

Till KungsHobby, Kungsbroplan 1,112 27 Stockholm 
Sånd mot postfórskott

Namn ___

Adress —  
Postnr & ort

EL-FLYG lågprispaket: Φ
FOCUS spånnvidd 170 cm, nåstan fårdig med 1.690:- 
elmotor, ack. & laddkabel, 4-kanalradio + 2 servon 
WINDCRUISER spv 177 cm, nåstan fårdig med 1.740:- 
elmotor, ack. & laddkabel, 4-kanalradio + 2 servon 
Fartkontroll tillkommer.

REFLEX ELPYLON nåstan fårdig NU 1.490:-
AERO-FLY se omslag Modellflygnytt 4/90, 1.385:-
spånnvidd 255 cm, tråbyggsats
PETIT ROBIN nåstan fårdig NU 590:-
AMPTIQUE tråbyggsats från Leisure 425:-
G raupner ELEKTRO JUNIOR, nåstan fårdig, fin! 1.380:-
Spånnvidd 210 cm
EL-MUSTANG nåstan fårdig - lilla bilden! 1.390:-

MOTORFLYG S§É
WESTERLY 2000 spv 151 cm, tråbyggsats JUST NU 395:- 
WESTERLY i fårdigsats 1.150:-
CITABRIA nåstan fårdig - NYHET - spv 125 cm 990:-
WAYFARER nåstan fårdig dubbeldåckare, spv 107 cm1.485:- 
J 21 fór 1,5-2 cc motor, rolig - ej fór nybórjare! 395:-
STAR CESSNA nåstan fårdig, fór 3,5-5 cc motor NU 1.150:- 
VI har alltld begagnade 
och nya flygplan till salu!

TILLBEHÓR
Stor sortering balsa · specialpriser till storkunder! 
Merco-motorer Merco 30 530:- 
Robart landnlngsståll nya Robo-struts, hjul, roderhorn 
J'tec motorbockar, Ijuddåmpare fór inbyggnad, SnufflerMuffler 
Alltld mycket helikopter · just nu specialpriser på Concept- 
helikopter med nya Hitec-radion! Begagnad X-Cell fin 6.300:-

RC-SEGEL
BLUE PHOENIX 2-meters, tråbyggsats NU 265:- 
SUNNY 2-meters med kabin, tråbyggsats 395:- 
ONAIR nåstan fardig, spånnvidd 171 cm 1.450:- 
Graupner PILOT fårdig! 2.390:-

NOSTALGI
Just nu har vi några fina 
tåndstiftsmotorer och en 
fin modellracerbil till salu
O&R från 900:- · Super 
Cyclone 2.400:- 
Viking Twin 2.700:- · TD 
Champion .15 2.900:-
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Aktiviteter på klubbnivå · inbjudningar · meetings · plata svartvitt * sand in till Modellflygnytt

Långselemeeetiny 
med ny tradition
VLM arrangcradc Långsele- 
meetinget femte året i rad och 
det borjar nu få en tradition som 
VLM kommer att våma om. 
Årets meeting var vålbesdkt. 
Trots blåsvadret flbgs det myc- 
ket. Bl a genomfdrdes åven i år 
den så kallade hastighetstesten,

dår det år en utlagd 500-m-bana, 
d3r flygama får testa hur fort 
deras modeller flyger. I år flog 
modellema från 70 km/t upp till 
180 km/tim. Ett nytt grepp var 
att fbrsoka locka ungdomar till 
meetinget. Det genomfOrdcs 
genom att klubbama bekostade

sina ungdom ar fårdigskurna 
foamvingar till en 77-cmmodell 
(se f  ΰ Modellflygnytt nr 3/90) 
sam t propeller och gum m i- 
snodd. Villkoret var att de sedan 
skulle komma och tavla med 
modellema på lbrdagskvallen. 
Namnas kan också, att aven

seniorema fick bygga och tavla 
i egen klass med samma vingsats 
som utgångspunkt.
Som tur var mojnade vinden to
talt till Rjrdagskvållcn, Det mOtte 
upp ett tjugotal ungdomar till 77 
cm- tavlingen samt ett antal 
seniorer. Tavlingen omfattade 
trestartermed 1 minut som max. 
Sgraren Claes Pekkala gick på i 
stor stil och med en maxflygning, 
en 48 sekunders och på 42 sek
under. Det får anses vara ganska 
bra resultat då modellema hade 
stavkroppar, vilket gOr att de 
biir onodigt tunga. VLM hoppas 
att kunna genom ffira liknande 
satsningar kommande år. 
Långselemeetinget har tradi
tionsenligt blivit lagt till helgen 
efter midsommar varje år och 
faltet ar nog det basta man kan 
tanka sig - 600 meter asfalt, som 
avstångts for all annan flygtra- 
fik under den helgen.

Lars Pekkala.

1 1 1 1 !

r i e t é s f 1

BtueBird
AAC-25F Hyg 545:- AAC-40F Hyg 700:- 
AAC-28FH heli 575:- AAC-46F Hyg 745:- Samtliga motorer har dubbla kullager 
ABC-32F Hyg 650:- ABC-51F Hyg 775:- & lev i  ABC-utfórande. PRISVÅRDA!

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

Vi har åven 
Blue Birds 
starters, 
brånslepumpar, 
p rope llra r 
mm
till mycket 
låga priser!

RCM Hobby Fritid AB
Box 96 · 332 00 GISLAVED · Tel 0371-111 50 (1630-2030)· Fax 0370-223 47
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Framtiden år hår!
JR X-347-radion som klarar det mesta!

Nu behover Du inte 
långre kopa en 
specialradio fór flyg 
eller helikopter.

X-347 har som standard 
computerprogram fór ACRO 
Cflyg) HELI (helikopter), 
GLIDER (segelflyg)

Alla program omfattar
• PCM Computermixnings- 

system 7 kanaler, NES-517 
BB-servon

• Utslagsbegrånsning fór 
skev-, hójd- och sidoroder

• Exponentialutslag
• Servoreversering
• Åndutslagsjustering
• PCM/PPM-omkoppling

Box 184 
332 00 Gislaved

WORLD ^  
jř CHAMPION V 
^  PROPO $

Modelů & Elektronik AB

Du behover inte 
heller komplettera 
med extra moduler 
fór specialfunktioner

Beståil JR-katalogen fór 
ytterllgare Information! 
Sått in 25:- på vårt 
postgirokonto 
81 9755-0

Alla program omfattar
• Programerbar lårar(elev- 

funktion 1-5 kanaler
• Modellval: 4 modellminnen
• Modellnamn
• Stoppur m nedraknings-larm
• Kopieringsfunktion
• Batterilarm
• Direkt servokontroll med 

DSC-kabel mm

Telefon 0371-107 09 
Telefax 0371-107 45

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

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

■ Pianotråd 0,75 -» 5 mm diameter
■ Profillister fór båttre luftstrómning 

kring roderytorna.
■ Vingstóttor - profilhyvlade
■ Rotorblad till RC autogiro och 

RC helikoptrar

Balsa · plywood · furu · ródbok · mm

Prislistor mot dubbelt brevporto 
ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES!

PeAs Rotorblad

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

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

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

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

Thermofliigel nu i lager!
Ett flertal segelmodeller harkommit- bland annatskalasegelplan 
som ASW 24, ASW 22, ASW 17 och DG 500. Spånnvidderna 
ligger kring 4 meter!

Agent och distributor fór Multiplex 
flygplan och tillbehór

Återforsaljare sokes!

H0GANAS
Postadress: Box 133, 263 22 Hdganås · Telefon 042-33 02 30

hobby och 
elektronik

Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 41
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SPARA PENGAR!
BYGG EFTER RITNING!
Ritningar till Bosse Gårdstads 
vålkånda RC-konstruktionar kan du 
iå genom att forskottsbetala 
beloppet till postgiro 432946-2 och 
skriva ritningens rtamn pi talongen.

NYHETER FÓR I ÁR:
STRIKE 1,8 cc, 80 cm spv pylonmodell 
i v&stficksformat, ffir Sting Pylon - 
snabbare ån ursprungsmodellen!
V-stabbe 60:-

BLACK MAGIC aerobatic trainer fór 
computerradio (4 servon i vingen) eller 
nybórjartráning med enkla skevroder.

85:-

LAJBANIajbartsnybĎrjarmod!(AoH) 85:- 
KOMPIS90 nybdrjarseglare 2 kanal 85:-
SK78 Klassisk nybdrjarmodell. 95:-
JOSEFIN TV-dubbeldáckaren 110:-
ELECTRIC LADY elseglare 85:-
ST ARFLYER flygande vinge 65:-
A4 deltamodell a v balsaflak 70:-
COMBAT LIFT RC-combat 40:-
PLUMS flottůrer fór SK78 40:-
LILLPLUMS fór Líll-Johanna 40:-
LISAslortermikseglare, ”A2:a“ 150:-
JOHANNA vålkånd oldtimer, 220 cm 120:- 
LILL-JOHANNA chanmig dotter 85:-
JET FIGHTER jet style, .40 motor 110:- 
OLDTIMER nostalgi, nybórjarmod 75:- 
JAS GRIPEN ,40-motor snabbyggd 85:-

Avert postfórskott 
Bo Gårdstad 
0762-77757 
Norrgárden 26 
186 32 Vallentuna

JULKLAPPSBÓCKER Hos'e"s"řBe,eroeftspecialerbjudanden!

Svenska F lygplan · Lennart Andersson

E tt "m åste" fo r varje  tlyg in tresserad! Varje svensk  flygplansfabrik finns

d o k m e n te ra d . L is to rp å  sam tliga  flygplan som  tll/verkats i  Sverige.

Sveriges åldsta flygp la ts  80 å r · Sven S tridsberg

U te n  h is torik  u tg iven  a v  krigsllygskotan på  L jungbyhed

F lyg  91 ■ P e r K risto ffe rsson

F lygkalendern 1991
Skånska F lyg fto ttiljen  50 å r 1940-1990
SAAB ■ Flygplan sedan 1937 · H ans G  Andersson

O versåttn ing  a v  den utm årkta  S AAB-h istorik som  kom

u t i  Eng land 1989.

SAAB S afir - h is to rien  om e tt sko lflygp lan  · A nnerfa lk  & S ide lov  

En tæ vlig  och bra  b ok  om SAABs storsta  forsåljn ingsfram gång fore 340.

270:-

35:-

200
50

190
190

170:-

<
H 6gt óver Sverige
Foloboken  m e d  de  a llra  basta b ilderna a v  de båsla  lotograferna. 

Vi h a r ků p t restupplagan av  dessa tvá låsvårda bdcker:

200 :-

Jaktp llo terna  ·  Len  D eighton 90 :-

o B lix tk rig  · Len  D eighton

Jaktflygare i  andra vår Idskrige t · Fyra p ilo te r be rå tta r

90 :-

LU m innen och uppleveiser. Fyra k lass ike r - v i h a r dem !

S irid sp ilo t · P au l R ichey 90 :-

Q . Jag flog  fó r H itle r · Heinz Knoke 90:-

(S) Det s to ra  vansinnet · P ierre  C losterm an 90:-

Jag va r en s jå lvm o rdsp ilo t · R yu ji Nagatsuka 90:-

PAKETPRIS
A lla  s ju  bčckerna fů r 600 :- Vad sags om det?  Eller, m in s t fyra e lle r Ile r av  90-

kronorsbóckerna fo r 75:-/st. Blanda som  D u vill, så  lång t lag re t rå cke rl

Porto tillkom m er · Vi tar Visa, MasterCard, Eurocard m fl

o b by -
Butik: Pipersgalan 25,
Post: Box 8153,104 20 Stockholm 
Tel: 08-654 84 55, Fax 08-739 04 90 
Óppet: månd-fred 12-18 & lord 11-14.

LlP -produktion
Tjårnmyrvågen 42 · 892 00 Domsjo 
0660-5291 le f t  kl 17

■  V ingsatser 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 datorskuren i 
blue foam. Spånnvidd ca 500 
mm. Forslag till kropp & stabbe 
medfoljer.
Pris 40:-/st vid kop av 1 

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

Bestållning kan goras i samband 
med inbetalning på postgirokonto 
437 53 67-2 - i annat fall till
kommer postens avgifter.
Storre kvantiteter offereras på 
begåran.

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

M U L T IP L E X -ka ta lo g , ty sk  e lle r  enge lsk , 5 0 :- p o s tfó rs k o tt  
(e lle r  45 :- p å  p g  190082-8 ), o v e r  d is k  38:-.
D e n  fra n ska  ka ta lo g e n  kan  e rh å lla s  h e lt g ra tis  v id  h a n d sk rive n  
b e s tå lln in g  p å  k o rre k t fra n ska  - så  la n g e  la g re t rå c k e r l

M U L T IP L E X P R O F I  o m ©  3 0 3 0
Mikroprocessoranlåggningen

som  ta la r  sve n ska
so m  in te  b e h o v e r  h a n d b o k  v id  p ro g ra m m e rin g  
som  ve rk lig e n  h a r  R O T A R Y  S E L E C T  d vs  d ig ita lv re d  
som  u n d e r fly g n in g  k a n  v å x la s  m e lla n  tre  o lika  p ro g ra m  
(exv is  v id  s ta rt, n o rm a lflyg , la n d n in g )  
som  k a n  g e s  å n d ra d e  m ix e ra n d e la r  u n d e r  flyg n in g  
som  u to v e r  a lla  m o jlig a  m ix ra r  å v e n  h a r  tre  s t  fria, 
va rd e ra  m e d  fy ra  in g å n g a r m e d  fr itt 
s o m  h a r  k lo c k fu n k tio n  
so m  å r  k la r  a tt  a n v å n d a  frå n  b ó rja n  - fu llt  ut 
so m  h a r  fy rs iffr ig t k o d lå s  m e d  e g e t v a l 
so m  v is a r d itt  n a m n  i  d isp la ye n  
so m  m å te r  v a rv ta l m e d  s å rs k ild  g iv a re  (ex tra  
so m  la g ra r  18 m o d e lle r
som  v a rn a r fó r  lå g  s p a n n in g  o c h  r is k  fó r  d a ta fó r lu s t  
so m  å te rfå r  d ina  g a m la  d a ta  v id  re p a ra tio n  e lle r  b a c k -u p  ce llsb y te  
som  ka n  a n vå n d a s  m e d  a lia  M P X  F M -m o tta g a re , P P M  7, P P M  9, P C M  
som  h a r  s v e n s k  b ru k s a n v is n in g  och  fu ll se rv ic e  i S ve rige

<->J /o

GodHeig,

D e tta  å r  n å g ra  e x e m p e l p å  d e  e g e n s k a p e r so m  fo rk la ra r  
va rfo r P ro f i m c  3 0 3 0  v is a t s ig  va ra  så  a n v å n d a rv å n lig  fó r  
va n lig a  m o d e llf lyg a re , in te  b a ra  fó r  vå ra  p ro ffs !

P ra ta  m e d  n å g o n  so m  h a r  en  P ro fi, h a n  ve t!

V i fó r  e tt fu lls tå n d ig t p ro g ra m  a v  u tru s tn in g a r från  M U L T IP L E X , E uropas  
s to rs ta  tillve rka re  a v  ra d io s ty rn in g a r, frå n  C o m b i 8 0  o v e r C o m m a n d e r  
o ch  R o y a l m c  t ill P ro f i m c  30 30 . A lla  u p p fy lle r  s a m m a  hó ga  k ra v  p å  
ó v e rfó r in g s s á k e rh e t m e d  e xe m p e tv is  lika d a n  H F -m o d u l i  a lla  sånda re . 
S e de m  hos D in  h o b b y h a n d la re l
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E tt b å ttre  
segelflyga
Glóm trasslande och utrymmeskråvande linor, 

gummirep och vinschar. Sått I stållet en elmotor i 
nosen (på planet, alltså!) och Du kan flyga från 

varje tålt, som år stort nog att landa på. 
Låmpliga modeller tinns i alla storlekar:

■ ASTRO MINI-CHALLENGER, 152 cm 385:-
■ ASTRO CHALLENGER, 183 cm 475:-
■ FREUDENTHALER NORDIC FLY II, 205 cm 2.250:-
■ GRAUPNER CHILI, 215 cm 1.995:-
■ MIDWAY ULTRA Mk IV, 217 cm 645:-
■ MEYER SUPER-SPERBER,242 cm 895:-
■ LENGER CORRADO, 257 cm 725:-
■ MULTIPLEX VOLTINO, 257 cm 1.556:-
■ MULTIPLEX LS 3, 322 cm 1.895:-
■ THERMO FLLIGEL ASW 17,400 cm 2.995:-

Katalog med Sveriges stůrsta och mest kompletta 
elflygsortlment sánds mot 10:-

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

De Havilland Otter med s k "fore flap "-vinge - spv 243 cm 2.400:-

Skalamodeller från Union ville Hobby
De Havilland Otter med "fore flap'-vinge, spv 243 cm BILD 2.400:-
De Havilland Beaver, spv 243 cm 1.800:-
De Havilland Turbo Beaver, s p v 243 cm 1.800:-
Noorduyn Norseman, spv 217 cm 1.680:-
Noorduyn Norseman, komplm flo tto rer 1.950:-
Semiskalamodelier
De Havilland Beaver, spv 182 cm 900:-
De Havilland Otter, spv 182 cm 960:-
Noorduyn Norseman, spv 163 cm 960:-

Trainermodeller
The Cricket m sporrhjul, spv 150 cm 695:-
Dash 6 m noshjul, spv 150 cm · (åven låmplig fór sjóllyg) 695:- 

Flottórsatser - U n ive rsa l
91 cm fór Trainier & semiskalamodeller 360:-

103 cm fór skalamodellerna - e j Otter 400:·
Electric Beaver år tånkt fór våxlad Cobalt 25-motor. 790:-

År i  principen semiskala-Beaver med motorkåpa i A BS &
klenare och utvald lått balsa av vikthånseende, spv 182 cm

Verkstadsgatan 1 · 783 00 Såter · 0225-500 77

Vi hålsar alla gamla 
och nya kunder 
valkomna till 
HOBBYEXPERTENS 
nya RC-avdelning som 
har flyttat till egen 
stórre lokal.

Vi tackar alla kunder ffir visat fortroende under det gångna året. 
Christer Stefan Janne

Video
Learn to fly heli with Len Mount 275
World Scale Champs 88 245
International large Scale Meeting 245
1st Europ. Ducted Fan Fly-in '88 245:

1st Europ. Ducted Fan Fly-in, del 2 245:-
VHS-PAL, 60 minuters speltid

Helikopter
X-CEII 60 med pipa & manifold 7.590:-
Vi bjuder på motorn OS 61SFABC/61RFABC 
Space Baron byggsats (2.995:-) 2.545:-
Space Baron ARF (3.250:-) 2.760:-
Concept SE med Super Tigre 34-motor - 
Ring f dr basta pris I
Concept EP 2.700:-

Helikopter Radio
JR X-347, 5 servon + ackar 
Futaba Conquest,4 servon + ackar 
Hi-tec Master Heli 7 + ackar 
JR PCM 1+, 5 servon + ackar 
JR W5C-4SHL, 5 servon

Flygradlo
Graupner MC 16 
Graupner MC 18 ECO 
JR/Graupner 414, 4 servon 
JR/Graupner 314,4 servon 
Challenger 4000, 4 servon 
Futaba Conquest, 4 servon + ackar 
JR PCM 10. 5 servon + ackar (8.500:· 
Challenger 720, 4 servon + ackar 
Challenger 550, 4 servon + ackar 
12 penn.-ackar + laddare (391:-) 
Kyosho's kombiladdare (465:-)
+ 12 penn-ack

Gyron
Futaba Ekonomi 
Futaba, kullagrat 
JR NEJ 120 BB 
JR NEJ 120 BB, Ekonomi 
JMW, kullagrat 
Sanwa SG 1

3.595 
2.995 
2.100 
8.500
2.595

2.550
4.700
1.995 
1.695

995 
2.800 

) 7.250
1.995 
1.895

345
395

895
1.295
1.295 

895
1.295 

895

Diverse
OS Ryan med 40FP (2.695:-) 1.995
OS Max Laser med 25SF (2.400:·) 2.095
Kyosho Valencia 899
Hi-Tec Windcruiser 2 698
Jamara Westerly 2000. .25-.40-motor 393
Jamara Westerly 2000 ARF, ,25-.40-m 985 
Beklådnadstrykjårn Graupner 398
T.T. Power Panel, ny modeli 265
T.T. Elpump 12 volt 165
T.T. Elpump 6 volt 165
håndpump 145
T.T. Digital Tachometer 298
Magnum elstarter 298
T.T. Flight Box, ny modell 248
T.T. Flight Box, De Luxe, delbar, Nynet 348 
Great Planes Master Caddy, delbar 468 
KAVAN Power Panel 400
J* Tec instrumentsatser skala 1:8-1:4 
Williams piloter, målade & omålade 
Williams Scale Machine Gun Kits 50
M.G.A. Piloter, bystmodell, målade, 1:4 235 
Skruvmejselsats - 5 instrumentmejs'ar 29 
2-bender 140
Minicraft Elsortiment
Magnum GP10 ABC, dåmpare, utan stift 355 
Magnum GP25 ABC, dåmpare, utan sti*t445 
Magnum GP40ABC, dåmpare, utan stift 489 
T.T. Mini-servo 265
T.T. Mini-servo, sats om 4 st 9C0
Hi-tec HS 100 Mini-servo 275
Hi-tec HS 100 Mini-servo. sats om 4 si 935 
Hi tec 422, standardswrvu 16b
Hi-tec 422, standard servo, sats om 4 st 559 
Jamara Micro-servo 18g/1,4 kg, met-dr. 365 
Mottagarack, 1000 mA, Sanyo. JR-kon: 245 
Mottagarack 600 mA, Sanyo, JR-kont 169 
Varta ack med lodcron 600 mA, per st 19:95 
Balsastripper Master Airscrew 65:
Fjådrande 1:4-stall fór PT 19 675
Super Tigre 3000 2.495

E gen im p o rt!
RADIO AKTIVE: småtlllbehdr 
MERATI: Luftstail med tillbehdr 
T.S.: Video & flygfilmer 
JAMARA: Byggsatser & tlllbehdr 
MICK REEVES: Byggsatser

Vår egen Import av MERATI luftstail 
blev en succé.

Ny såndnlng på v3g med tiera stor
lekar och Sven med fjadrande sporr- 

stail och landstal Isben.
Ring fór mer Information!

V å r fd rs ta  R C -H obbyka ta log

ar nu fardig med 120 vaifyllda sldor. 
Biir Din fór 50:- Inkl porto I sedel 
eller pa vårt postgiro 88 49 80-4

Jamara Condor 25. lågv ARF nyb-mod 898 
Jamara Citabria, ARF, for .25-motor 865 
Jamara Cessna 172, 40 ARF 1.195
Jamara Cessna 172, 20 ARF 895
Jamara Piper J-3 Cub, ARF, f .25-mot 995
Jamara CAP 21, ARF, f .60-.90-motor 1.495 
Blue Phoenix 280
SIG J-3 Cub 7Γ  745
SIG J-3 Cub 56" Clipped Wing 745

+ mycket, mycket mer!
Vi monterar utan kostnad 

anslutningskabeln till Din radio.
Du betalar bara 16r kabeln!

Handlar Du tår 300:· får Du kopa en 2-diods ackvarnare Wr 45:-. Ev. anslutningskabel tillkommer.

Ackvarnare, ny modell 10 dioder 295:-
Ackvarnare, 2 dioder 68:-
-  perfekt kontrol! av ackens kapacitet.

Vi har 100 olika flygmodeller på lager! 
De fiesta OS flyg- och bilmotorer.

Hela Kyosho-sortimentet. 
Massor av tillbehčr Egen import!

VI sklckar mycket och garna 
på postorder.

Ingen order ar tOr Ilten fOr oss!

VI beklagar att vl Ibland har svårt att hinna svara I telefon på grund 
av många kunder I affåren. Tips: Ring gårna på fårmiddagen!

Folkungagatan 132C, 116 30 Stockholm 
Måndag-Fredag 10.00-18.00, 
Lunchstangt 13.00-14.00 
LSrdag 10.00-13.00 
Telefon 08-43 67 87
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SE HIT KLUBBAR! 
Hår nånting fór 
bygglokalen!

c stavmodell
Jedelskyvinge spannvidd 50 cm

Jedebkyvinge spannvidd 65 cm

Sprygetvinge spånnvidd 75 cm 
diamondkropp

FAITAN motorgummi. 
Prislista mot 5 kr i frimårken. 

Klubbrabatt!

ARNE ANDERSSON
Bagaregat 36M · 611 31 Nykoping 
0155-86852 · KVALLSTID!

Flash - oslagbart pris!
Snabbt elflygplan med aerobatic-kapacitet

Kan enkelt modifieras fór 1,5 - 2,5 cc glódstiftsmotor

(1.620:-) Nu 795:-

Från RCC:s lager har vi óvertagit 
MK modellflygplan, tankar, landningståll mm 
Cox modellmotorer & modeller 
SaitO fyrtaktsmotorer 
IM tillbehor

20-25%
på M K :s m ode llflygp lan  

[<S S a itos 4 -ta k ta re !\

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

utókar med
GOLDBERG byggsatser

•  GENTLE LADY
2 meters RC-segiare
ordinarie pris 320:- Nu endast 295:-

•  SOPHISTICATED LADY
Spv 1988 mm, T-stabbe
vacker & vålfiygande 430:·
•  EAGLE II
Skevrodertrainer, spv 1600 mm 
for .29-.45 2-taktsmotor 615:-

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

•  "UFO"
det anvåndarvånliga Ca-limmet 
ROD tunnftytande, 20 g 68:· 
GRON gockffytar>de, 20 g 68:· 
KICK-fT acceter. m pump, 60 g 59:·

ÁTERFORSÁUARE VÅLKOMNA!

ROYAL SKALABYGGSATSER
tas hem på bestållning!

PRISLISTA SANDS MOT 10:-

Gumåsvågen 34 · 872 00 Kramfors 
>------------  0612-150 34 ------------

r / ’H

!— 2S—i
Super Micro Servo

FUTA BA-programmet: servon, 
mottagare, kristaller, kablar mm.

Konsekvent prissåttning 
= prisvart från Swedcon KB! 

____________________________________________________________<

Helmetallmodeller 
med goda flygegenskaper 
och det dår lite extra!
HORNET 
Super Cub 
Silver Bird 
Weeked Flyer 
Grasmiicke 
Heinkel 72 Kadett

spv 2 .040  mm  
spv 2 .240  mm  
spv 2 .190  mm  
spv 2 .134  mm  
spv 1.415 mm  
spv 2 .250  mm

Heinkel 72 ovan · Cub till vånster

R ing/skriv efter gratis prospekt med svensk óvers&ttning och prislista.

SWEDCON KB
Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD 

Telefon & fax 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar)MODELLBAU

B enslnm otor 
H B 61P D P  
1,85 PS kon p l 
monterad 10 cc 
med tyristor- 
tåndning.
Finns aven l ix  
2-cyt. motor.

SAITO-nytt: 
FA 50 GK 
7,5 cc 1 PS 
FA 80 GK 
13,1 cc  1,35 PS 
W har hela 
Salto
program m et.

Super Micro 
servo 1 2 g  
12x26,4x28 mm  
AHero-Servo 19 g  
12,5x30x30 mm 
Ansiutn.-kablar 
enligt onskan 
M etallvxNåda!

VI har Modellkataloger från 
JAMARA, RODEL, KRICK, TONI 
CLARK, WEBRA, KAVAN - 
beståil dem från oss!

44



Nr 6 · 1990

ScanLoad AB
Box 250 733 24 SALA

Tel 0224 -104  90

nytt
iffi)(§rå(§[]0%|]

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 skali gå. 43 års erfarenhet borgar fór ett brett 
kunnande, som Du har glådje av genom Din FOX.

FOX EAGLE 4 10cc och 12cc 
FOX B FRAME 6,5cc, 7,5cc och 8cc 
FOX C FRAME 6,5cc och 4cc

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

Ett litet smakprov:

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

Planera fór nåsta såsong, 
kop Din nya FOX nu!

Eller beståil den fór senare leverans.
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S tyr m odellen  
sakert m e d  
R C -v a n te n !

Vanten finns I fårgerna ród, blå 
och gron. Materialet år fiberpåis 
med den flosslga sidan Inåt 
Vanten år forsedd med en ficka 
på ovansldan av vindtåt 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 varme. 
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

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 Saltos 4-taktare!
Prisex: SAITO FA 50 1.350:-

SAITO FA 120 S-DP 2.750:-

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

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

H elikopter
Vi har hemma Kalts nya Space Baron både som byggsats eller som "nåstan fårdig"! 
■ Space Baron "nåstan fårdig” 3.250:- M X-cell 30 pris 4.200:- ■ X-cell 60 pris 6.495:-

Hobby & Fritid AB
Box 96 · 332 OO GISLAVED · Tel 0371-111 50 (1630-2030)* Fax 0370-223 47

♦
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A E E ©
P C C D I J K T E E

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

RITNINGAR & MATERIALSATSER till 
Orion, Mlxen

BYGGSATSER: Lajban, Josefin (åven 
materlalsatser m fårdiga spryglar 

SKALARITNINGAR,
FLAIRS byggsatser mm 

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

Postorderffirsåljning 
Katalog mot 20:- inklusive porto 

ÓPPET: Vardagar 1600-2000

GENARP
Romele

Elektronik-RC-Hobby
RADIO

Futaba · JR · Graupner · Sanwa 
Multiplex · Hitec 

samt service och tillbehbr

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehbr

FLYG · BIL · BÅT 
*  Digltalmultimelrar ★  

HUMANA PRISER

Telefon 040-48 06 89 (1600-2000)
- Sander g8ma per post! -

GĎTEBORG
f r O l u n d a ‘HOBBY
R,0 B j,

rebtufíOA torg

SOM SPECIALITET

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

Bilmotorer: Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acoms,Sanwa

RC-flyg o RC-bát o Tågbanor 
Bilbanor

Posto rder telefon 031-45 94 01

VÅSTERÅS

NORWEGIAN

MODELLERS
td 021-18 77 35 
fax 021-11 42 35

Hobby

T vá  h o b b y b u tik e r  
u n d e r s a m m a  ta k

på Kopparbergsvågen 25 
Box 206 ■ 721 06 Våsterås

STOCKHOLM

^ó d ers  
H O B B Y A F fA t

TIME WIUMO PflOOUCTS

HOBBY CXP«RTSN

Den lilla butiken 
med det stora sortimentet 

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

Modeling & tillbehor - 
Sveriges storetå sortering?

Sklckar girna pa postorder! EGEN KATALOG

Siders HobbyaffSr Hobbyexperten 
Folkungagatan 140 · 116 30 Stockholm 

Tel vxi 08-40 63 64

I Varbergs I 
I Hobbyfórmedling I

KOPER · BYTER 
FÓRMEDLAR 
RC flyg & båt

Vardagar kl 19-21 
I  Åven iórdag-sóndag I
I  0340-333 81 |

SALJES SALJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES
LASER 200 · BYGGSATS 
Byggsats till Laser 200, spv 21 SO 
mm, vikt 6,5-7,0 kg, motor 30-35 
cc. Irmchåller: kropp, motorkåpa, 
kabin, hjulkåpor, stallkåpor, spin
ner av glasfiberarberad polyester. 
Vakuu umdragenkabinhuv; stabben 
byggdochinplastadikroppcn; gubbe 
i ratt storlek; landstall, sporrståll; 
vingbalk av aluminium; riming på 
vingar, hójd- och sidroder; alla 
spryglarna till vingarna år utritadc - 
samt byggtips. Pris 2.200;-. 0411- 
606 32._____________________
RCM:S DELTA ENFORCER
RCM:s Delta "Enforcer" spv 1230 
mm, vikt 3,5 kg, låmplig motor .60/ 
2-takt, .90/4-takt, inkl 2 st skjutan- 
depropellrar, 1.200:-. 0411-60632.

GRAUPNKRS SAMMY
Den nya modellen - helt okdrd - 
med Magnum 25JP utan radio. 
1.800:-. 0140-15939 .0390-117 17.
SUPER TIGRE
NySupcrTigreS 61KRing. Endast 
provkórd (går bra!), 850:-. 
0456-159 04. Fredrik__________
RENSNING!
Rampage 10, snabb metanolbil med 
radiostyming och dragstart, ny 
2.600:- - nu endast 1.400:-.
Stort flygplan med 6,5 cc motor, ett 
s k funny plane, 1500 mm spv, 500 
mm hog och 1200 mm lång, endast 
1.000:-. 0382-109 73. Patrik.
JULKLAPPSTIPS
Serpent banbil 4WD med Hagcl- 
trimmad Picco inklusive komplctt 
startlåda med startmotor och 
glow-driver. 042-29 83 89 Henrik.

UTFORSÅLJXING!
Jag saljer mina hobbyprylar till 
rcapriser. Byggsatser från USA, 
motorer av bl a fabrik aten OS, Enya 
och Quadra. Ex.: Superbyggsatscn 
Nieuport 28C-1 från Proctor och 
OS-motom Gemini 4 cycle twin. 
Det mesta år nytt, men några beg 
eller fårdiga nummer finns. 
Propellrar, glodstift, klådsel och 
mycket annat skali också bort. Ring 
08-82 20 71 eller sand adresserat + 
5:- frankerat kuvert till Rolf Blom, 
Framnasbacken 10OT, 17142Solna 
och jag skickar lista med priser.

DUBBELDÅCKARE HAWKER
Dubbedåckare "Hawkcr" med OS 
40RC endast provflugen - motom 
endast inkdrd, 1.200:-. 
Nyborjarmodcll Barnstormer, latt- 
flugen med OS 10FSR + 2 vingar, 
varav 1 med skevroder, 600:-. 
Junior 100 medOS 10FS R, 2 vingar, 
varav 1 med skevroder, 600:-. 
Eventucllt byte mot segelplan. 
031-52 35 32 Peter.
MOTOR
OS 40 FP med dåmpare & spinner- 
mutter. End kord 2 tim. Pris 400:- 
0760-610 60, Bj6m

ELEKTROFLYG
Plettenberg-motorer i 

al la storlekar.
VM- & SM-segrare 1990.

0,4-2,0 hkr.
Begår prospekt. 

0171-501 03

HOBBYRUMSST ÅDMNG!
Citabria med OS 40FS och Hitcc 
720 med ackar. Fint skick, modcll 
och motor har flugit max lOgångcr, 
3.000:-; Chipmunk for 40-motor, 
påborjat bygge, 400:-; Motorer OS 
20FP fin, 300:-; OS Max 20, 100:- 
;Cox 08,50:-.0431-805 91 Anders.

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

MOTORER
90 tvåtakt eller 120 fyrtakt kopes. 
011-14 20 89, Bj6m.

SÅNDARE FOR SEGELFLYG
AM-såndare 27 Mhz lamplig for 
segclflygplan (2-axlig spak). 
042-29 83 39.

Ett låttbyggt sKalaliknande kulflygpian 
for avkopplande RC-flygning antingen 
det galler rundflyg i sakta mak eller 
långsam! luftakrobatik. Present, i AoH 
1/90. Spv 158 cm .Motor 6,5 cc 2-takt.

Rttning på tre ark 162:- i  ^ . 
Materialsats/tråvirke 559:- ·» 

PAKETPRIS 649:- 
Åven tillbehor och motorer

AERO DESIGN
Lennart Olsson

Roddaregatan 1 · 291 54 Kristianstad 
044-12 53 80 kvrailstid --------

S GOTEBORG E
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Goteborg

TAG n 
RC-a 

Masse

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

VÅLKOMNA
IN!

T-BIL 
atser 
h gottl

5
SMFF-medlemmar

rad-annonserar

GRATIS
& firm or av olika slag 

bara 25:-/rad! Bra val?

Sand manus till 
M odellflygnytt
Skoncrtgatan 12 

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

TOEK
Modellflygnytts redaktion 
dvs redaktionskatterna 

Bella & Baloo, den gamble 
samt Tryckfles-N ilsson ber 

att få tacka fór allt stdd 
under 1990 - utan vilket 
denna tidning Inte hade 
blivit till. Tacket riktas till 

intresserade låsare, 
kåmpade fritidsskrivare 

och -fotografer samt 
positiva annonsórer!
Vi tilkinskar alla ett

φ  Gott nytt

199Ίφ
NATANS HOBBY
(den lilla vanliga butiken 
med det stora sortimentet) 
utOkar nu med modeller från 
FLAIR!
• År Du ndjesflygare?
• Gillar Du dubbcl- 

dåekare?
• Kan Du noja Dig med 

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

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 BEKLADNADSMATHRIAL 
o BYGGSATSER 
O LIM, LACK, etc

HALMSTAD

RC-aniaggningar Byggsatser 

THIbahOroch balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

m =s e u k v r o m k  & w o w
A R

Kungsgatan 20 035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Al It i trå får modellbyggare 
Specialitet: AUTOGIROS & 

rotorblad
Vingstóttor, profilhyvlade i furu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, turn, plywood osv 
Áterfórsaljare antages 
Prislistor mot dubbelt brevporto

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

Radio C o ntro l C e n te r AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlåggningar, byggsatser & 
m otorer med kvalite t t ill rå tt pris. 
FRÅN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelli. 

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

GÓTEBORG

H uggeťsFårg
■ Stor sortering i glasváv och 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  Áterfórsaljare fů r Jotun, Sverige
•  Åven postorder

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

KRISTIANSTAD KUNGSBACKA LANDSKRONA

TIDLÓSA RC-PLAN lu f i lM J l i l i : !
III* ?

O Dacapo· spv 158 cm
RITNINGAR · MATERIALSATSER 

OCh TILLBEHÓR till 
Stabil * Albatross * Solo · Limbo * X-et 

Dacapo nytt kulflygplan fór 6,5 cc 
KATALOG

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

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

BRA
Sortering fór alia hobbyentusiaster

Alltid råtta
PRISER

Vålkomna in eller ringl 
Vi skickar åven mot postorder!

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

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

MODELLFLYG · BÅT · BIL 
TAG · MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

UDKÓP1NG

SilverskjĎldsgatan 7
531 00 LidkĎping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, Lór 1000-1200

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkbping 

Telefon 013-12 39 81

M odellflyg Modellbdt Modellbil 
M otorer - Radioanlåggningar

Modelljåm vågar - B ilbanor 
P lastbyggsatser 

Experim entládor - T illbehór

LULEÅ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

Futaba
Enya, Saito, HP
Byggsatser: Pilot, Kato, SIG. RPM 
Marutaka
Stort balsasortiment 
Stor tillbehůrssida 
Postorder, ingen egen katalog 
Ring for information

lu leA

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-Bulik

BALSA · BEKLÅDNADSMATERIAL mm 
Postorder ■ Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

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

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

tygmirke

klubb-blazermirfc·

Fórbundsm árke, rockslagsm årke 
Fórbundsm árke, blazerm årke 
S lipsklåm m a med fórbundsm árke  
Nyckelring med fórbundsm árke

modalWtygmlrk· . 

tftvtlngskort

domarkori

rocktlagamlrfc·
M odellflygm årke, brons 
M odellflygm årke, s ilve r 
M odellflygm årke, guld

E ndasttM I k lu b b a r 
- p ro v  s k a li a v lá g g a s !

tåvl I n g*.pr oto koti

SMFF-dekaler

MenUflerlneenummer 

handbfcker

Klubbar och skolor 
faktureres - 

ovriga leveranser sker 
mot postforskott

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

15
40
25

2

20
22
23

SMFF-dekaler, 1 st 70 x  70 cm 5
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10

r |
1 U ' «tertkort Tåvlingsreg ler fó r o lika  FAI-klasser m fl, per st 

Dom arhandledning F3A, 89 års reg ler
10:-
50:-

l J - r - r Dom arhandledning F4C, 89 års reg ler 50:-
Handbok: "A tt vara m ode llflyg ledare" 20
Handbok: "M ode llflyge ts  g runde r" 20
Bokpaket: "V i m ode llflyge r", 2 delar 20
AMA-Cub, In troduktionsm ode li, byggsa ts  17
LINUS, linm odell, byggsats 285
LINUS, linm odell, enbart ritn ing  25
Byggplatta, 60 x 20 cm 20
Klådselpapper, gu lt & rótt, 12 el 21 g/m 3, per ark 4:50 
T-sh irt, trån EM 87 e lle r EM 88 40:-
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Finns aven hos fóljande hobbyaflárer

Aeroprodukter, Fjålkinge 044-560 57
Hobbyhoman, Norrkóping 011-13 10 30
Nårkes Hobby-center, Fjugesta 0585-203 02
Sigtuna Hobby, Sigtuna 0760-505 55
Thylln-service, Luleå 0920-129 29
Nore-Hobby, Ljusdal----- 0651-141 49

Natans Hobby
B o x  4 7  · 430 2 4  V aró -B acka  · (v a rd a g a r 1000-1800, lo rd a g a r  1000-1300) 
T e le fo n  0340-600 6 6  · T e le fa x  0340-655  13

nytt

Toppmodeller från POWERPLANES

CESSNA 40
Trainer & sportmodeH
Spv 1575 mm · 3-4 kanalers radio 
Fór ,35-.45 2-takt · .40-.49 4-takt

CUSTOM CRUISER
Old T im er Trainer & sportm odeH
Spv 1575 mm · 3-4 kanalers radio 

For ,25-.35 2-takt · .35-.40 4-takt

ROBIN TIARA HR 100
K lassisk sport-ska lam odell
Spv 1500 mm · 4 kanalers radb 
For .40-.50-motor

SUPER -LÅ TTA  H J u d fifc
halva vikten av vanliga hjul!

Over 20 olika storlekar 
Avert med

•  elektromagnetiska bromsa 
'ventil 

•  kullager 
•  navkapslar

I  Fråga Din återforsåljare om en

KAVAN-katalog
Återforsåljare antages.

'  LINDENASTSTRASSE 56, 8500 NClRNBERG 10, -  GERMANY, TEL.: (0911) 364095. TELEX: 622312, TELEFAX: (49911)364098 ”
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MA RUTA K A  K V A LITE TS B Y G G S A TS E R
. 3  , '  v ,  f ó r  s á v a l  n y b o r j a r e  s o m  p r o f f s i

HOLIDAY CURTISS P6E HAWK

HrTETTRAnr

En tlygande "inkorningsbånk'' for 40-fyrtaktare eller en utmårkt 
trainer for .25-.35-motorer. Mycket fbrarbetad byggsats med fint 
stansade och profilsågade delar. Modellen kan fórses med 
skevroder och klaff. Spånnvidd 1560 mm. Långd 1105 mm. 
Motor .40 fyrtakt eller ,25-.35 tvåtakt. Radio 3-5 kanaler.

Superbyggsats på linjeren klassiker. 
Mycket skalenlig. Fin forarbetning av 
tråmaterialet. Utmarkta flygegenskaper. 
En drómmaskin! Spånnvidd 1600 mm. 
Motor .90 fyrtakt.

KVALITETSTILLBEHÓR AV FORSTÅ KLASS 
Tar Du Din hobby se rióst - då ta r Du TETTRA!

P-38 LIGHTNING
Vålkånt och intressant jaktflygplan från 
andra vårldskriget. Spånnvidd 1856 mm. 
Motorer 2 x .40.

HANDCHUCK

PROPELLERBROTSCH 
axeldiameter 6 - 8,5 mm

/I
riDDfLCflflfT

BRÁNSLENÁLSFĎRLÁNGNING
MINILUFTFILTER 
7, 9, 12, 14 mm diam

KULLED

r~ ,<* , i L y T10 i o, O —

NIPPELSATS 
rak och bOjd AVGASFŮRLÁNGNING 

8, 9 och 10 mm diameter

SNABBKOPPLING 
med 2 mm hål

MODEL-CRAFT
A

........ .

RUNDELSGATAN 16 
211 36MALMÓ · TELEFON 040-714 35 · TELEFAX 040-12 97 05

WIRELINKAGE
FÅSTCLIPS 
3 och 4 mm
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Duraflex flottorer

Calypso modeli Mk2
Hanno Prettners 
kånda m odeil
Byggsatsen innehåller 
Duraflexkropp, abacchi- 
plankade cellplastvingar 
med fårdiga åndstycken, 
motorbockar, hjul, tank, 
spinner, landningsståll, 
linkar, skruvar mm.

fårdigformade med monteringskit & roder av nylon (ståil 
ingår ej) Långd 950 mm Vikt 560 g. Fór modeli 3 5 - 6 0 kg

Q N X O M O T C l u  s n u r r o r

"S uper S on ic " "Super S on ic" 10" x 6"
Komposit-propeller tråp rope lle r 1Γχ7,5"
50% nylon Hóg kvalitet 12" x 6B

Crusader F8J
Tillverkad i glasfiber och komposit. Håller mycket god 
finish, komplett med monteringsdetaljer, cockpit, stora 
dekalark, ritning, flåktaggregat, motorbockar, luftdrivet, 
infållbart landningsståll mm

Rossi R 61 3+2 Rossi R 90, DF motor
Kraftfull bakutblåsare som R 90/3 + 2 RV ABC 15 cc, 
levererar 2.35 Hk vid 5,98 Hk, 22.000 rpm 
17.500 rpm Cod. 20.90/3 + 2

Cessna Cardinal
Det vålkånda och mycket prisvårda sportflygplanet med 
utmårkta flygegenskaper. Byggsatsen innehåller 
Duraflexkropp, abacciplankade cellplastvingar, land
ningsståll, hjul, tank, spinner och mycket mycket mer.

A ASSO PRODUKTER AB · N GRÅNGESBERGSGATAN 16 · 214 50 MALMO · TELEFON 040-866 55
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Projekt Fakta AB
Box 2103 · 183 02 Tåby
Telefax 08-768 63 24

X-Cell & Kalt 
återforsåljare

Lars Rosenqvist Leif Nilsson 
Leksaksmetiopolen Kalmar Radio Flyg Wubb 
Hålsovågen 29Ί3οχ 220 83 Sodra vågen 56,'Box 4075 
250 22 Helsingborg 390 04 Kalmar 
042-1301 00 0480-616 94

Torbjom Karlsson 
Malmd Hobby AB (Melab) 
Mariedalsvågen 45 
217 45 Malmd 
040-91 01 08

Sdders RC-Hobby 
Folkungagatan 132C 
116 30 Stockholm 
08-43 67 87

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

Hans-Olow Carlsson 
ELDE-lmporten 
Tallstigen 9 
311 41 Falkenberg 
0346-84580

Nårkes Hobbyoenter Bo Johansson Christer PaJmdahl Gosta Nåslund P-0 Gustafsson Pålle Kjells Lek & Hobby
Bórjessons Eftertrådare Inganjorslirma Mitek Box 583 Umeå Slojd S Hobby Thylin Service RCM Hobby & Fritid Sa Hamngatan 20
Stefan Larsson Munksundsvågen 84 440 33 Harestad 902 50 Umeå Stationsgatan 62 Box 96 452 00 Sbomstad
Våstanby 3571693 Fjugesta 941 42 Piteå 0303-203 98 090-144402 951 32 Luleå 332 00 Gislaved 0526-114 20
0585-203 02 0911-689 07 fax 010-93 36 91 bil 0920-12929 0371-111 50 

0370-223 47 fax
0526-145 43 fax
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M ed S huttle  Z -serien  p re 
sen terar HIROBO en m ycket 
vålflygande helikop ter som  
också låm p ar sig val for ny- 
borjare. Jåm fort m ed  tid igare  
Shu ttle  m odeller år Z -serien 
u tru s ta d  m ed  d e t nya  FZ ro- 

to rhuvudet, långre stjårtbom , långre  v ik tad e  h u v u d ro to r- 
blad, m m . D en nya u tru s tn in g en  ger b åd e  b å ttre  stabilitet 
och fo rbåttrad  aerobatic  form åga! S huttle  Z  firms i m ånga 
versioner, vålj d en  version  som  p assa r D ig båst!

Shuttle Z
H IR O aO

Shuttle Ž

Shuttle Z /O S 32F H , C a.pris: 3420.- (Form onterad) 
Shuttle Z /O S32FH X , C a.pris: 3750.- (Form onterad) 
Shuttle Z X /O S32FH , C a.pris: 3998.- (Form onterad) 
Shuttle ZX /O S32FH X , C a.pris: 4345.- (Form onterad) 
Shuttle Z X /b yggsa ts , u tan  m otor, C a.pris : 2950.- 
Shuttle Z X  innehåller också 20 kullager och metallkoppling. 
OS32FHX motom år utrustad med inbyggd startanordning.

SA N W A  C onquest FM4 å r en  m ycket p risv ård  rad iostyr- 
n ing  for flygande m odeller. En m o d e rn  konstruk tion , FM- 
m o d u lering  och 35M H Z frekvensbånd  b o rg ar fór en såker 
och d riftsåker radio.

C onquest FM4 år u t
ru s ta d  m e d  re v e rse 
rin g  p å  alla k an a le r, 
u ts la g s -b e g rå n s n in g  
p å  två  kanaler och le
v e re ra s  m ed  tre  ser- 
von, extra servoarm ar 
o ch  sv e n sk  in s t r u k 
tion.

C o n q u est FM finns 
o c k så  i 6 -k a n a ls u t-  
fó rande och i en  5-ka- 
n a ls  h e l ik o p te r v e r 
sion . C o n q u e s t FM5 
H eli å r också u tru s tad  
m e d  m ix - fu n k t io n , 
th ro ttle  ho ld , och id le

Ca.pris: 1495.- (FM4) 
Ca.pris: 1875.- (FM6) 
Ca.pris: 2150.- (Heli)

SANWA
Advanced Technology - since 1973

HOBBYKATALOGEN!!
Nu finns den i Din Lek- och Hobbybutik - HOBBYKATALOGEN - från 
Carrocar AB! Katalogen omfattar 168 sidor med det mesta Du behover 
for att framgångsrikt utova Din favorithobby. Du kan kdpa katalogen 
i nedanstående vålsorterade Lek- och Hobbybutiker eller bestalla den 
direkt från oss. I nedanstående butiker hittar Du också mycket av 
katalogens modeller och tillbehór!
Alvesta Lek & Hobby 0472-13750 Arvika Wikstrčms RC Hobby 0570-18905 Borås Hobbex Butiken 033-171000,
JJ Hobby 033-101067 Falkoping Sagolandet 0515-11100 Falun KB 's RC Hobby 023-25866 Fjugesta Narkes 
Hobbycenter 0585-20302 Genarp Romele Elektronik-RC-Hobby Gavle Leksakshuset 026-103360 Goteborg 
Folke V Johansson 031-224056, Hobbycenter 031-126220, Lekfemman 031 -156517 Hallunda Tumba Musik 
& Hobby 0753-76900 Hallsberg Wennbergs Hobby 0582-15060 Helsingborg Leksaks Metropolen 042- 
130100 Hoganås Hobbyboden 042-349750 Jonkoping Jutaholms Hobby 036-128777 Karlskrona 
Corner 0455-17820 Karlskoga JK's Hobby 0586-58420 Karlstad Leksakshuset 054-110215 Kramfors 
Masti 0612-15034 Kristianstad Havannamagasinet 044-110839 Lidkoping Flyghobby 0510-26234 
Linkoping Borgs Hobby 013-123981, Racing Hobby 013-123027Luleå Kringlan Hobby 0920-11711, RC 
Elektronik & Hobby 0920-25861, Thylins Service 0920-12929 Malmo Bildelen 040-918484, Bosses 
Hobby 040-291120, Melab 040-910108 Norrkoping Lekhuset 011-188891 Rimbo Ess-Ge 
Modellhobby 0175-70690 Sigtuna Sigtuna Hobby 0760-50555 Skene Necanders Hobby 0320- 
47077Stenungsund Kenneth's Modellhobby 0303-88223Stockholm Kungs Hobby 08-547077,
Rotte's Modellflyg 08-333044, Wentzels Hobby 08-217860 Stromstad Kjells Lek & Hobby 0526- 
11420 Såffle Hobbykállaren 0533-14594 Soderhamn Roger's Hobby 0270-58126 Sodertalje 
Hobby Fantasten 0755-14484 Tomelilla Everods RC Hobby 0417-31338 Trollhåttan Leksaken 
0520-31133, Tubra Leksaker 0520-13545 Uddevalla Frimodigs Lek & hobby 0522-15177 Umeå 
Hobby Centrum 090-139590. Serviceboden 090-140929, Slojd & Hobby 090-144402 Uppsala Modellhobby 
018-120560 Varberg Hobby Elektronik 0340-80595 Varnamo Bra Lek 0370-12132, Leksakshuset Ratke 0370-11189 
Vasterås Aros Hobby & Lek021-131060, Zetterlunds Lek&Hobby 021-131491 Vastra FrolundaToy 's Leksaker 
& Hobby 031-459401 Ystad RC Hobby Syd 0411 -16245 Årsunda LE Hobby 026-40918 Åstorp Hobby & Data 
042-54461 Åimhult Linds Klader & Lek 0476-12838 Orebro Håkans Hobby Fritid 019-226613,
Hobbyteknik RC Bil 019-140735 Ostersund Korg Olies 063-110014
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RITNINGAR FRÅN 1940-1960 
Skala 1:25 och friflyg

BYGGSATSER ·  MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C E TRU EDSSON 

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

MALMO

MODEL 
/ CRAFT

Rundelsgatan 16 
200 12 Melm6 
Tel: 040-714 35

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

KVALITET + TOPPRESTANDA
2 5-3.5 -6.5-7 5- 10.0-10 7-11 1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin-  Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar, Service Tuning

M O D E L L T E K N IKDistributor I_________ polthacr I
Box 74 Ordertel. 040-44 6117
23040 Bara (17.00-20.00)

MOLKOM

EU HIBS
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

PRISLISTA mot adresserat och dubbel- 
frankerat CS-kuvert!

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

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehor 
RC-flyg från bl a SIG, Modelhob. Pilot. 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS. HP. Super Tigre, Irvine m fl 
Reservdelar till G-Mark och Cox 
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba. Challenger m fl 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrůr & Maxladvlnschar och massor 
med andra tillbehdr och material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Óppetvard 16 18; (Stångtonsd) lórd 10-15, 
Óvriga dagar telefonsvarare.

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

m Stockholm

^  i O D
SÍMhPELN·

b y -
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*

Flyg, tåg, båt, modelibygge, militaria
KĎPER & SÅLJER Antikvariska bocker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
NYHETSSERVICE: 

Kataloger, boklistor. postorder

STOCKHOLM

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

STOCKHOLM TROLLHÅTTAN

Hottes moúellflyg
Upplandsgatan 66. 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

Tubta.
OØQØGiasE

8YR0*
originals T y

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

Modellflyg —  båt —  bil 
Radioanlåggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

LEKSAKER HOBBYART1KLAR
TRESTADS LEDANDE 

HOBBYAFFÅR
* BIL * FLYG
* BÅT »TAG

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

I Arkaden vid torget

UMEÅ
A llt inom radiostyrd hobby. 
Byggmaterial, tillbehor, 
motorer, glodstift, ackar.
Nu avert modeller från Flair

Grubbevagen 63, 902 50 UMeA 
Tel 090-14 44 02.

Byggsats Nårskala FLAIR &
David Boddington 

Oldtimer Ben Buckle & Ptoklt
Motorer Glůd Irvine, Laser & MWS

Diesel Kunmar, Mills, 
Silver Swallow & MWS 

Brånsle Diesel och glůd

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

ĎREBRO

BÓRJESS0NS
MODELLFLYG-
HOBBY
Specialaffår fór 
Modellflyg

RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. motorer. b ilar. båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besoksadress Kårsta O, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22

RIDDARHYTTAN · SKARA

LINE
CENTER

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

med elmotor
* Klubbforpackningar

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

0511-730 40

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

Forbu ndaordf orande
Bengt-Erik Sůderstrům 
Rullstensvågen 17 
616 00 Aby
Telefon 011-665 58 bost 

011-1540 00 arb 
Telefax 011-23 83 0Θ

Vice forbundeordfdrande
Len narth Larsson 
Kristinebergsvågen 17 
163 44 Tåby
Telefon 0762-502 65 bost 

08-713 37 91 arb

Sekreterne
Henning Andréasson 
Tuborgsgalan 1 B II 
21741 Malmů 
Telefon 040-91 58 42

Kauot
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkůping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb

S up p le a n t
Roland Allberg 
Adjutantsvågen 6 
834 00 Brunflo 
Telefon 063-217 00 bost 

063-15 15 67 arb

Utbildnlngaledare
Ingemar Holmberg 
Kalmarvågen 33 
852 65 Sundsvali 
Telefon 060-50 11 84 bost 

060-15 10 00 arb

Ledam ot
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

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

011-19 13 86 arb

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

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

Forlagsansvarig och 
Expeditionsforeståndare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården 
Telefon 011-925 97
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vårldens stórsta tillverkare av radiostyrnmgjkitrustningar

MEGATECH
2 7  Mhz AM

950:-
2-kanals 

rattsåndare 
mottagare R I02 

2 servo S 148 
batterihållare

CONQUEST
3 5  Mhz FM

2.8 6 0 :-
6-kanals 
såndare 

mottagare RI 18 
4 servo S 148 

ackar & laddare

ATTACK 4:a
4 0  M hz AM

1.350:-
4-kanals såndare 

mottagare RI 14 
3 servo S 148 

batterihållare

ATTACK 2:a
2 7  M hz AM

650:-
2-kanals såndare 

mottagare R I02 
2 servo S 148 

batterihållare

gø?® *  FP-M C114H  
788:-

^  Fartreglage for el
helikopter (EP) 

Data: Utan 
bromsfunktion, 

max 200A, 6,0 - 9,6 V 
30,8 x 36 x 15,3 mm

| H p  F P -S 9302  
849:-

Hógprestandaservo 
med coreless motor. 
Data: 0,19 sek/60° 

7,2 kg/cm  
40,5 x 20 x 39,5 mm

FP-G 155  
cW P 1 .234:-

Gyro for el
helikopter (EP) 
Vikt 25,6 gram 

32 x 27,4 x 24,7 mm

minicars
modellhobbygTossisten

minicars
modeLhobbygrossisten

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