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DAGS FOR ΕΝ  
CONCEPT 60 

HELIKOPTER!

Kyosho 4 MrTayo, namnen bakom den berdmda Concept helikoptem.

Nu har Mr Tayo gjort det igen! Tillsammans med 
teknikerna hos Kyosho har han konstruerat en 
Concept i 60-storlek som vi tror kommer av 
revolutionera marknaden på samma sått som 
Concept 30 gjorde i sin klass fór nágra år sedan. 
Du kan redan nu se den i de fiesta CHC-butiker 
men Du får tyvårr vanta med att kopa Ditt eget 
exemplar till mitten av maj. Ring till Slotcar pá tel 
08-618 92 20 fór besked om narmaste butik



MODELLFLYGNYTT ‘ organ 
fór Sveriges Modellflygforbund 
utsåndes till prenumeranter och 
forbundets medlemmer.

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

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

040-718 65 arb

Fackredaktor Linflyg
Ingemar Larsson 
Forbondegatan 14 
462 00 Vånersborg 
Telefon 0521-112 10 arb 

0520-919 56 arb

Fackredaktor Radioflyg
Bo Holmblad 
Strom vågen 5 
737 91Fagersta 
Telefon 0223-520 62 bost

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

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

Annonspriser galler fór 
underlag i form av fårdigt, 
positivt original eller film.
1/1-sida 2.500:-
1/2-sida 1.300:-
1/3-sida 1.000:-
1/4-sida 800:-
1/6-sida 600:-
1/8-sida 500:-
1/16-sida 300:-
Dårefter 60:- per spaltcentimeter.
f-------------------------------------N

Redaktionen ger full service 
fór annonsutformning, 

saftning, fårgdelning mm till 
mycket låg sjålvkostnad!

V__________________ -_________________ /

Preliminår utgivning 1991
1 vecka 08-09
2 vecka 16-17
3 vecka 25-26
4 vecka 32-33
5 vecka 40-41
6 vecka 48-49

Textmanus 
måste insåndas 
cirka 3-4 veckor 
fore hår angiven 
utgivning svecka

Annonsbokning bór ske senast 
vid manusstopp. 

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

Prenumeration, distribution 
& utebliven tidning

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

telefon 011-13 21 10
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OMSLAGSBILDEN
På sidan 14 tar Bertil Carlsson med oss till skalahornet, dår 
nål och tråd ar viktiga ingredienser, då det galler alt bygga 
en S.E.5a på rått sått. Bilden tagen vid en Hókaklubbs- 
tåvling i F4C. Det var visst en UT. Foto: Sture Tingwall

Vår modellflygframlid stakas ut vid det forbundsmotena. SMFF hade ett i Karlstad 6-7 
april - ett intressant forbundsmote. Många delegater fór sokte formå mej att skriva, att det 
nu gått fór långt i hårklyverier och struntprat. Mycken lid lades på 'formalia".
Lite på diskussioner om vår modellflygande framtid. De har rått.
Men SMFF: s forbundsmote år det tillfålle, då man som klubbrepresentant skali saga sin 
mening. Klubbrepresentanterna år fórberedda från klubbmoten dårhemma. Man har ett 
mandat och skali såga det man har fåti uppdrag att ta upp på motet. Det måste vi respek
tera. Vi måste dock också inse, att alltfór mycket tid på "formalia" stjål dyrbar tid från ett 
meningsfyld engagemang om vår hobbys framtid.
Når ger vi oss tid att dryfta vår framtid - den, som vi egent li gen skali syssla med?
Vi borde se våsentligheter. År det mojligt - och låmpligt - att forma en annan typ av 
forbundsmoten - med FR AMTIDEN som mål? En stor del av det många anser var a 
onódigt & påfrestande under motet skulle kunna skjulas åt sidan.
Finns det en våg till ett slags "fornyelse" fór oss? Framliden år vår. Vi ska ta hand om 
den! Vi har konkurrens från andra aktiviteter. Vi får inte akterseglas av vår ambition att 
surra om ovåsentligheter? SMFF har kvaliteter fór fr  amtiden! Att bjuda på!
Flyg i sommar - tåvlare och sóndagsflygare - dår har vi nåt, som inte alla forstår.
Vi skali missionera! Skolflygkurserna år ett nytt - och bra - sått att sålja modellflygets

Tryck Civilen AB · Halmstad 
ISSN-0345-813X
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SMFF:s styrelse 1991
Ordf Bengt-Erik Soderstrom

Vice ordf Lennarth Larsson
Sekr Kaj Skåre

Kassor Johan Bagge
Ledamot Gunnar Eriksson

Suppleant Hanns Ryckt
Ordf PREK Kent Johansson

F® RBUNDSM9TET
Sveriges Modellflygfórbunds 
Forbundsmote 1991 inleddes 
med en tyst minut till minne av 
avlidne styrelsemedlemmen Ro
land Ahlberg.
Ordfórande Bengt-Erik Sóder- 
stróm, halsade så alla vålkomna 
till motet. Narvaron av heders
medlem Gunnar Kålen med fru 
Ingegard liksom våravhållna Ann 
Wahlberg underslróks våltaligL 
Så kunde man vålja friflygen- 
tusiast Lennart Hansson till mó- 
tets klubbforare, Kaj Skåre till 
sekreterare samt ett gång jus- 
teringsmån och rostråknare, dvs 
som det skali vara. Sen drog man 
igång motet.

Det heter agenda!
Agendan - så heter numera det 
håfte man får sig tillsånt fóre motet 
- hade man studerat noggrant. 
Många trodde mótet skulle gå 
snabbt. Agendan innehOll inget

konirovcrsicllt, åven om motio
ner från Lidingó MK kom med 
visioner, som var så framtida, att 
anknytning till nutida verklighet 
icke bedómdes som mójlig. Vi
sioner år tecken på framsynthet.

Foredragningslista troskel 
Så drogs det hela igång. Man 
snubblade direkt på foredrag- 
ningslistan, dår KA-frågor skulle 
in. Att faststålla agendans inne- 
hållsfdrteckning (det år fóre- 
dragningslistan, det!) tog 55 mi
nuter! Vi ågnade tid åt att avgóra, 
om motet verkligen var utlystråtL

Grenkonferensenta
Så hade vi grenflygkonferenser i 
friflyg, linflyg och radioflyg. Det 
ska vara så. Den Gamble tycker, 
att hela ordningen år lattjo. Om 
stadgama tvingar oss att dona så 
hår, tycker jag att stadgama bor 
åndras. Varfór inte bórja med

grenkonferensema, innan fór- 
bundsmótet dras igång? Eller 
tvårtom! Endel delegater kanske 
bara finner fórbundsmótet - eller 
någon grenkonferens - intressanL 
Som psalmema dras av vissa 
pratk varnar, borjar det kanske bli 
dags att delegatema sjålva vill 
avgóra vad de vill deltaga i! 
Mycket som sades under mótet, 
borde vařit osagt. En timme åg- 
nadesåtatt ventilera SÅTTET att 
presentera den ekonomiska rap
porten. Innehållet i den - det vik- 
tigaste - fick fem minuter!

Två spalter eller grafiskt? 
Utgifts- & inkomststat presente- 
rades alltfór kryptiskt, tyckte Li
dingó MK:s Bjóm Hammar- 
skjdld, som ville ha en "enkel” 
uppstållning i tre spalter - "in", 
"ut" och "kvar" liksom. Vi fick 
låra oss om åpplen, påron & ba
naner och risk fór fruktkompott.

Johan Bagge fórfáktade, att upp- 
stållningama var gjorda enligt 
dnskemål framfórda vid ett tidi- 
gare fórbundsmóte - allt varalltså 
gjort fór att mdtesdeltagama låt- 
tare skulle forstå.
Turligt nog kunde Gunnar Kalén 
med torr, saklig precision stoppa 
blaj-flodet. "Vifårintemisstånk- 
liggdra", betonade han. "Dia- 
grampresentationen år gjord fór 
att fórenkla, ej fór att misstånk- 
liggdra. Vi skali vara tacksamma 
fór att vi har folk som vill jobba. 
Alla våra funktionårer år fortfa- 
randc aktiva modellflygare, vil- 
ket gdr det svårare fór dem - jåm- 
for t ex fotboll, dår de fiesta funk
tionårer slutat med aktivt fot- 
bollsspel", fortsatte han. Gunnar 
bór ålåggas att nårvara vid varje 
forbundsmote - en garanti fór att 
móteshaverier fórhindras - ingen 
skugga faller óver ordf Hansson, 
men óver vissa delegater.
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Ovan t v: En bra moteslokal - 
alltfor hogt till tak! 
Motesordforande Lennart 
Hansson & t h SMFF-ordf 
Bengt-Erik Soderstrom. 
Nedanfr v: Motesråddare 
Gunnar Kalén, Bror Eimar, 
Kaj Skåre stiger nu in efter 
avgående Henning Andreas- 
son (th) som SMFF-sekr.

Revisiorsgaranti, eller hur? 
Ett fåtal delegater kråvde dock 
fullståndig och råttvisade pre
sentation av de ekonomiska de- 
taljema. Andra reagerade och 
hån vi sade till att redovisningen 
inte bara godkånts av SMFF:s 
interna revisorer, utan också av 
den cxtcma, auktoriserade revi- 
som. Då bOr vi kunna lita på siff- 
roma och kasserens satt att skota 
ekonomin, och i stållet ågna oss 
åtvåsentligheten fram tidssyn och 
utveckling. Båda lågren kan så
gas ha lika rått. Men med ratio- 
nellt tånkande biir det nog så att 
man fOredraroch stOttaren "enk- 
lare" variant. Skulle vi inte kunna 
prova den positiva och vågvin- 
nande varianten någon gång?

Budget med ost & gigo! 
Budgeten fór 1991 gick igenom 
sammakarusell: timslång harang 
om den grafiska & stilistiska pre- 
sentationen i agendan, osthy vels- 
och gigo-principer-knapptettord 
om våsentligheten hur satsar vi 
våra magra kronor till vettig 
verksamhet i vårt fórbund?

Fortsåttning nåsta sida!

... m ed g ren ko n feren ser
Grenkonferens radiofly g 
Det var fel i listan Over Stora 
Grabbar - fel poång och ingen 
F4C-Bertil Carlsson dår. Hanns 
Flyckt bad delegatema fórstá 
svårighcten att fóra dessa listor, 
då många tåvlingsresultat aldrig 
rapporteras in. Vi fórstár!
Bo SjOberg tycks ha tåvlat fik- två 
klubbar, vilket heller inte år bra. 
Radioflyggrenens ekonomi år 
dålig, vilket fram gick då inkomst- 
& utgiftsstat, balanser mm kom 
på tapeten. Det beror på underlå- 
tenhet att betala in tåvlingsav- 
gifter & supporterresor. Så bra- 
kade den Ids, palavem med Bjdm 
Hammarskjdld, Bengt Lindgren 
och Johan Bagge i hu vudrollema. 
Står månne klubbama i alla lågen 
bakom sina delegaters sått att 
agera? Gunnar Kalén ddk upp i 
talarstolen. Skdnt med sådana 
klippor! "Många talare år så jåd- 
rans 'duktiga'..." inleddehan, och 
hann både gjuta olja och pek- 
fingra. Ordningen återstålld. 
Einar Johnson bad om informa
tion om de åtgårder radiostyret 
avser infdra fór attbli effektivare. 
Han fick ingen.
Val av grenstyrelsen skdts på, då 
valberedare Einar J ville infor
mera de fOreslagna, nya funktio- 
nårema om fråmst grenens eko
nomi. De skulle ha rått att ev. 
avbdja inval! Rått handlat! 
Under Ovriga frågor informerade 
B-E Sdderstrdm om frekvens- 
frågor o dyl. Johannes Raukala 
betonade vikten av att tåvlings- 
och meetingarrangdrer måste 
kontrollera, att deltagama enbart 
anvånder godkånda anlågg- 
ningar. Vid utlåndsk representa
tion vid tåvling ellermeeting skali 
man sOka "tillfailig" dispens hos 
Televerket/Radio fór utlånning- 
amas RC-anlåggningar. En sån 
brukar beviljas utan problem.

Ordfdrande Christer Persson 
Vice ordf Sven Båckman 
Sekreterare Magnus Ostling 
Repr UTB Hanns Flyckt 
Repr PREK Anders Gustafsson

Grenkonferens friflyg 
Hårifrån noteras, att Stora Grab- 
bar-listan inte var OK. Per 
Findahl, stor grabb, stod felaktigt 
placerad i listan. 
Tåvlingsresultat i verksamhets- 
beråttelsen, tyckte någon var fel. 
Fdr friflygare år tåvlingar just 
"verksamhet" och skali vara med. 
Gunnar Ågrcn ville ha ånnu mer 
av den varan, framfOralit om 
juniorer. "Vi år ju ett ungdoms
forbund". "Friflyg år en idrottoch 
ingen jådrans hobbyverksamhet”, 
lårde oss L-G Olofsson, och fri- 
flygcntusiasten Lennart Hansson 
måssadenjutbartoch låttexalterat 
ur resultaďistoma.
Herrar friflygare Bror Eimar och 
Gunnar Ågren argumenterade 
våltaligt om att grenamas FAI- 
avgifter skulle belastaSMFFsom 
helhet. FAI:s vicepresidentCalle 
Sundstedt kom också till tals ge
nom några rader, som Gunnar 
citerade. Genom en ekonomisk 
rockad med SMFF-budgeten, så 
blev det så, att alla SMFF-are tar 
sin del av de cirka 22.000:-, som 
FAI skali ha. DessfOrinnan hade 
L-G och Gunnar Eriksson en liten 
skårmytsling om PR.
Man valde grenstyrelse, dår nu 
Lennart "Floda” Flods trOm leder 
friflyggånget
Under Ovriga frågor myntades 
uttrycket "gummi-distrikt", som 
fråmst dyker upp i samband med 
DM-tåvlingar, dår utomdistrik- 
tare bjuds in att deltaga. "Man ska 
inte få vidga en gråns bara fór en 
FIC-flygare dyker upp nånstans!" 
sa någon. Och det år ju riktigt. 
"DM år vårdelOst, lågg nér DM! 
Så långe DM inte kan kOras Over
allt. Dela landet i sex områden/ 
distrikt Ska DM få status, måste 
vi få stOrre distrikt och fler 
tåvlingsdeltagare på DM", var L- 
G:s recept Han vet han!

OrdfOrande Lennart Fkxktfóm 
Vice ordf Bror Eimar 
Sekreterare Jan-Erik Andersson 
Repr UTB BjOmHammarskjOld 
Repr PREK L-G Olofsson

nytt

Grenkonferens linflyg 
I linflyggrenens verksamhetsbe- 
råttelse fann BjOm Hammar- 
skjOld dagens fOrsta felråkning på 
hela 1 krona. Dår farins också fel- 
aktig resultatlista från VM: Hans 
Andersson flOg F2C team med 
Johan Åhrling och inte med Gun
nar Håme.
Ett par forslag från styrelsen fick 
OK, motioner ventileredes, innan 
kåmpen Lars-Åke Andersson 
under ett laddat inlågg fick oss alla 
att inse, vad som år våsentlighe- 
ter. T ack, Lars-Åke, och lyckatill! 
Då inkomster & utgifter kom upp, 
så meddelade Hans A, att junior- 
VM i Sovjet formodligen inte biir 
av. De 18.000:-, avsatta till denna 
tåvling, ville han disponere om. 
En annan "hjårtesak" - en speci
eli stunt-satsning - borde gynnas 
med 5.000:-. Johan Bagge for
klarede styrelsens syn på "Oron- 
mårkta" pengar, men stOdde for
slaget. Hår kom linflyggrenens 
FAI-avgift in i sammanhanget 
och man beslOt behandla den 
under §17 i huvudfOrhandlin- 
gama, dår den gick samma posi
tiva våg som fór de andra gre- 
nama. Hur råkneoperationen 
18.000:- - 5.000:- + FAI-pengar 
slutligen lOstes fremgår fOrhopp- 
ningsvis av kommande justeret 
linflyggrenkonferensprotokoll. 
Magnus Ostling "Ovrig-frågade" 
hur man kan tillåta linflyg utan 
ljuddåmpare. Den Omma tån be- 
mOtte såvål Bengt Lindgren som 
Hans Andersson: "Vi fóljer FAI- 
reglema och kan inte ha andra 
regler i Sverige.
Bengt-Erik SOderstrOm avslutade 
vist med "Kommer inte vi 
modellflygare med regler, så 
kommer andra att fasts tålla reg
ler fór oss, vilket INTE år båttre! 
Vi ska deltaga i FAI-arbetet fór 
att sOka infóra ljuddåmpare".

OrdfOrande Hans Andersson 
Vice ordf Kjell Axtilius 
Sekreterare GOran Olsson 
Repr UTB B-E Fållgren 
Repr PREK Gert Assermark

Och hår år dungen, dår gåken gol,
små låser sprungo hår
med bara fåtter och frasig kjol
att plocka dungens bår,
och hår var det skugga och hår var sol
och hår var det gott om nattviol,
den dungen år mig kår,
min barndom susar dår.

#  /  Ur Gustaf Frådings
N. y /  "stråvtåg i hembygden

Och hår år måtet, dår många gal,
små pojkar sprungo hår
med luddig tanke och oklart tal,
att plocka poångens bår,
och hår var skugga, ibland natt total
och hår var det gott om sue kars kval.
Det måtet ger mig besvår,
men min ungdom susar ånnu dår

Ur Sture Tingwalls 
"stråvtåg på måten'

5
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K onferens
"Skolflyg"

16-17 mars hade Utbildningssty- 
relsen dragit ihop folk till en kon
ferens med åmnet SKOLFLYG 
som hu vudtema. 26 personer hade 
hórsammat inbjudan.

Presentation
Utbildningsstyrelsens reprcscn- 
tantcr betonade, att målsattningen 
var, au de nårvarandc skulle enas 
om en eller flera utbildningsmo- 
dcller fór skolflyg.
Gunnar Eriksson redogjorde fór 
var han anser vara dagens pro
blem: M-K-R-?-?-?-T.
I denna kryptiska "formel" ar 

M=Mcdlcmsvarvning 
K= Kurser & byggverksamhet 
R=RC-certifikat 
T=Tavlingsverksamhet 

De många frågctecknen står for 
var som kan Finnas mcllan RC- 
certet och tavlingsverksamheL

Målinriktad aktivitet 
Grunden i modellflyg hr aktivitet 
Men vi saknar i ofta en målin
riktad aktivitet. Vi har ibland 
svårigheter att behålla medlem
mama. Vi har svårt att få dem au 
tåvla eller åka på meetings.
Vi behover forslag till sjålvtrå- 
nande program med mårkestag- 
ningar. Vi måste få tavla mot oss 
sjålva fór au utvecklas. Men inte 
på tåvling mot sig sjålv. Radio- 
styrtmotorflygar nogden lattaste 
vågen att komma i luften. Sedan 
kan vi utvecklas till modellflygare 
i andra discipliner.

Dubbelkommando i tinflyg
Bengt-Åke Failgren visade hur 
man kan ordna med dubbelkom
mando i linflyg. Man har två upp- 
sattningarmedcirka 3 meter långa 
linor med var sitt handtag, som

Λ

Forbundsm otet...
Visionaren Bjóm Hammarskjóld 
ville bygga upp ett reservkapital 
på 1.800.000:- som kunde ge 
180.000:- i årlig rånteavkastning. 
Bra idé. Men långt ifrån SMFF:s 
pekuniara verklighet! Bjóm ville 
6

också ha bort verksamhetsbi- 
draget till klubbama, som "sna- 
rare minskar tillvaxten an ókar 
den". Ett reviderat budgetforslag 
godkandes till slut.

Svårigheter finns
Det ar svårt att fóra en "Stora

sedan går till planets ordinarie 
linor. Uir aren och eleven kan då 
var fór sig kontrollera modellen 
en i taget Han visade också ett 
dubbelhandtag, dar låraren och 
eleven har var sitt handtag hop- 
kopplat med pinnar. 
Linflygmodellen fór nybórjaren 
skali helst vara stor och med stor 
motor, små utslag. Man kan lara 
sig grundema på 2-3 tankar.
Grums-modellen
I Grums har man arbetat med 
flygskola på fóljande satt: Varje 
larare har hógst 4-5 elever, ele- 
vema haren personlig larare. Man 
har en bokningslista, dar två 
elever med larare bokar plan och 
flygpass, precis som på en bil
skola eller en flygskola. Detta ger 
ungefår Lim mes flygtid fór varje 
elev per pass! Ha gama flera lå- 
rare ute med var sitt plan samti
d ig t så kan man utnyttja lokala 
aktivitetsstód på flygningama. 
Man ser också till att det finns en 
mekaniker, som tar hand om pla
net mellan flygningama. Larama 
skriver driftsrapporter och me
kanikem åtgårdar till ndsta pass. 
Målet fór flygskolan ar att cle- 
vema erOvrar RC-certifikatet.

Hår bedriver man en synnerligen 
seriós verksamhetoch man gór en 
ordentlig satsning på att lara nya 
medlemmar att flyga! Detta fann 
konferensdeltagama vara en ef
fektiv form fór nyrekrytering. 
Såterklubben har lyekats med en 
annan sak. Man har dar sókt ett 
utvecklingsbidrag och man har 
erhållit 15.000:- fór 1991 med 
option på ytterligare två år om 
12.000:- per år från allmånna 
arvsfonden via SUR.

RC-certifikat målet
Vi diskuterade så RC-certifikatet 
och hur vi skali kunna oka dess 
status. Det framkom, att många 
klubbar redan har infórt, att man 
inte får flyga på klubbfåltet utan 
eget RC-certifikat - eller att nå- 
gon med cert står bredvid. I fram- 
tiden ser vi gama, att man vid 
tavlingar och meetings har krav 
på certifikat fór att få deltaga utan 
Overvakning. Den som utan cer
tifikat kommer till ett meeting, 
borde kunna ha mójlighet att av- 
lagga proven fór detta på platsen.

Praktisk demonstration
Deltagama fórílyttade sig så till

Grabbar"-lista rått. Man får inte 
in tavlingsresultat, men grenama 
bór stålla hårdare krav.
Lika svårt tycks det vara att få 
fram om funktionårema år fóre- 
mål fik fyllnadsval, omval eller 
ny val. Vid varje namn i agendan 
kunde man skriva in mandat

perioden, så behóver inte proble
men lósas under mótet. Om vi har 
fór avsikt att lågga 70% av 
mótestiden på s k formalia bór vi 
se till att åtminstone de "enkla" 
frågoma lóper utan friktion. Del- 
tagarlista och namnskyltar efter
lyste man vid 1990 års móte.
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Dalålvens is fór au prova på 
skolflyg i olika skcpnadcr. 
Utildningsstyrelsen ordf Ingemar 
Holmberg blev fórste man ut att 
prova på lin-skolflyg medBengt- 
Åke Fållgren som inslrukfór. 
Ingemar fick snart konstatere, att 
linflyg går runt, och han avslutade 
vinglades och intog marklåge 
snurrandes, sedan Bengt-Åke in- 
gripit.
Bjom Hammarskjold var nåstaatt 
prova. Efter några varv var den 
kraschsåkra (cnl Fållgren) mo
dellen kraschad! 
RC-skolflygning med dubbel- 
kommando visades av Såters 
RFK och Hudiksvalls MFK.

Middag och diskussioner långt in 
på natten avslutade fórsta dagen. 
Nåsta dag inleddes grupparbeten 
om upplåggning av en flygskola 
och hur den skali bedrivas. Efter 
det att gruppema presenterat sina 
resultat gjordes en sammanståll- 
ning av vad som bOr vara en 
ffamkomlig våg. Vi var rikande 
overens om att organiserad flyg- 
skolning år det hittills basta såttet 
att rekrytera nya medlemmar. 
Flygdagar och utstållningar år 
viktiga fór att góra oss kånda och 
hoja vår status, men de ger oftast 
få nya medlemmar.

Vad vill vi?
Vi skali organisera flygskolorpå 
samma professionella sått som 
sportflygeL Vi måste gfjra jobbet 
som vilken annan flygskola som 
helst
Vi skali borja låra elevema att 
FLY G A och sedan kommer både 
teori, såkerhetskunskaper och 
byggande. Borjar en fallskårms- 
hoppare med att sy sin egen fall- 
skårm, innan det år dags fór

premiårhoppet? Nej, man bóijar 
med dubbelhoppande!
Det år synnerligen viktigt, att vi 
har en vål organiserad flygskola 
med seriosa klubbar och lårare. 
Låraren bór vara en god pedagog, 
vara inspirerande, gc mycket bc- 
rOm, vara en fórebild och 
uppråttahållaen god disciplin. D a  
år viktigare att vara en utmårkt 
pedagog ån en utmårkt flygarc! 
Flyga skali eleven góra, men lå
raren skali hjålpa eleven ur trass- 
liga situationer.

Rekrytera meral
D a  går att lyckas båttre med re- 
krytcring av ungdomar ån vad vi 
i Forbundet har lyckats med hit
tills. Men det kraver att de en- 
skilda klubbama bcslutar sig fór 
att gOra deL Och Flygskola som 
beskrivit ovan ser idag ut att vara 
den mest framkomliga vågen fór 
all Oka vårl medlemsanlal i klub
bama.
Åven en fOrålder i Såter, som rå- 
kade komma fórbi, sade att hans 
son, 13 år, var "górfórtjust" i 
modellflyg. Han ansåg att det var 
mycket viktigt med en seriOs 
flygskola Fungerar det bra kan 
han tånka sig att hjålpa till med 
flygplan och annat. Han ansåg 
också, att om man har barn i 
klubbverksamhet skali man fór- 
sOka engagera fOråldrama som 
ledare.

Lamplig skolflyg-modeU 
Man diskuterede hur olika 
flygplansmodeller bór se ut fór att 
vara bra skolplan.
• FRIFLYGET behOver en liten 

snabbyggd modcll, fór att ny- 
bóijama snabbt skali bli "luft- 
buma". Dårefter år det dags fór 
stOrre, typ F1-modeller. Så-

kerligen finns det flere, som 
bådebyggeroch tåvlar, som har 
någon modeli "Over" och som 
skulle kunna avyttra den - eller 
donera den till en, som vill for- 
kovra sig ytterligare.

• På LINSIDAN finns redan en 
vettig modeli, Linus. Den 
fungerar bra och år ganska 
låttbyggd. Åven på linsidan 
behOver man ha flyglårare och 
dubbelkommando.

• En nybOrjar/skolmodell inom 
RADIOFLYGETbOrhabortåt 
160-180 cm spånnvidd, korda 
minst25 cm, samt med skevro- 
der. Minst en .40-motor. Och 
en kropp, som rymmer alla ty
per av radioutrustning. Det 
spelar ingen roll om klubben 
bygger den (typ stickor & strån) 
eller drar nytta av en EZ-vari- 
ant - eller rent av kóper en får- 
digbyggd modeli.
Den skali flyga sakta och bra 
och synas åven på långt håll. 
Med motorresursema kan den 
ta sig ur knepiga situationer.

Matfors Modellflygskola 
Arvid Holmbom beråttade om 
den flygskola man bedrivit några 
år. En flygskola skali vara seriOst 
inriktadoch schemalagd. Man har 
bedrivit skolflyg under 14 veckor 
med 2 kvållar i veckan. Det resul- 
terade i 10 duktiga flygare.

Till detta har man haft 15 timmars 
teoriutbildning i studiecirkel- 
form. Nu under vårvin tem ågnar 
sig elevema åt att installere radio 
och motor i sina egna modeller. 
Som nybOrjare kan man kOpa ett 
begagnat plan, kOpe en EZ-mo- 
dcU eller bygga sjålv. Det år kun- 
nandet och intresset som skali 
avgOra vad man koper.

Matfors-mode lien 
- kursupplaggning
1. Lår elevema att flyga på a t  så- 

kertsått.
2. Lårelevemaattdetfinnslagar 

och fórordningar - såkerhets- 
beståmmelser som har sina 
ursprung hos FAI, SMFF, 
Luftfartsvcrket, lokala klub
ben och šunt fómuft.

3. Lår elevema att installera ra- 
diooeh motorpåettsåkertsått.

4. MarknadsfOring
a. Skoloma kan ta in fore

ningslivet i skoloma.
Be att få komma!

b. Annonsera i lokalpressen - 
skriv egna artiklar.

Arvid redogjorde vad det kostar 
att bóija med flygskola. Två 
flygplan (de anvånder Ultimate, 
en amerikansk modeil), motorer, 
radio med dubbelkommando, 
mekbox mm kostar inledningsvis 
cirka 15.000:-Ofta kan man skri- 
va av detta belopp på 2-3 år. 
SOk finna alternativa finansie
ringsformer! (Sponsring?) 
Kosmad fór eleven biir omkring 
15 kronor per lektion om 10-15 
minuter. Omkring 20-30 lektio
ner kråvs,sådablirtotaltomkring 
300-500:-.

Organisera flygskola!
Avslutningsvis enades alla når- 
varande konferensdeltagare, att 
det år dags att åka hem och orga
nisera FLYGSKOLA och lågga 
upp ett seriOst program fór 
flygtråning, teori med såker- 
hetsfrågor!

Bjorn Hammarskjold 
Friflygrepresentant 

i Ulbildningsstyrelsen 
Foto: Magnus Ostling

Glddjande utbildning!
D a  fanns mycket positivt att no
tera ffån fórt)undsm0tet. Andra 
mOtesdagen kunde man skOnjaen 
samling kring utbildningsfiågor.

Samtliga grenar var villiga att 
stótta - personelltoch ekonomiskt

- den utbildningsstyrelse, som 
hunnit visa lejonkloma med bl a 
den skolflyg-konferens man nu 
kunde rapportera om. BrorEimar 
flaggade fOr utOkat samarbete 
friflyggrenen-utbildningsstyrel- 
sen. Ingemar Holmbergs stråckte 
vålkomnande ut sin hand till

samtliga grenar, vårs tre Utb-re- 
presentanter nu får kanalisera 
krav och On skemål till en aktiv 
utbildningsstyrelse. 
FAI-bidragets fOrdelning på gre- 
nama spikades. DetkånnsriktigL 
D a  år in te bar a tåvlande modell- 
flygare, som har nytta av FAI-

Fr v: Lidingos Bjorn 
Hammarskjold stålide frågor - 
till Johan Bagge - och deras 
prat trottade synbarligen en 
del: Kaj "Radiodoktor" 
Johansson tar sig for pannan 
och Lars-G intar rygglåge; 
Gunnar Agren halsar från 
Calle Sundstedt, Hanns Flyckt 
visar god mikrofonteknik och 
Ingemar "Utbildningen" 
Holmberg kunde njuta av 
berommande kommentarer. 
tillhOrigheten - åven en liten sOn- 
dagsflygare mår vål av det 
Mycket talar fór att vi kommer att 
få uppleva ett gemensamt SM- 
arrangemang 1992. En tånkbar 
plats kunde vara F16, som fyller

Fortsåttning nåsta sida!
7
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Stor motor, lilen forpackning 
- Blue Bird 51 ABC RC
Det har ar en motorstorlek som 
nog kommer att gladja många. 
Blue bird 51 ar namligen en 51 :a 
(8,2 cm2) doid i ett 40-skal.

Vi testade Blue Bird 40 i Mo- 
dellflygnytt nr 5/1990och fann att 
det var en utmarkt motor till ett 
alldeles utmarkt pris. Den harBB 
51 :an ar i stort sett en identisk 
motor - till det yttre ar det omOj- 
ligtatt se någon skillnad (fóru tom 
de små siffroma, som anger mo- 
torstorleken på ena motorfastet). 
På insidan daremot skiljer sig - 
forklarligt nog - de båda moto- 
rema, firamst avseende cylinder- 
enhet och vevstake.
Cylindem ar av AB C-typ, dår 40- 
motom hade en AAC-"cylle" i 
s tallet. V arfOr man valt massing 
som fodcramne till den stOrre

motom och aluminium till den 
mindre kan jag inte se någon di
rekt forklaring till. Kanske ar det 
experim en tlustá? Aluminiumfo- 
dcr biir naturligtvis lattare men 
det spelar naturligtvis ingen roll 
idcssa sammanhang. Daremot så 
gOr man alu-fodren tjockare an 
molsvarande i massing och då 
kan man anvanda sig av identiskt 
lika vevhus fór två olika 
motorstorlekar, under fOrutsatt- 
ning att skillnaden inte ar fOr stor. 
BB51 harenbormingav26mm 
i vevhuset, fOr att rymma cy
lindem, vilket ar identiskt med 
bormingen i BB 40.
En vevhusstorlek till två olika 
motorstorlekar ar nog forkla
ringen till valet av olika foder- 
material till dessa båda motorer - 
klart smart!

Både massing (ABC) och alumi
nium (AAC) fungerer utmarkt 
som fodermaterial om respektive 
tillverkningsprocess har varit 
korrekt. Krom på massing ger 
mycket sailan problem. Daremot 
har vi sett flera fall av cylindrar, 
dar nickel har siappt från mas- 
singsytan. En kemisk fOmickling 
geren mycket hård yta, kanske fór 
hård, och den kan flagna av vid 
cylindems varmeexpansion resp 
-kontraktion.
Blue Bird 51 aren  klart "smutt" 
konstruktion med lite extra pres- 
tanda, men till en 40-motors stor- 
lek. Det ar ju aldrig fel med lite 
extra "vrid" fór att kunna svinga 
en lite stOrre propeller eller ha lite 
extra kraft i reserv. Allt detta er- 
bjuder BB 51 till ett bra pris och 
minimal storlek.

Topplocket
Topplocket ar stiligt svartmålat 
fórmaximal varmeavledning. Det 
har också två dekorrander runt 
om. Topplocket ar likadant som 
på 40-motom, men med en tunn 
aluminiumring påkrympt runt om 
klamkantens ytterperiferi fOr att 
passa 51 :ans stOrre cylinderborr.

Vevhus
Då de båda motorema BB 40 och 
BB 51 har identiska vevhus ar det 
endast siffroma fór respektive 
motorstorlek, stamplatpå motor- 
fastetsom skiljer. Vevhusetar fint 
och porfritt gjutet i aluminium 
samt darefter maskinbearbetat. 
det har ingen separat frontbox, 
utan den ar gjuten i ett stycke med 
vevhuset - en klar fordel ur alla 
syn vinklar. Vi har aldrig fattat 
vitsen med separat frontbox. 
Baklocket racker gott fór att de
montere en motor. I en del fall - 
bland annat med kolvrings- 
motorer kan man behova ett hål i 
vevhuset fOr att få ut kolvbulten, 
men det bereder sailan några 
stOrre bekymmer.

Forbundsmotet

50 år d å-o ch  SMFF 35 år! DSr 
kan SMFF gOra en massiv mani
festation - utåtriktad PR!

Stora grabbar & lack!
Vid en trevlig ceremoni innan
8

lOrdagskvailcn bankett sam lades 
man i konferenslokalcn. Dar 
a vtackades avgående sekreterare 
Henning Andreasson med stan
dar. Fanfarer ljOd också fór årets 
Store Grabbar: Friflygama Per 
Findahl, Gunnar Ågren, Lennart 
Hansson, Gunnar Holm och Lars- 
GOran Olofsson, linflygare Gun

nar Hame samt RC-sidans lirare 
Nils Hollman, som samlade 42 p 
1989 och 1990 6 p - allt efter 
spektakulara helikopteirekord!

Ord från djupa skogar! 
Jan-I var LidstrOm brukar komma 
med tånkvarda iniagg sist bland 
de Ovriga frågoma. Så aven i år.

"Jag har varit med om två fOr- 
bundsmOten och måste fråga vad 
vi egentligen sysslar med har! 
Till Ingemar Holmberg vill jag 
dock saga: jobba på. Det ar bra! 
Till Sture T: jobba på med Mo- 
dellflygnytt. Det ar bra!
Sen har jag ett forslag. Lågg nasta 
fórbundsmote under tre dagar.
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Blue Bird 51 A B C  RC
Encyllndrig tvátaktsmotor med ABC-cyllnder och vevaxel i
dubbla kullager. Portionerande forgasare av tvánálsmodell. 
Våndspolning med boostport.
Slaglångd 20,0 mm
Cylinderdiameter 22,4 mm
Slagvolym 8,2 cm3
Slag/borr-forhållande 0,89
Pris (motor + ljuddåmpare) 775:-
Pris (pipa + alla nodvåndiga detaljer) 350:-

-

Varvtalstabell Med ljuddåmpare & 80/20-soppa
Trå Rew Up EW ("bautabreda" blad!) 10x6 12.100
Plast Master Airscrew 11x6 12.000
Tråi DW 12x6 11.000

Forgasaren ar fastsatt på det nu
mera så vanliga såttet: den klåms 
fast på forgasarhalsens periferi. 
Detta ar ett bra satt och mycket 
battre an den fordom så vanliga 
metoden att fåsta forgasaren med 
skruvar.
Små kanaler
De gjutna kanalema i vevhuset 
som fOrser cylindem med fOr- 
branningsgaser matchar in te fod
rets portar helt, men det ar inte 
ovanligt att en del fabrikanter har 
for små kanaler. Det beror inte på 
siarv, utan på gjutmetoden. Den 
gjutform som formar det inre av 
vevhuset måste ju vara så utfor- 
mad, att den latt går att aviagsna 
och då år det inte alltid det passar 
helt Overens med fodrets portar. 
N u spelar delta inte en så stor roll, 
som man skulle kunna tro. Ett par 
hundra varv som mest och det har 
ju ingen som helst betydclsc fór 
en sportmotor.
Vevhus och kullager 
Vevaxeln år lika 40-motoms, dvs 
15 mm 0  och med en gaspassage 
på 11 mm. vevtappen år 5,5 mm 
och gångan 1/4-28.

Vevaxeln Oppnar 27° efter nedre 
dodlåget och stånger 37° efter 
Ovre dodlåget fór en total Opp- 
ningstid av 190°.
Frontlagret, som axeln snurrar i, 
år ett permanentsmort spårlager 
med måtten 22,5 x 9,5 x 7 mm. 
det år tåtat i båda andar. Det stora 
bakre lagret har måtten 27,5 x 15 
x 7 mm och år tåtat bakåt. Båda 
lagren år av japansk fabrikat.

Cylinderenhet och 
vevstake
Cylindems år av ABC-typ och 
med våndspolning fór effektiv 
gasfyllning. Fodret år 1,8 mm 
tjockt (att jåmfora med 40:ans 
2,35 mm tjocka fodervågg), med 
en 2,1 mm tjock monteringsflåns 
upptill. Avgasportcn har måtten 
17x6 mm och håller Oppet 153°, 
vilket gOr att motom skulle svara 
positivt på en pipa, men "blow
down" var bara 14°, vilket år nå- 
got lite fór fullt utnyttjande vid 
pip-anvåndning. Boostporten år 
en allen - en myckct kraftigt 
uppåtriktad en med måtten 10x6 
mm.

Kolven år tillverkad i porOs aluJ 
kisel legering. Kolvmanteln har 
två tjocklekar - Over kolvbulten 
år den 2 3  mm och under kolv
bulten 1 mm. Kolvbulten sjålv år 
5 mm samt låst med ett tråg-G i 
ena andan och med ett stopp i den 
andra.
Vevstaken år gjuten i aluminium 
samt bronsbussad i storåndan. Ett 
oljehål i vardera åndan.

Forgasaren
FOrgasaren år av portionerande 
tvånålstyp. Huset år av aluminium 
och trottel-trumman av stål. 
FOrgasarhålet år 8 mm, vilket ger 
en Oppningsarea av 50 mm2. 
Nålen år av OS-modell, tåtad med 
en O-ring, vilket fungerar oklan- 
derligL

Ljuddamparen
Hår handlar det om en tvådelad 
ljuddåmpare, vilket gOr att av- 
gasrOret kan riktas åt Onskat håll. 
Men det båsta år att avgasroret år 
så långt att det år mycket enkelt 
att fåsla en fOrlångning på det. 
Ljuddåmparen år av enkel ex-

Ågna forstå dagens fórmiddag åt 
det skitsnack, som alltid tydligen 
måste forekomma. Då ska vi prata 
skit, prata av oss! På eftermidda
gen lår vi oss mOtesteknik och 
våsentligheter. Sedan kan vi klara 
av ForbundsmOtet på RÅTT sått 
under de fOljande två dagama - 
och sjutton vet, om det då inte

skulle racka med en dag! Jan-Ivar 
lyckades sammanfatta mångas 
uppfattning om 1991 års fór- 
bundsmOte. Många våsentlighe- 
ter blev sagda och åtgårdade - 
dock gamerade med alltfOr myc
ket av verbal aerobatik i missrik- 
tad formalistisk anda och ambi
tion! Tid och plats fór nåsta fOr-

Fr v: Glada "Stora Grabbar": 
Nils Hollman; ett glatt friflyg- 
gång Gunnar Holm, Gunnar 
Ågren, Lennart Hansson & L-G 
Olofsson; l pauser na visade 
Waldemar Schubert/Swedcon 
sina helmetallbyggsatser. 
Gunnar PREK lottade ut 
diverse, bl a dubbeIkommando- 
anlåggning, skankt av Hobby
borgen; Tjålle & Hanns F lider 
och så Jan-Ivar, slut-ordare!

bundsmOte kunde inte fasts tållas 
och fikslag om att tidigarelågga 
det till februari gick inte igenom!

Nu bórjar vi jobba med 
Modellflyg igen!

Den Gamble Redaktoren 
noterat med kamera och penna
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pansionskammarmodell.
Den vågen 85 g, rymmer 80 cm3 
och har ett utloppshål på 7,5 mm 
eller 44 mm2.
Eftersom ljuddamparen till derma 
motor år lika den till 40-motom, 
så har den samma fór och nack- 
delar. Till det positiva hór att 
dåmparen stjal mycket liteeffekt. 
Men den år bullrig och det år den 
stora nackdelen. Nåvål, nu finns 
det billiga pipor till motom, som 
importóren såljer. Det kan vara ett 
gott alternativ till många model
ler. Vi tycker att en pipa år att 
fóredra i de fiesta fall, då de såvål 
hójer effekten som sånker ljudni- 
vån.

Testflygning
Motom år mycket låttstartad når 
den år kali. Men som de fiesta 
andra, något tróg, når den år varm. 
Som framgår av varv talstabellen 
så svingar Blue Bird 51 såvål l i 
sími 12-tumspropellrar med stor 
auktoritet. Tomgångsvarvet år 
stabilt till gott och vål under3000 
v/min. Dåremot år inte mellan- 
registretheltlinjårL Fórmodligen 
p g a den tvåra och kantiga tom- 
gångsnålen. Detta kan man såkert 
råtla till genom att fasa av andra 
nålen (tomgångsnålen) någon ti- 
ondels millimeter med en fil om 
man nu nódvándigtvis vili. (OBS 
detta får enbart góras av en per
son som till 100% vet hur man 
gór!) Men fór en vanlig sport- 
flygning år det helt onódigt.
Den medfoljande ljuddåmparen 
år helt okay, men något "bråd- 
dåll", som vi såger i norra Bohus
lån, dvs den år något ljudlig.

MEN. Till motom kan man kópa 
en fantastiskt fin hógkvalitetspipa 
fór det mycket facila priset av 
kronor 350:- Denna pipa rekom- 
m enderar jag varmt till såvål Blue 
Bird-motorer som till andra mo
torer. Den år billig, bra och kom
plett med alla tillbehor av mycket 
hóg kvalitet. Pipan år av Hatori- 
modell och år på pricken lik den 
pipa, som vi testade i fórra numret 
av Modellflygnytt, dvs Hanno 
Special.
Motom hade inga konstiga hyss 
fór sig under testen, utan gick 
stadigt och fint helt tiden, det 
bifogade stiftet, fórmodligen en 
OS 8:a óverlevde den dryga 
tiammans testande. Motom be- 
fanns vara i ett oklanderigt skick 
efter sista kómingen.

Text & foto: Conny Åquisl

Importón
RCM Hobby & FHtid 
Box 9,332 00 Gislaved, 
0371-111 50(1630-2000)

Q



nytt
m ® i M O % g )

X En ny konsumentlag!
Ihuvetpåden  
gamble Redaktoren!

Det går rykten på stan!

Det kan komma en ny s k kon
sumentlag. Detmåste vál vara bra. 
Vi modellflygare år ju  konsu
menter. Vi kdper radioan lågg- 
ningar, motorer, byggsatser, till- 
behdr, bransle och mycket annat. 
Rejåla konsumenter år vi alltså! 
Då måste det vara bra med en ny 
konsumentlag. FOrdet kan vál inte 
vara så, att man åndrar nånting till 
det sámre? Vi litar på våra poli
tiker? Jovisst! Eller?
En ny, svensk konsumendag 
bygger på motsvarande lagar, 
som EG har spikat. Men - vi år ju 
svenskar, som vet båst - och inte 
kan vi vál an ta lagar, som andra 
lånder finner OK?!
Får vi den lagen i Sverige, så 
kommer den att omfatta s k "ut- 
vecklingsskador". Med det menar 
man skador, som beror på så- 
kerhetsbrister, som inte ens den 
fråmsta vetenskapliga expertis 
kan/kunde fórutse vid den tid
punkt tillveikningen av den spe
cifika produkten sattes i gång. 
Dessutom innehåller det svenska 
lagfórslaget inte några beståm- 
melser om sjålvrisk, ej heller 
något "tak" for eventuella ska- 
deståndsanspråk.
Vidare kommer den svenska 
konsumentlagen att spika en 
långsta preskriptionstid vid per- 
sonskada på 25 år!

Bra, va!
Det låter vál bra! F5r oss mo- 
dellflygande konsumenter! Eller?

En klurig klevis 
Tank om nu den gamble redaktø
ren i år skulle gå igång och till- 
verka, ság en klurig klevis-grej, 
som många finner bra. Klevisen 
biir populár. Han såljer massvis 
av dem. Trevligt!
Så en dag år 2005 - om 16 år! - 
flyger ptøtsligt en snygg Taxi 
5000 (dom heter vál så på 2000- 
talet!) rått ner i en bil, som kdr in 
i en stolpe, som faller dver en el
ledning, som får Sveriges størsta 
bilfabrik att ta eld. Allt brinner 
upp, men modellen kan man hitta 
någorlunda felfri. Skador på 
vingen. Propcllcm har tappat ett 
blad. Inget mer. Men så ptøtsligt 
ser man, att den gamble re
daktørens klevis till hdjdrodret 
gått i två delar. Man finner att han 
tøtt ihop de två delama så, att del 
blev en typ av kall-tødning. Re
daktøren hade vál "slarvat" eller 
också var tennet inte riktigt OK. 
Sånt kan ju hånda den båste. 
Men så får modellflygaren ptøts
ligt krav från den stora bilfabri
ken. Det var ju han, som orsakade 
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olyckan. Bilfóraren kommer med 
krav. Taxin ftøg ju in i hans bil, så 
att han kbrdepå stolpen. Elverket 
kommer med krav. Stolpen krdk- 
tes, trådar gick av. Modellfly
garen kommer med krav. Hade 
hans klevis inte gått i två bitar hade 
ingenting hånt!
Så sitter ptøtsligt den gamble re
daktøren med skadeståndskrav på 
flera miljoner kronor. Han får 
fórsóka sig på en avbetalnings- 
plan av den knepigare sorten. Han 
árjunáraóObast!
Sina klevisar såide han fór 2:50/ 
styck, fór han hade aldrig råknat 
med skadeståndskrav i den hår 
storleksordningen.
Han kunde ha tagit en fórsákring 
fór att se till att han inte råkade 
illa ut på grund av den nya svenska 
konsumentlagen. Den fórsak- 
ringen hade gjort att hans fina 
klevisar hade kostat 65 .-/styck. 
FOr det år ju produkten, som skali 
bára sina kostnader. Då hade 
ingen kópt dem.

Vad betyder nu det har?
Jo, allt som såljs i Sverige kan 
komma att "lyda" under den nya 
svenska konsumentlagen, som 
kan gdra tillvcrkarcn/importøren/ 
saljaren ansvarig på precis det sått, 
som jag hår har beskrivit.
Det innebår, att dessa hårdare 
regler, som innebår - i och fór sig 
- ett striktare konsumentskydd, 
såkerligenkommer att stjålpa mer 
án hjålpa.

Forsakringar!
Fór importøren av RC-anlågg- 
ningar måste ju gardcra sig med 
en bra fórsákring. Vad kan inte en 
RC-anlåggning orsaka, om det 
vill sig illa? Den fórsákringen 
måste vi konsumenter råkna med 
att få betala en bit av, då vi koper 
en RC-anlåggning. 12.000 spånn 
fór en tvåkanalare kan det bli, fór 
fórsákringar år inte billiga. I 
synnerhet, som de i vårsta fall 
måste tácka eventuella skade- 
stånd på flera miljoner kronor. 
En propeller fór - idag - runt 20:- 
kan tappa ett blad. Det lossnade 
bladet kan orsaka synskador och 
om oturen år framme rent av 
dódsfall. Propellertillverkaren/ 
importóren/sáljaren mås te alltså 
gardera sig med en rejál fórsák
ring. Det gdr han såkert. Och vi 
konsumenter får dårefter betala 
182:50 fór samma propeller. 
Har vi råd med ett så bra konsu
mentskydd, att vi inte har råd att 
fortsåtta med vår hårliga sport?

Den gamble Redaktoren

Det går rykten på stan. Det finns 
skål att slå sig ner och fundera. 
Detsågs.attdetsålts RC-anlågg- 
ningar, som inte år godkånda av 
Televerket. År det ryktet sant, så 
árdetbetydligtallvarligareán vad 
man kan tro till en borjan.

Dom kan beslagta den!
År inte en RC-anlåggning god- 
kånd, såkan "anstaltskladda" (fór 
att låna från Lasse O'Månsson) 
Televerkare beslagta allt i den 
vågen, som saknar den i lag fast- 
stállda godkånnandeetiketten. 
De kommer också att kunna ta 
anlåggningar, som inte har RÅTT 
etikett på sig. Man kan plocka 
dessa olagliga radiostymings- 
grejer från hyllor i hobbyaffårer, 
från lager och andra stållcn. 
RC-anlåggningar, som inte år 
godkånda av Televerket får inte 
tas in i landet. De får inte finnas 
hår. Så enkelt år det. Så enkel 
borde faktiskt också verkligheten 
få vara. Men det år den inte.
Del år så, att om jag står på mitt 
hemmafålt och radioflyger med 
en anlåggning, som inte år god- 
kånd, så kan lagens långa, håriga 
arm sno apparaten i från mig - utan 
diskussion, utan pardon. Fór den 
får ju inte finnas hår i landet, om 
den inte år godkånd. Då får den 
inte heller finnas i håndema på en 
liten gube, som halvtaskit styr en 
Taxi genom lårkkvittrande skyar.

Får jag tiUbaks pengama? 
Jag har betalt 3.750 svenska 
Gustaf fór den plus porto. Får jag 
tillbaks mina pengar? Vem er- 
såtter mej? Televerket går fór- 
visso med vinst, men den år inte 
till fór att betala olagliga anlågg- 
ningar, som man plockar från 
brottslingar typ den Taxi-sty- 
rande redaktøren. Men jag harju 
betalt den och har vál rått att få 
ersåttning? Hår finns skål att 
fundera.
Kan jag gå till affaren, dår jag 
kijpte min anlåggning och be att 
få pengama tillbaks? Jag tre»· inte, 
att "Nickes Hobby" iGammtjåm 
vill betala tillbaks några pengar. 
"Det år ju inte mitt fel", såger 
Nicke.Ochdetharhanrátti. Men 
han harju sålt den till mej. Och 
jag fórutsátter, att det man såljer, 
det får jag ocksåkOpa. Det jag får 
kOpa, bdr vál fór hOge Farao

uppfy 11a alla de krav som ståils på 
produkten? Men skali jag som 
RC-styrkonsument vara den, som 
skali kolla allt?

Vad sager fórsákringen ? 
Och tørresten! Om det biir en 
olycka, som biir en forsåkrings- 
fråga, år då fórsakringsbolaget 
lika villigt att betala, då de fårveta, 
att vid olyckan anvåndes EN 
ICKE godkånd RC-anlåggning?

Vem får sdtta på? 
Godkånnandelappen skali icke 
kunna lossna och texten inte ut- 
plånas. Låsandes flyglinjer i ett 
hobbyblad kan man få fór sig, att 
det bara år att såtta på en egen 
etikett, på en enligt listan "god
kånd" anlåggning. "Har den 
lossnat eller har Du kOpt en be- 
gagnad utan skylt", så kolla bara 
i listan och anteckna numret!" 
Så enkelt år det inte. En beg. 
S wafuta X -18 utan lapp kan vara 
egenimporterad och inget såger 
att den till 100% liknar den i 
S verige godkånda SwafutaX-18! 
Om något skiljer, så KAN den 
bara inte vara godkånd och skali 
tamejtusan inte heller ha nån 
godkånnande-lapp på sig. EL
LER HUR! Denna válsignade 
lapp ska vál bara IMPORTÓREN 
få såtta dit!
Kop ALDRIG en beg radio utan 
godkånnandelapp! Inget såger att 
den år godkånd, bara fór att den 
har samma beteckning som en 
godkånd anlåggning!

Man får inte såtta på hur som helst 
- ej heller skriva vad som helst! 
Det skali bli mycket intressant att 
se slutet på den hår historien!

Den gamble Redaktøren

PS. Om jag kóper en s k tråd
tøs telefon i udåndet och tar in 
den i Sverige, såår Tullens folk 
beredda att beslagta den, om 
den inte har Televerkets god- 
kånnande. Någon ersåttning 
kan jag inte råkna med! 
Kdper jag en RC-anlåggning i 
udåndet, så år Tullens grabbar 
lika instållda på att plocka den 
av mej, om den inte har re- 
gelrått godkånnandeetiketL 
Och det kan den aldrig ha, om 
den år inkdpt i udåndet! 
Samma visa hår alltså! DS



Besvikelsen årstor!
I Fdrbundsmdtes-agendan finns 
bl a en verksamhetsberåttelse, 
som beråttar om det gångna årets 
verksamhet inom SMFF och alla 
dess olika grenar. Dår får man 
veta, alt vi hade 8.584 registrerade 
medlemmar. Tåvlar gdr 298 st. 
Resten bor då alltså vara s k "sdn- 
dagsflygarc" - hela8.286sl Dessa 
borde ha fyllt den hår spalten med

tips och annat, som skali gdra det 
ån mer trevligt fór den stora 
"modellflygallmånheten", dvs 
sondagsflygama.
Så når som de infórda bidragen 
(Från Floda bl a) håller alla dessa 
sdndagsflygare inne med sina 
idéer och tips. Fór nog finns det 
vål tips att ge - eller finns bara 
Onskcmål, att andra skali vara

idérika och sprudlande? For min 
egen del har jag sedan fórra 
numret av Modellflygnytt delta- 
git i Utbildningsstyrelsens 
"Dubbclkommando-kursen" i 
Såter. Många fina tips kom dår 
fram och jag kommer att infor
mera klubbama om bl a "Modell- 
flygskola RC" i nåsta månads- 
meddelandc-utskick. Betråffande

kvinnliga RC-certifikatinncha- 
vare kan jag tala om, att redan 
1988 avlade Eve Håkansson i 
Acroflyers proven fór sitt RC- 
cerL Huruvida detta var det allra 
fórsta vet jag intc sakert, då de som 
togs innan sjålva certkampanjen 
startade 1988-1989 inte har rap- 
porterats till mig.

Gunnar Eriksson

Godkand radiostyrningsutrustning

4006/81 Multiplex 27S modul TX 27
4007/81 Multiplex 35S modul TX35
4008/81 Multiplex 40S modul TX40
4080/82 Multiplex Profi 2000 kodare TX27, 35,40
4045/83 Multiplex Combi SP Plus kodare TX27, 35,40
2014/85 Multiplex Profi FMS modul 27S TX 27
2015/85 Multiplex Royal MC FMS modul 35S TX 35
2016/85 Multiplex Royal MC FMS modul 40S TX 40
2017/85 Futaba FP-T7 FGH RX 27
2057/85 Futaba FP-R102H TX 35
2058/85 Futaba FP-R105TP RX 35
2059/85 Futaba FP-4NLG TX 27
2060/85 Futaba FP-6NLK TX 35
2062/85 Graupner D4SSM 27 TX 27
2063/85 Graupner D4SSM 40 TX 40
2064/85 Graupner T6014 TX 35
2086/85 Sanwa FM6 Conquest TX 35
2141/85 Futaba FP-T4NLG TX 35
2153/85 JR Beat 2 Alpina TX 27
2154/85 Futaba FP-5NLH TX 35
2160/85 Sanwa Module 7PS/HS TX 35
2161/85 Sanwa DASH R2/S2 TX 27
2162/85 Sanwa DASH R3/S3 TX 27

2016/86 Sanwa SRC §297 RS RX 40
2028/86 JR NET-N128F TX35
2043/86 ACOMS AW-27 TX 27
2068/86 Hitex Challenger 250 (HP-2TS-STD) TX 27
2086/86 Hitec 250 (Η PT-02A/HTA-01) RX 27
2104/86 JR NER-722X RX 27
2108/86 Robbe CM-REX SYS T812 TX 35
2109/86 Robbe PCMS R9 RX 35
2110/86 Futaba FP-T2NBFR TX 27
2111/86 Futaba FP-R102GF RX 27
2122/86 Sanwa STAC MARK II TX 27
2123/86 Sanwa STAC 4WD TX 27
2124/86 Kyosho PULSAR EXP 2001 TX 27
2125/86 Kyosho PULSAR KR-2M RX 27

2010/87 JR NET-S127H TX 35
2047/87 HiTec Challenger 720 TX 35
2048/87 HiTec Challenger 720 RX 35
2067/87 Kyosho PULSAR PRO 2000 TX 27
2085/87 HiTec Challenger 4000 RX 40
2171/87 JR Beat 2 TX 27
2190/87 Kyosho Impuls II TX27
2207/87

V_________
ACOMS AR-227FE RX 27

Kålla: Televerket Radio 
Status: april 1991

2211/87 HiTec HP-2RNB

2016/88
2027/88
2028/88
2050/88
2053/88
2056/88
2057/88
2060/88
2061/88
2065/88
2093/88
2169/88
2186/88
2194/88

2041/89
2042/89
2043/89
2044/89
2045/89
2046/89
2071/89
2072/89
2179/89
2182/89
2186/89
2187/89
2221/89
2222/89
2239/89
2157/89
2158/89
2162/89

2077/90
2138/90
2139/90
2200/90

HiTec Challenger 4000-BAR-09B
JR Max W5C
JR Beat 202
Cosmo Pride CE200326
Kyosho RS-unit
Graupner mc 16
Graupner mc 16
Graupner mc 18
Graupner mc 18
Cosmo Pride
HiTec Challenger 260B
Sanwa SR-2P Turbo
Futaba FP-T2PBK
Multiplex Profi mc 3030 kodare

Multiplex UNI 9(4) 27E 35E DS9 35E
Multiplex PCM DS 40E
Multiplex PCM DS 35 E6 DS9 35E
Multiplex Mini 7 27E 35E 40E
Multiplex EX-9 EX40S
Multiplex EX-9 EX 27S
HiTec Challenger 550
HiTec Challenger 550
Futaba R-118F
Futaba F16/FC18
Futaba T4NBL
Futaba FP-R114H
Graupner FM314/40
Graupner FM314/35
ACOMS Techniplus
Graupner FM 414
Graupner FM 414
ACOMS Technip AW-27Mk

RX 27

TX40 
TX 35 
TX 27 
TX 27 
RX 27 
TX 35 
TX 40 
TX 35 
TX 40 
RX 27 
TX 27 
TX 27 
TX 27 
TX 27

RX 27,35, 40 
RX 40 
RX 35

RX 27,35, 40 
TX 40 
TX27 
RX 35 
TX 35 
RX 27 

RX/TX 35 
TX 40 
RX 27 
TX 40 
TX 35 
RX 27 
TX 40 
TX35 
TX 27

Multiplex Profi mc 3010 & Commander mc 2020 TX 27 
HiTec Master 7 TX 35
HiTec Ultra HFD-7R1 RX35
ACOMS Tech AW-27 Mk III TX 27

2006/91 Digifleet XP/FM TX 35

-M



1) OS-48 fyrt akta re
2) OS-48 fyrtaktare
3) Concept EP  helikopter
4) OS-48 fyrtaktare

1) ta radioflygcertifikat

2) ta segelflygcertifikat

3) ta helikoptercertifikat

4) varva juniorm edlem m ar
Model-Craft, Hobbyborgen och Kyosho hjålper 
oss i vår stråvan att biir flera, båttre och starkare!

Vidforsta dragningen iRadioflygccrtifikatlotteriet 
vann Kenneth Lundgren, Kårringstigen 13027, 
444 %  Odsmål en O.S.48 skånt av Model-Craft!

Slotcar/Kyosho bjuder / 
på EP Concept i I
helikoptercertkampanj

%

Dubbelkommandoutrustningen, skankt av Hob
byborgen, vanns av Trollhattans MFK, som nu kan 
dra igång med skolflygning (se f 6 sidan 14!)

Model Craft och O.S. 
stottar segel-&
motorcertifikatkampanj!

Det år ett fint pris, som SMFF/ 
PREK kan stimulera helikop- 
terflygama med. Slotcar/Kyo- 
sho pushar med en Concept EP- 
helikopter. Den fina och lite 
annorlunda maskinen ulgór 
priset i helikoptercert-lotteriet 
Fór att vinna den, så ska Du t o 
m november (anmålan av- 
ståmplad senast 1 december!) 
ha avlagt helikopterccrtifikat- 
proven - samt ha tur vid utlott- 
ningen.
Det ingen uppsjO på helikop-

tcrflygarc i Sverige - ånnu! - så 
chansen år stor, att just Du biir 
den lycklige vinnaren. Concept 
EP-helikoptem kan Du flyga 
med t o m inne i vardagsrum- 
met - om Du nu har sådana 
brijelser.
Gunnar Eriksson hållcr åven i 
denna kampanj. Har Du frågor 
och fundenngar-skriveiler ring 
honom. Han stållcr med glådje 
upp fórattmedverkatillenokad 
såkerhet bland alla våra heli
kopterfly gare . Hovra snyggt!

For tredje åreti foljd -alltsååven 
under 1991 - kdr vi med pro
paganda fór ett såkrare radio- 
flyg genom kampanjen "Ta ett 
RC-certifikal".
Model-Craft & OS - som med 
sina fina motorpriser stimulcrat 
oss nu i två år - stottar SMFF:s 
kampanj åven i år. En fin OS- 
48 4-taktare lottas ut fór vaijc 
200-omgång godkånda certi- 
fikatprov vi får in!
Forutom certifikat eriiåller fly- 
garen en gulblå certifikatvimpel

fór såndaren, ett specicllt če
rti fikatkort-ochdessutom deltar 
hon/han i lotteriet. 
Informationsmateriel om RC- 
certproven bestålier Du direkt 
ffån Gunnar PREK Eriksson.

Har Du några frågor eller fun
deringar kring certifikatkam- 
panjen kontakta Gunnar, som 
ståller upp.
Gunnar Eriksson,
Ó. Parkgat 26,951 36 Luleå. 
Telefon 0920-239 26 (bostad)

# %

Model Craft och O.S. stottar svenskjuniorvårvning!

Vårva en ny medlem under 26  å r  
så deltar Du i  vårvningslotteriet!

Du får 1 lott fór varje ny junior (under 26 år) 
An vånd vårvningsblanketten som finns I 
Modellflygnytts mlttuppslag I nr 1/1991!

OBSERVERA Endast vårvaren deltar i lotteriet!

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

Vårvningsperioder
Januar! - mars 

April - Maj 
Juni - augusti 

September - oktober 
November - December

dragning i april 
dragning i juni 
dragning i september 
dragning i novenber 
dragning i januarl 1992

Vårvar Du en ny medlem, så 
deltar Du automatiskt i årets 
vårvningslotteri.
Fyll in vårvningsblanketten som 
fanns i forrå nummret av Mo- 
dellflygnytt (Dukan kopieraden 
vidbehov). Skriv dit namnenpå 
dem, som vill bli medlem i en 
klubb och SMFF. Skriv också 
dit Ditt eget namn, Din klubb. 
Åven en klubb kan vara vårva
re. Då deltar klubben i lotteriet. 
V i har åven i år lagt upp det så, 
att vårvaren iklåder sig ett "fad
der"-ansvar fór den nya med
lemmen, vilket innebår, att det

år inga "fósa" medlemmar, som 
vi pådethårsåltetfårin i landets 
klubbar och SMFF. Alla med
lemmar biir på det viset snabbt 
aktiva medlemmar. Alla nya 
medlemmar, som anmåls i sam
band med vårvningskampanjen 
får Modellflygnytt direkt. Han/ 
hon tas upp på den datalista, som 
sånds till Er i klubben fór god- 
kånnandc. Dårefter foljer regi
strering och avgiftsbetalning den 
vanliga rutinen.

Ut och vdrva och vinn 
en vardefull OS-40 FS!

Vinn are under 1991, period januari-mars:
Jo Wallman, Palmgatan 13, 703 63 Orebro · T063 RFK Ikaros 
John Hagedahl, Kruthusbacken 80A 171 68 Solna · B256 SolnaMSK
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M odellflygnytt spanar in  JR-servon!
" Vilken radio skali jag vålja?" Del 
ar en fråga, som vi ofta stóter på. 
Speciellt från nybóijarc. Det mest 
logiska svaret år nog: "Kolla på 
det lokala modellflygfåltet och 
med de aktiva flygama." Den 
vågen kan Du få fram vad som 
verkar vara en vettig anlåggning 
och något som passar just Dej.

De fiesta storre dr bra 
Vilket fabrikat Du skali vålja år 
relativt ointressant, då de fiesta 
storre radiotillverkama år bra. 
MEN - Du skali alltid vålja och 
kopa de basta servona Du har råd 
till! Servotårnåmligenslutlånken 
mellan Dej sjålv och flygplanets 
uppfórande i luften. Det år dårftjr 
som snabbhet, upplósning, pre
cision och mittlågesnoggrannhet 
år så viktigt på ett servo och hógt 
pris år - i detta sammanhang - sy
nonymt med kvalitet!

JR: s super serv on 
Modellflygnytt har genom RCM 
Hobby & Fritid fått tillfålle att ta 
en liUpå och testa JR:s nya super- 
servon och som trots att de tillhor 
fabrikens "top of the line" håller 
ett dragligt pris (lite drygt 500:). 
JR-mårket håller sig dock meden

produktion av hela 15 olika ser- 
votyper fór att passa de fiesta 
plantyper (och storlekar) samt de 
fiesta plånbdcker, då de billigaste 
servona kostar cirka 2 0 0 Två 
mikroservon firms på program. 
De ger ett stabilt intryck trots 
storleken 29 x 12,5 x 27,5 mm. 
Standardservon finns i flcra ulfó- 
randen bl a med och utan kulla
ger. Superservon med dubbla 
kullager och coreless-motor finns 
som extra snabba (60° på 0,19 
sekunder) eller som extra starka 
(6 kg) med cobolt/samarium- 
motorer.

JR NES-2035
Nu vardetJRNES-2035 vi skulle 
ta en nårmare titt på. Servot har 
måtten 33 x 19 x 39 mm vilket år 
samma storlek som miniservona 
från en rad tillverkade, texFutaba 
och Multiplex. NES-2035 år en 
snabb rackare - 0,19 sek tar det på 
sig att góra ett 60° utslag. Drag
kraften uppges till 3,4 kilo vilket 
råcker till i de fiesta vanliga sam
manhang.
Till detyttre lågger man mårke till 
de kraftiga fåstkuddama i gummi 
som verkar fOredomligt dimen- 
sionerade.

Vattentdtt?
Dessutom år kabelutgången sili- 
kontåtad, trots att servot - vad jag 
forstår - intc direkt år tankt att vara 
vatten tå tt (men fórmodligen år 
det!). Våxellådan består av fem 
normalkraftiga plastkugghjul 
med dubbla kullager på den in- 
och utgående axeln. Det lilla lag
ret har målten 7 x 4 x 2  mm och 
det stora år 10 x 6 x 2,5 mm. 
Potentiometem år helkapslad och 
fastlimmad vilket gór att servot 
kan endast trimmas från sånda- 
ren. Naturligtvis år "poten" in- 
dirckt driven enligt senaste rón. 
Elmotom år en 17 mm japansk 
Namiki av corelesstyp. Coreless 
betyder att motom axar och 
bromsar snabbt tack vare att 
massan som skali såtta i rorel se 
repektive bromsas år lågre ån på 
en normal ej coreless-motor. 
Det dopplódda krcLskortet måter 
17 x 23 mm och år helt konven- 
tionellt utan ytmonterade kom
ponenter - fOrvånadsvårt nog! 
Komponentbestyckningen består 
av två IC-kretsar, några kon
densatorer och motstånd, som år 
limmade mot varandra fór att tåla 
vibrationer och en ev krasch. 
Guldbandet på sam tliga motstånd

år av 5%-typ, dvs de hór hemma 
i en hógkvalitetsanlaggning.

Provflygning
V i provflog servona i en Joker 60 
-ettF3A-tåvlingsplan meden 10 
cm3-motor. Nå, marker man då 
någon skillnad mellan ett två- 
hundrakronorsservo och ett tåv- 
lingsdito? Svaret år ja, utan tve- 
kan. Alla flyger båttre med ett 
båttre servo. Sondagsflygareoch 
avancerade piloter har allt att 
vinna på att skaffa sig det båsta i 
servovåg. Snabbhet, upplósning, 
exakthet i gången och neutral- 
lågesnoggrannhet-allt sam verkar 
till au Du flyger båttre.
Således:
Vålj vilken radio Du vili, menkóp 
ALLTID de båsta servon Du har 
råd med!

Conny Aquist

Fakta JR NES-2035
Vikt 46 g
Målt 33 x 19 x 39 mm 
Kontakt JR /Futaba
Pris cirka 580:-

Såljes genom 
RCM Hobby & Fritid 

Box 9 · 332 OO Gislaved

Pylon-m cing 
på "svenska"!

Efter många år med låg profil 
verkar det som 1991 biir ett stort 
år fór alla pylon-intresserade. 
Med hela tre ol ika klasser, dår alla 
bór kunna håmta sin favoritklass!

Vårldsmåstare eller klubbmås- 
tare? Visstlockardetmed tåvling. 
Detta visar inte minst Janne 
Karlsson och hans "Sting"-fly- 
gare. På många klubbfålt surrar

det snabbt och lågt. Ingen behó- 
ver idag vara supermek eller mil- 
jonår fór att vara med. En snabb 
"Sting"-racer inkl motor bygger 
Du fór cirka 500:-.

I år kan du tåvla i två storre klas
ser dessutom. QM år den klass 
som samlat det stórsta startfåltet

Fortsdttning nasta sida!
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Kan Du hantera nål och tråd  
bygg en S.E.5a fór F4C!
Varfor denna underliga rubrik? 
Jo, en stor del av byggtiden fór 
detta flygplan går nåmligcn åt till 
alt sy sOmmar på vingar och 
kropp. Jag återkommcr till detta 
senare!
Det har skrivits mycket i denna 
tidning om S£.5a:n tidigare, så 
låt mig bara helt kort nåmna nå- 
got om vårldens enda idag fly- 
gandc exemplar av detta engelska 
biplan från forstå vårldskrigeL 
Originalet finna idag på beromda 
Shuttleworth Collection, Old 
Warden, England, som hyserett 
40-tal gamla flygplan - de fiesta i 
flygande kondition. Nog om 
fullskala! Nu åter till skala 1:6! 
S tommen i min S .E.5aår en gam-

mal Top Flite-byggsats i skala 1:6, 
som jag bOrjade att bygga på fóre 
10 år sedan. Men efter att ha 
monterat ihop kroppen, så 
trottnade jag på grund av dålig 
inspiration. Så kan det gå ibland! 
Av en håndelse kom jag Over ett 
litct håfteom flygplanet - skrivet 
av Charles L Bourget. det inne- 
hóll forutom den enda riktiga 
treplansskiss jag sett, en massa 
foton och ritningar på detaljer. Når 
jag studerat detta håftc ingående 
från pårm till parm flek jag vad 
man såger en "kick".
Bygget tog nu fart med siktet 
instålltpåNM 1983. Men till mina 
elakakamraters stora fórtjusning 
"fórbyggde" jag mig och det hela

lades på hyllan igen. Och på den 
vågen var det ånda till såsongen 
1989, då skapelsen åntligen kom 
i luften.
Jag nåmnde tidigare att stommen 
till modellen år en Top Flite- 
byggsats. Men den år kraftigt 
modifierad. Jag har fóljtoriginal- 
ritningama (finns i boken av 
Bourget) så långt som mojligt. 
Sålunda har min modeli:
• Dclade vingar med 

fast mittsektion
• Landstållet fast i kroppen
• Fjådrandc landstall
• Sprygeluppbyggd fena och 

sidroder
• Offsctplåt på alla stållen dår 

det skali vara plát:

motorkåpor Over & under, 
tank, tåekplåtar fór kulsprutor 
samt på undersidan 

Kylama, som sitter bakom jalu- 
siema i nosen, år tillverkade av 
en tatring till Viggen-motom. 
Den hade perfekt storlek på "cel- 
lema". Detvarbaraaustrimlaupp 
ringen med en Dremel-kap och 
sedan limmade jag ihop det hela 
med HotStuff. Det ser mycket 
realistiskt ut.

Nålen och tråden!
Jag tyckte inte, att "stitching", 
som simuleras med utspått vitlim 
blirbra. Dårfor beståmdejag mig 
fór att sy alia dukade ytor, precis 
som originalet var gjort. Når jag

Pylon Racing
Fortsdttningfrån foreg sida!

hi tin tilis. Med en vass 3,5 cc med 
pipa i fabriksutfórande. Hår år det 
samma mOjlighet fór alla att få 
ihop en snabb modeil. Och då 
menar jag SNABB! Toppfarten 
ligger kring 200 km/tim med 1 
meters spånnvidd! Byggsatser/ 
kroppar och motorer får Du lått 
tag i via Din hobbybutik.
F3D år det in temationella klassen, 
dår man kór med motorer på 6,5

cc, spånnvidd omkringl ,2 m och 
farter kring 300 km/tim. Hår har 
vi faktiskt bl a ett VM-guld! 
Efter en svacka på några år år vi 
nu tillbaka i Overstå våridseliten! 
Och det hår år definitivt något fór 
Dig att titta nårmare på! BesOkcn 
tåvling, klåm på prylama, prata 
med piloterna och upplcv farten!

Tråna ett slag och utmana grann- 
klubben!
Kom loss nu, tåvla med oss!

Vdlkomna! 
Claes Meijer

Nårmaste tåvllngar:
QM 4 maj Barkarby Lars Fasterius 08-96 17 11
QM 25 maj Motala Claes Meijer 0141-417 53

Kontakter/inkópsstállen
Byggsatser/kroppar Lars Fasterius 08-96 17 11

Håkan Floren 0490-312 29
Natans Hobby 0340-600 66

Motorer/pipor Carrocar 013-11 22 24
Roffes Modellflyg 08-33 30 44
Natans Hobby 0340-600 66

Regler
1

SMFF 011-1321 10 
______________/

H ål i radio- 
ekonom in!
Det år ett stort hål i vår ekonomi! 
Vi har inte betalat! Vi inom RC- 
grenen flek lite skali på fór- 
bundsmotet. Det handl ar om 
supporter- & tavl ingsavgifter, 
som inte kommer in till SMFF 
som de skali.
Om saker och ting har i vårlden 
inte fungerer scan de ska gora, så 
år detmin personliga Isikt, all det 
finns två anledningar till detta.
1. Folk struntar i reglema
2. Folk kanner av någon anled
ning inte till reglema som finns 
- och hur gor man rått fór sig, når 
man inte vet vad som ÅR rått!? 
Ta det hår med tåvlingsavgif ter
na. Jag visste inte om att de farms

till fore fórbundmótet. Nu vet jag, 
att av den avgift man betalar till 
arrangerendeklubb viden tåvling, 
så går - eller råttare sagt - skali gå 
30: - per startande senior och 15 :- 
per junior till RC-grcncn! 
Troligen årdet vål" inte milt bord" 
att be om det hår, men jag gor det 
åndå!
Snålla Ni - enskilda medlemmar, 
klubbfunktionårer, tåvlingslcdare 
m fl - kolla om Ni har obetalda 
avgifter. Det år ju i alia fall pengar, 
som RC-grenen får direkt nytta 
av.

Λtagnus ůstling 
nybliven sekr i RC-grenstyrel
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sy tt 2 vinghalvor samt kropps- 
sidoma tróttnade jag igen och la 
alltsammans på hyllan. Men jag 
kan fórsákra Er, alt den som har 
tålamod får ett bra resultat!
F(jrst klåd allt med riktigt siden 
och lackas med spånnlack. Sedan 
tar man en ganska grov sytråd (typ 
Bjomtråd) och syr genom hela 
vingen Over spryglama, stygn 
efter stygn.
Når allt år klart, skali stygnen 
tåckas med skyddsrcmsor av 
grovt japanpapper.
Det finns sex inspektionsfónster 
på vingama och stabben.

Anfallsvinklama då? 
Anfallsvinklama år som på origi- 
nalet: 5° på båda vingama och 
stabilisatom.

Riggningen...
Riggningen år nylonOverdragen 
fiskwire, som fásts i lódoron, vilka 
i sin tur fåsts med genomgående 
M2-bult. Vantsknivama år Proc
tors små justerbara. (Observera, 
att desa måste låsas med najtråd!) 
Motom år en OS 70 Surpass - 
effektmåssigt for stark. En 60:a 
hade rackt!

Gor dem så har:
Skår ut tranglama i klådseln, tåck 
hålen med motsvarandc trianglar 
i tunn celluloid, tillverka fónster- 
sargar i tunn offsetplåt och limma 
dem på plats.
For den, som inte vill tillverka 
kulsprutor sjålv, så fmns bygg- 
satser (bl a Williams). Delta gåi
ler åven hjulcn. Hår rekommen- 
derar jag Flair's hjul.

... och målningen
Den olivgrona PC 1 O-kul Oren 
blandade jag efter originalrcccpt 
anno 1916: Idel Lamp Black, 250 
delar Gul Ockra. Jag fuskade. Jag 
an vånde Beckers mattsvart och 
gul ockra, men åven det blev bra! 
På undersidan klarlack med lite 
viu/gult i. Fårgema skali vara 
halvmatta. Nationalbetecknings- 
kokardsrundlama målades med 
Humbrol fårger.

Hon ar sniill i lugnt vader 
S£.5an flyger snållt och Fint - i 
lugnt våder! Men som alla dub- 
beldåckare med V-form år det ett 
knepigt når det blåser. Specieilt 
utrullning efter landning kan vara 
mangt. Det gåiler att alltid ha 
nosen råU i vindriktningen! Jag 
rekommenderar Dennis Bryants 
riming fór den som vill bygga en 
stor S.E.5a. Den år komplett vad 
gåiler skaladetaljeroch klarar 7

kg-grånsen fór F4C. Den flyger 
stadigare når det blåser.
Nu hinner jag inte skriva mer. 
Jag måste bygga på mitt nya pro
jekt: en JA 36 Viggen, som jag 
återkommertillom 10 år eller så!

Bertil Carlsson 
PS. Ett tack till Bertil Tobias- 
son på Frimodigs Hobby i 
Uddevalla - ett stod fór oss 
skalaflygare i våst-Sverige. DS.

X Uno Wictorsson beskrev i nr 1/91 av 
Modellflygnytt problem man haft 
med OS 40/46-motorer i klubben. O K m ed O S!

• Vi har fått brev från Matti Stenman, som ger 
oss ett sått au lOsa problemen.
• Gunnar PREK Eriksson meddelar, att man 
lost problemen genom att ta bort topplocks- 
packningen - och kora med s k fyrtaktsstift!
• Model-Craft - importer av OS-motorema - 
vill kommentera Uno Wictorssons OPS 40/ 
46S-inlågg.Det år riktigt, såger man hos 
Model-Craft, au man bii vit kontaktad i anslut- 
ning till vissa problem med40/46-motorer. FOr 
att kunna gOra en riktig bedOmning av proble
met har man bett att få sig motorema tillsånda 
fór att titta nårmare på dem. Så har inte 
skett.Model-Craft har dárfór svårt att dra sitt 
strå till stacken fór att lósa de beskrivna pro
blemen. Detbeklagarman. Detår skålet till att 
den tidigare kommentaren från Model-Crafts 
sida bedomts som lite "luddig". Man påpekar 
också, att det år viktigt, all Model-Craft och 
andra importerer - i de fall problem uppstår 
med någon produkt - får ntejlighet att besik- 
tiga produkten fór att sedan ge till verkaren den 
"feed-back" som behOvs fór att produktema 
ska utvecklas "ålrått håll".

"Låste din artikel "OS40/46SF - ett problembarn" i senaste Modellflygnytt. Kanske kan jag 
bidraga med några synpunkter på problemet med tjuvstannande motorer, som vi tror oss ha 
lost tillf'redsstållande. Vi i MFK Oskarshamnseskadern har heft likartade bekymmer, som 
beskrivs i artikeln. Rent principiellt år det ingetfel på motorerna. Jag tror, att de år bland 
de basta man kan få  tag på idag! Felet, vad vi kan forstå, ligger i såker brånsletillforsel. 
For att forbåttra den har vi vidtagit fóljande åtgårder:
• Vånt brickan som delar Ijuddåmparen i två expansionskammare så att den konislca delen 
pekar framål, alltså i fårdriktningen. Delta okar tryeket till tanken. Fór att inte tåppa till 
halva trycknippelhålet med brickan måste man fila ett urtag fór fri liftpassage till 
trycknippeln i brickans sida.
• Okat trycknippelns invåndiga diameter till cirka 0  2 mm.
• Monterat ett brånslefilter (ej fór tålt) mellan Ijuddåmpare och tank, fór att fór hindr a 
fóroreningar att komma in i tanken.
• Tagit bort brånslefilter mellan tank och motor, fór mindre motstånd. Detla filter kan 
låmpligen monte ras på tankningsslangen från brånsledunken.
Det år inte nodvåndigt alt anvånda nitro i brånslet. Sjålv kor jag blandningen 85% metanol 
+ 15% Castrol MSSR-olja och det går alldeles fortråffligt. Med ovannåmnda åtgårder har 
vi lyckatsfå alla våra OS 40/46SF-motorer att fungera klanderfritt. Tjuvstopp år numera 
sållsynta. Jag hoppas att med dessa rader kunnat hjålpa till att losa era motorproblem. 
Lycka till med åtgårderna. Det vore roligt att få  hora från dej hur det har lyekats!

Matti Stenman 
Tvårviksvågen 20 
572 63 Oskarshamn"
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Populårtåvlingen  
ånnu ro lig are!

crhåUer 100 x (1 + antal startande 
- den tåvlandes placering/antal 
startande). Finalomgång med ett 
rikligt prisbord kommer att ar- 
rangeras i stockholmsområdet 
helgen den 28-29 september 
1991.

Fór tre år sedan startade elflygkommittén i SMFF en ny tåvlingsklass. 
Syftet med F3E-populår var att sprida tåvlandet med elsegelflygplan. 
Resultatet av 1990 års serietåvling visar, att syftet har uppnåtts. Fór 
att ytterligare sprida intresset fór att på ett lått sått tåvlingsflyga, har 
nu foreslagits ett mycket enkelt handikappsystem.

Klubbama Djursholms Modell- 
flygare och Starflyers har under 
ett an tal år varitriktrepresen torade 
i den svenska elflygtåvlingama. 
Det år från dessa forslaget om ett 
handikappsystem nu kommer. 
Erfarenhetcn visar att det inte 
behover vara svårt att byggå en 
mycket bra populårmodell med 
endast sju celler. Det, som ståller 
till problem kan dock vara, att 
tyngre modeller klarar sig båttre 
vid hårdare våder. Det har visat 
sig att det går att till och med vinna 
med små modeller bara detår låtta 
vindar och mycket termik.

Vdderokdnsligt 
De allra fiesta tåvlingama vi har 
hår i landet år av någon konstig 
anledning under våren och hos
ten. Den stora fordelen med 
elscgclflyg år att det faktiskt går 
att tåvla i de fiesta vådertyper. 
Populårtåvlingen flygs oftast

enligt ett man-mot-man-system. 
FOrdelen år då att den tåvlande 
bara jåmfors med de startande 
i nom samma heat. Den båsta i 
varje heat får 1000 poång och 
Ovriga fårpoång motsvarande sitt 
flygresultat i fOrhål lande till 
heatets båsta. Roligast biir det når 
antalet anvånda frekvenser år ut- 
brett. Vid dessa tåvlingar fungerar 
verklgen principcn alla-mot-alla!

Alla hjalper till 
Ett problem vid stora populår- 
tavlingar kan vara att få tag i 
tillråckligt många tidtagare. Vid 
de tåvlingar som arrangera av 
DMF och Starflyers har detta lOsts 
genom att pilotema hjålper till 
under sin "flygfria" omgångar. 
ArrangOrsklubben ansvarar fór 
lottning och poångberåkning 
samt uppråttande av tidsschema 
fór dagen. Det år den allra vikti- 
gast punkten vid denna typ av

tåvling. Genom att de tåvlande 
ståller upp på detta "gentlemens 
agreement" Finns det mOjlighet fór 
många klubbar att vara med. 
Elflygkommittén inom RC- 
grenstyrelsen har beslutat att 
fortsåtta med ytterligare en 
serietåvling i F3E-populår. alla 
kan vara med i denna serietåvling. 
Det fmns också fortfarande mOj
lighet att anmåla deltåvlingar till 
årets kalender.
Tillkommande tåvlingar skali 
meddelas skriftligen till FOr- 
bundsexpedition fór vidarebe- 
fordran till elflygkommittén 
innan de publiceras i månads- 
meddelade och Modcllflygnytt. 
Alla flygare får vara med på så 
många deltåvlingar han/hon vill. 
Vid utnåmnandet av årets segrarc 
kommer det tre båsta tåvlings- 
resultaten attråknas. Vinnaren av 
en deltåvling erhåller 100 serie- 
tåvlingspoång, tvåan, trean osv

Fjolårets vinnare kommer 
- och Du?
FOrra åretdrojdedetånda ti lis sista 
flygaren i den allra sista starten 
hade landat, innan prislistan var 
klar. InfOr Finalen fanns det fem 
tåvlande, som alla kunde vinna. 
Hela sju deltagare kåmpade om 
de fem fOrsta platsema. Av tra
dition sker prisutdclningen på ett 
sådant sått att segraren och hålf- 
ten av de som varit med på minst 
tre deltåvlingar våljer pris i tur och 
ordning. Den andra halvan av de 
priskvalificerade år sedan med 
och våljer i en lottad ordning. De 
fiesta av de två senaste årens 
deltagare i serietåvlingen kommer 
att stålla upp åven under 1991. 
Elflygkommitténs nya ordinarie 
ledamot Per-Axel Eliasson hop
pas att de nu kommer rekord- 
många deltagare. Åven om det 
kan bli ett hårt ar be te med sam- 
manstållningen av serietåvlingen, 
tånker P-A jobba hårt fór att 
"popularisera" elsegelflygandet 
Over hela landet. En titt i tåv- 
lingskalendem visar, att det under 
1991 kommer att arrangeras el- 
flygtåvlingarisamtligaav landets 
tre storsta ståder.

Stefan Engberg.

r

Fyrtakts diesel!

Satsa på linflygets ungdomståvling

Lindansen '90!

Nu Finns den, motom som ingen 
trodde skulle kunna tillverkas. 
"Laser Diesel" kommer levereras 
i två storlckar - .75 & .90. Mo- 
torema driver stora propellrar 
upptill 6000r/m och .75 drar utan 
problem 14 x7 till 16 x 6. Jag har 
åven provát 20 x 8, meddelar 
Thomas Nathansson. Detta år 
motorer fór stora, långsamflyga- 
nde modeller typ RC-styrda old

timers eller skalamodeller från 
WWI. Brånsleblandning: 25% 
eter, 15% olja, 1,5% DR och res
ten fotogen. FOrbrukningen år 
relativt låg, så det biir långaflyg- I 
pass. Som alla Laser-motorer år 
åven dessa handgjorda. FOrbe- 
stållning skali gOras, då tillverk- 
ningen fOrmodligen biir begrån- I 
sad. Natans Hobby har mer info |  
om dessa motorer - 0340-600 66. %

Lindansen åren ungdomstav - 
ling fór nåsta generations lin- 
flygare. Den startades 1986 
och genomfórs årligen. 
Tåvlingsprogrammet år en 
avkortad del av semistuntpro- 
grammet - linflygets konst- 
flyggren F2B.
Tåvlingen bOrjar med kvalifi- 
ceringslåvlingar i klubben/di- 
strikten och avslutas med en 
riksFmal. 1990 års tåvling ge- 
nomfórdes i Våsterås, dår ta- 
langfulleBjóm Blom segrade. 
FOrdig, som tånker såtta igång 
med modellflyg eller redan har 
bOijat så år linflyg en utmårkt 
gren inom modellflyget. Du 
kan bOrja med att bygga 
basmodellen Linus, som 
SMFF har tagit fram fór Lin
dansen. Den kan bestållas från

SMFF - an tingen som komplctt 
byggsats fór 285:- eller enbart 
som riming for 25:-.

1991 års LindansFinal planeras 
att genom foras den 24-25 au
gust! i samband med årets SM- 
tåvlingar.
Vill Du eller Din klubb ha gål- 
landerelger, kontakta SMFF:s 
expedition 011-13 21 10.
Fór LindansFinaldeltagama står 
SMFF fór kost och logi under 
tåvlingsdagama.
Har Du eller Din klubb frågor 
kring Lindansen kontakta då

PREK/Lingrenen
Gert Assermark, 

Vallgatan 9,643 00 Vingåker 
Telefon bostad 0151-101 14 
Telefon arbete 08-762 69 77
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fånerier & finurligheter m.m.

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

Svensk M åstare i 77-cm ?
Ja, det går faktiskt att bii svensk 
måstare med en 77-cm friflyg- 
modell. 1991 innebår vissa ny- 
heter inom svenskt tåvlande med 
modellplan. Nåmligen au det så 
kallade FAI-klassema, och bara 
de, år SM-klasser. Vilka FAI- 
klassema år, skrev jag om i en ti- 
digare H5ma, men jag rcpeterar 
gåma. Det år dessutom ganska 
enkelt Det år de klasser, som 
bórjar på F. Alltså i RC F3 A-J, i 
lina F2A-D och i friflyg F1 A-J. 
For friflygama innebår detattman 
SM-tåvlar i:
F1A stora segelmodeller 
F1B stora gummimotormodeller 
F1C stora forbrånningsmotor- 

modeller

De stora klassema kånner Du nog 
till sedan tidigare. De små klas
sema behbver en forklaring. F1H 
år samma som vår gamla A l- 
klass. F1G (kalias också Coupe 
d'Hiver) år en klass med mycket 
enkla reglen minst 70 grams to
tal vikt och hOgst 10 gram snodd. 
Det år alltså hår som vår gamla 
77 cm-klass passar in.
F l Jårnåstan likaenkel den: Minst 
1 óOgrams vikt, hOgst 1 ccm motor 
och 7 sekunders motortid. Det år 
alltså ungefår samma klass som 
gamla C l, i varje fall kan C l- 
modellema deltag i F1J.
Vår gamla B 1-klass, då? Den lilla 
gummimotorklassen. Ja, den år 
alltså ingen SM-klass i fortsått-

ningen, men Du kan dåremot bli 
RIKSMÅSTARE i Bl (och det 
år nåstan lika fint). B l har hOgst 
40 gram snodd, så det biir riktiga 
kru tpaket.

*

En av anledningama till att jag 
skriver om 77 cm-klassen (eller 
F1G, som vi får kalia den i fort- 
såttningen år att jag fick en skiss 
av en enkel och rolig modell från 
Lennart Persson i Skutskår. Han 
blev inspirerad av cellplast- 
skårarskriveriema (puh!) i fórra 
HOman. Han gjorde en gummi- 
motormodell med stavkropp och 
cellplastvingar. Den flyger ut- 
mårkt, skriver han. Jag har inte

byggt någon sjålv ån, så vi får vål 
klaga hos Lennart om den inte går 
bra. Men så hår i bOrjan av 
flygsåsongen tycker jag det pas
sar bra med en enkel modell- 
ritning, så jag tar med den nu. Om 
Du vill ha ritning i full byggskala, 
så sånd ett frankerat kuvert med 
Din adress till mig, så kommer 
ritningen uppfOrstorad.

Meddela gåma Dina 
byggresultat!

Vi hors! 
Baggerrot)

GUMMIMOTORMODELL · Klass F1G 
Konstruktør: Lennart Persson, mars 91

Plastpropeller 
från t ex Knarren

5 x 5  balsa på varje sida!

Kropp av 5 x 15 mm furulist

Fena & stab be 
av 1,5 mm balsa

Tråkloss Vingen och en plywoodplatta fastes med gummi- 
med snoddar runt kroppen så att den kan flyttas
rornav
for axel .... ..

Hogst 10 gram gummisnodd, matoljad!
Stabbe 80 x 250 mm

Vingen skårs i vit cellplast enligt beskrivning i Hornan 1/91

Cirka 
50 mm

------- --------V-form

Vinghalvorna limmas ihop och forstårks med en pappersremsa i 
mitten. Limma åven en pappersremsa på over- och undersidan av 
varje vinge - det gór den starkare.
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Skaladagarna på B arkarby 2 0  å r!
Stockholms Radioflygklubb har 
i år nojet att arrangera de popu- 
låra skalaflygtåvlingama på Bar
karby fór 20:e året i fóljd! 
Åtskilliga år de skalaflygare vi 
under årens lopp sett som gaster 
i denna Nordens stórsta tåvling i 
populårskala.
Tyvårr har vi de senaste åren fått 
en minskningavantaletdeltagare. 
Vad detta beror på år svårt att veta, 
men ett står klart. Återvåxten år 
påfallande dålig.

Plots fór nya piloter!
Det vore trevligt att se lite nya, 
fråscha piloter. Skalatåvlingama 
av det slag som vi erbjuder på 
Barkarby borde kunna locka 
många fler deltagare.
Det finns många duktiga skala- 
byggare landet runt, som tror(det 
vet vi) att det år svårt att tåvla på 
Barkarby. Visstkånnsalltpirrigt, 
når publik och domare år på plats 
och man står på startlinjen med 
sin ogonsten. Åven den mest 
erfarne kånner sig skakig. Trots 
att det år det program, som man 
med latthet flyger dårhemma på 
klubbfåltet. Då år det skónt att ha 
en medhjålpare med sig - en som 
håller ordning på flygprogram 
och hjålper till med domar- 
kontakten.

Domama dr på Din sida! 
Bctråffande domama skali Du 
veta, att de gåma delar med sig av 
sin erfarcnhct och beråttar hur Du 
skali flyga Dina manOvrar och 
efteråt ger Dig kritik fór Din 
flygning. Vid den statiska be- 
dómningen kan Du dessutom få 
tips om hur Du skali fórbáttra Din 
modeli fór att erhålla ån båttre 
skalapoång till nåsta tåvling.
En sak, som Du nog kommer att 
erfara når Du deltar i våra tåv- 
lingar år den stimulans och nóje 
man erfar genom att under ge
mytliga former och i ådel tåvlan 
tråffa likasinnade, utbyta erfa- 
renheter, att få tips, stimuleras till 
nya projekt och kanske impone
ras av de flygare som med sin 
s tóne rutin flyger de mest avan
cerade programmen med briljans! 
Framforallti den all uner populara 
klassen Aresti! Man flyger dår 
med modeller av aerobatiska 
flygplan som t ex Extra, Pi tis, 
Diabolo etc.

Ny tt program varje år
Programmet år nytt fik· vaijc år. 
D a  gór att intensiv tråning bórjar 
når våra inbjudningar och an- 
målningsblanketterdistribuerats. 
Nu invånder Du forståss: Men 
min modeil år inte lika fin som de

andras - eller inte kan jag flyga ett 
sånt dår program! Lugn! Det gór 
inga. Du tåvlar inte i F4C utan i 
populårskala och visst flyger Du 
bra och dessutom måste någon 
komma sist! Jag vet, det var inte 
ett dugg svårt Jag tror till och med 
att man kan få ett pris ibland!

Ett litet tips
Ett litet tips om Du vili fórbáttra 
Dina chanser till en placering. 
Fórsók att innan Du startar Ditt 
nåsta skalabygge - skaffa bra 
dokumentation på Ditt tilltånkta 
objekL Bra bilder - helst i fårg. 
Men framfór allt en lydlig tre- 
plansskiss, helst måttsatt. Det ger 
ett bra underlag åven fór domar- 
nas bedom ning.
Modellema bedóms dels statiskt 
en gång samt vid två flygom- 
gångar fórdeladc på två dagar. 
Poångcn fór den båda omgån- 
gamasflygningar råknas samman 
samt delas med två. Den adderas 
darcfter med den statiska poången 
(Om Du bara genom fór en flyg- 
omgång, delas åven den med 
två!).
Flygprogrammet, som skali ut- 
fóras, består av sex obligatoriska 
manOvrar samt tre valfria. De 
valfria måste varaav detslag som 
fórebilden kunde utfóra.

Den som uppnått hógst totalpoång 
vinner respektive klass.
D a  går att skriva mycket mer om 
tavlingen. Jag skulle vilja for
media den atmosfår och gemen- 
skap, om ett gemen samt inttesse, 
som pråglar en tåvling av detta 
slag. Den måste upplevas.
D a  år en sak till som jag så når 
hade glómL VådrcL Vi brukar ha 
ett bra fórhállande till våder- 
gudama. Solen brukar floda i 
dagama två eller tre. Solglasógon 
och solskyddsmedel med sol- 
skyddsfaktor 7 rekommenderas. 
Campingplats finns, men vi har 
ej tillgång till vatten och elektri
citet. En fin toa finns dock. Ett 
flertal hotell finns på bekvåmt 
avstånd från tåvlingsplatsen. 
Boka helgen 8-9 juni redan nu! 
Anmålningsblankater med reg
ler får du genom att slå en signal 
till undertecknad. Har Du något 
att fråga omså ring gåma!

Lars Winberg 
Stockholms Radioflygklubb 

0762-113 92 arb 
08-7589751 bost 
010-725843 mobil 
0762-106 62fax

PS. Startavgiften år i år 80:- per 
modeil! DS.

De obligatoriska 
manovrama

4.1 Start från marken
4.2 Rakflygning
4.3 Liggandeåtta
4.4 3 st fria manOvrar
4.5 Landningsvarv
4.6 Landning
4.7 Realism in flight Bedomning 

av modellens upptradande 
jámfórt med originalet

Regler fór skaladagarna 
på Barkarby

Klass Beskrivning

I Fórcbilder byggda 1900-1935 
Π Fórcbilder byggda 1936-1991
III Jet
IV Storskala 1:4 eller stórrc 

samt med spånnvidd 
Over 2,25 meter

V Aresti
t------------  ■ ------- - ----- - ■ /
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Å llebergståvlingen också 2 0  å r!
I år år det 20 år sedan vi fórsta 
gången genomfordc Ållcbcrgs- 
tåvlingen. Tavlingen har genom 
åren blivit en institution inom 
modcllscgelfiygct i Sverige. 
Under åren som gåli har vi haft 
391 olika deltagare varav - tyvårr 
- endast en tjej! Tillsammans har 
alla deltagare gjort cirka 7000 
starter.

Hur borjade det?
Forstå tavlingen genomfórdes 
den 7-8 oktober 1972. Den tåv- 
lingen som då gållde SM-tecknet 
arrangerades av MFK Blue Max, 
TidaholmsMFKoch Kåttilstorps 
MFK i samarbetc. Deltagarantalet 
var då 37 och segrare blev Nils- 
Henrik Hoffman från Kristian- 
stads MFK.

Varfor Å lleberg?
En fråga som vi arrangOrer får ofta 
år, var Ålleberg kommer in i 
sammanhanget. Tåvlingen har 
aldrig genomforts på Ålleberg. 
Nej, men det var 1972 meningen 
att SM-tåvlingen skulle gå på 
berget. Vi fick dock intedisponera 
marken dår, utan tåvlingen fick 
flyttas till Axevalla hed.
Namnet kom till året dårpå, då ett 
fórslag lades i Blue Max att ar- 
rangera en tåvling under namnet 
Ållcbcrgspokalen. Denna tåvling 
genomfórdes i samarbete mellan 
Blue Max, Falkóping, ochTida- 
holms MFK den 6 maj på Axe
valla hed. Segrare åven denna 
gång blev Nils-Henrik Hoffman. 
Nåmnas kan, att han som fórsta 
pris - fórutom cn vandrings
pokalen - fick en stor byrå! Efter 
mycket stuvande fick han med sig 
byrån hem. Benny Kjellgren från 
Tidaholm brot Nils-Henriks se- 
gerrad 1974.
Tåvlingen gick då på hósten.

De fóljande åren samlade tåv
lingen ett 50-tal deltagare. 1977 
var fórsta året som MFK Blue 
Max sjålva tog hand om arrang- 
emangen. 1978 hade deltagar
antalet stigit till 62, vilket gjorde 
Ållebergspokalen till Sveriges 
stórsta segeltåvling. Året dårpå 
anmålde sig 130 segelflygare till 
tåvlingen, men tyvårr kunde bara 
100 deltagare tas emot med då- 
varandetåvlingsform. 1979 dóp- 
tes tåvlingen om till Ållebergs- 
tåvlingcn.

Åndrad tavlingsform
Systemet fór att genom fóra tåv
lingen har åndrats från detsystem 
vi hade under 70-talets slut, då 
deltagarantalet maximerades till 
100 till dagens system, som 
mójliggór, att vi kan ta emot upp 
emot 130 flygare.
Det gamla systemet byggde på att 
de tåvlande samlades i en ready- 
box fór att sedan starta. Detta 
gjorde att tåvlingen tog lång tid 
att genom fóra. Till en bóijan hade 
vi också 10 minuters flygtid mot 
6 minuter idag.
Intresset fór tåvlingen har alltid 
varit stort och 1980 fy lides kvo
ten med 100 deltagare på endast 
två dagar.

Torvaid & Sture veteraner 
1981 var det dags fór 10-års- 
jubileum. Då var också en medalj 
instiftad till dem, som varit med 
alla de 10 åren. Tre fick medaljen 
1981. Efter 1990 års tåvling har 
46 personer fått medaljen. Tor- 
vald Ahlberg och Sture Bjóm, 
båda från Lidkóping, har varit 
med 17 gånger och år dårmed 
tåvlingens riktiga veteraner. 
Tåvlingsdeltagama representerar 
klubbar från Skåne upp till Luleå. 
Tåvlingen har aldrig behóvt stål

las in. Två gånger har reservdag 
fått utnyttjas. Ena gången fick vi 
besked från markågaren, att vi 
trots lofte in te fick vara på heden. 
Trots kort varsel till alla delta- 
gamakom 92 startande. Hållregn 
1982 gjorde att åven den gången 
fick reservdag tillgripas.
1982 genomfordes den jåmnaste 
tåvlingen med Torgny Carlsson, 
Blue Max, som segrare med 1 
poång fóre tre andra tåvlande. 
Torgny blev fór óvrigt den som 
1985 tog hem det fórsta vand- 
ringsprisetmedtre vinsler efter 14 
års tåvlande.
I mitten av 80-talet infórdes det 
nuvarande tåvlingssystemet med 
fem startgrupper, som flyger 
oberoende av varandra. Dårmed 
genomfórs tåvlingen betydligt 
snabbare ån tidigare.
1988 vann Kjell-Åke Elofsson, 
Tibro. Han har kanske ett 
oslagbart rekord, då han vann efter 
full poång i alla tre flygningama. 
Detta år en kort resumé Over vad

som hånt, sedan det bórjade som 
en SM-tåvling 1972 fór att vi· 
Ållebergspokalen Overgå till den 
nuvarande Ållebergtåvlingen. 
Den 11 maj 1991 år det dags fór 
20-årsjubileeL Som ett spcciellt 
jubileumspris bjuder vi på en 
flygtur Over Axevalla hed. Som 
en liten gest till alla, som tåvlat 
och tåvlar utan tanke på seger, så 
kommer den som placerar sig på 
20:e plats att få det speciella 
jubileumspriset. Rygturen biir i 
Sveriges åldstaTiger Moth - den 
s k Ållebergs-Mothen.

Anmdl dig aven Du!
Gór åven Du som nåstan alla 
Sveriges segelflygare har gjort 
under de senastc 20 åren:

Anmål Dig till Ållebergståv- 
lingen,S veriges åldsta och stórsta 
modellsegeltåvling.

Thommy Hermansson 
MFK Blue Max 

Falkoping
'--------------------------------------------------------------------------------------\

M FK Blue M ax inbjuder alla 
m odellflygare till den tjugonde 

upplagan a v  Ållebergståvlingen

Tåvlingen arrangeras den 11 maj med 12 maj som reservdag. 
Samling fix- upprop kl 0830. Tåvlingsplats år Axevalla hed be- 
lågen mellan Skara och Skóvde i det naturskóna Våstergotland. 
Reglemaårenkla: Tåvlingen gåliersegelmodeller enligt F3B-T, 
men med egna regler. Start med lóplina, som vi tillhandahåller, 
och landning inom en markerad cirkel.
Du anmåler Dig genom att såtta in 80:- på klubbens postgiro
konto 112237-3. Anmålan ska innehållanamn,adress,telefonnr, 
klubb och de frekvenser Du flyger på (så många som mójligl!)

Fórsta anmålningsdag 11 april 
Sista anmålningsdag 27 april 

Har Du några frågor ring gåma Jan Oden, 0515-335 87. 
Vålkommen med Din anmålan och till jubileumståvlingen! 

MFk Blue Max
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Dalarnas
Modellflygfórbund

Rapport från besok 
23 mars 1991
På begåran av Dalamas Modell- 
flygforbund (utgiften sanktione- 
rad av SMFF:s styrelse) gjordejag 
ett besok den 23 mars 1991 på ett 
distriktsmdte fór verksamhets- 
planering.
MOtet hOlls i en båtklubbs sam
lingslokal ovanpå Råttviksklub- 
bens bygglokaler. Dessa år den 
storsta och mest vålutrustade jag
besokt.

Nya & gamla kompisar! 
Det var trevligt att återse gamla 
modellflygkamrater och tråffa 
nya, yngre entusiaster. 
Verksamheten hade tagil fart 
under 1990 genom ett antal 
meetings i klubbregi och ett ge- 
mensamt stor-meeting i Orsa. En 
serietavling fór radiostyrda se- 
gelmodeller hade inforts och 
vunnit stor uppskattning. 
Friflygverksamheten år mycket 
liten men av god kvalitet och med 
landslagsrepresentation.
Ett forsok att introducera linflyg 
inomhus med elmotorer hade 
gjorts vintertid. Det blev oerhOrt 
uppskattat men brist på uppfólj- 
ningsresursen gjorde att slutre
sultatet blev magert. Någon lin- 
flygtradition fmns inte i distriktet 
sedan Lars Candell flOg speed på 
60-talet. Något fór lingrenen att 
ta tag i?

Flera serietavlingar i år
Den goda mottagandet av scrie- 
tåvlingen i F3B-T gjorde att man 
planerar fór serietåvling i pylon- 
flyg (egna enkla regler) och F3 A 
populår (eller motsvarande). 
Samtliga tåvlingsdagar - 3 per 
klass - bokades och nårvarande 
klubbar åtog sig arrangemanget. 
Ett stort, gemensamt meeting i 
Orsa bokades. FOr att få fart på 
arrangemanget kommer en serie
tåvling i varje klassatlkoras under 
två dagar. En utskrift av inbokade 
datum år udovad av ordfOrandcn 
Bengt Kållqvist.

Erfarenheter från andra 
distrikts forbund 
Vi diskuterade åven hur andra 
distrikt bedrev verksamhet och 
naturligtvis mest ur SLM:s syn
vinkel. Men anledning av att inga 
20
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Tåvlingskalender Friflyg 1991 - Ålla klasser
N r Datum Táviingens namn A rrangér K ontaktm an telefon bost/arb
06 27 apr Majtávlingen, F1A, F1B, F1C sen /jun  

A1 jun , yngre/åldre
Uppsala FK/mfs G unnar Ågren 018-10 6 7 1 0

07 9-12 maj Friflyg-UT, Revinge AKM  mfs, Malmů Lennart Hansson 040-19 37 90 bost
08 1 jun Som m am attens leende 1991, Revinge AKM  mfs, Malm ů Lennart Hansson 040-19 37 90 bost

2 jun res F 1A .F 1B , F1C, A1 &B1

09 8-9 jun i Vår-tråffen AKM G fft L-G O lofsson 031-40 30 55
10 15 jun Natt-távlingen, F1A, F1B, F1 C, jun/sen VLM Anders Ericsson 060-55 44 59 bost

FAI-lag, A 1 ,7 7  cm, HKG jun/sen Michael Dahlin 060-15 80 44 bost
11 15 jun Vástgóta- tåvli ngen Brånnebrona FK/mfs G unnar Skůld 0501-351 72

F1A .F 1B , A 1 .H K G , F1A:rak (krok) Lennart Skold 0501-1674506
12 29 jun Scania C up 1991, Rinkaby 

F1A, F1B, F1C jun/sen

AKM  mfs, Malm ů Lennart Hansson 040-19 37 90 bost

13 17-18 aug H jelm érus-távlingen, Óland MFK Linkůping Per Johansson 013-520 86
14 31/8-1/9 Friflyg-SM  på Rinkaby AM F mfs, Malmů Lennart Hansson 040-19 37 90 bost

15 21 sep Autumn Max, World Cup Contest, Jårpås AKM G fft/M FK Slåndan Lars-G O lofsson 0 3 1 4 9  30 55

16 28-29 sep Skånes DM +B1, Revinge AKM  mfs, Malm ů Lennart Hansson 040-19 3 7 9 0  bost

17 2-3 nov Novem ber-tråffen på Revinge AKM  mfe, M alm ů Lennart Hansson 040-19 37 90 bost

18 16 nov Solnas FAI-Cup, Uppsala Solná M SK G unnar Holm 08-760 95 46

I n t e r n a t i o n e l l a  F r i f l y g - t á v l i n g a r  1 9 9 1

31 m a j-3 jun i Puszta C up Dům sůd, Ungern SM FF 011-13 21 10
15-16 juni Pampa W orld FF - World C up Belgein SM FF 011-13 21 10
30 juni-1 juli Pan C up - World Cup Zrenjanin, Jugoslavien SM FF 011-13 21 10

13-17 juli Antonov C up - World C up Kiev, Ukraina SM FF 011-1321 10

20-21 jun il Scandinavia Open D anm ark SM FF 011-1321 10
2-9 ju l i Friflyg-VM Zrejanin, Jugoslavien SM FF 011-13 21 10

Tåvlingskalender Lin fly g 1991 - Alla klasser
Nr Datum Táviingens namn Arrangor Kontakt man telefon bost/arb
01 28 apr Vintertåvlingen, F2B Kungsham ns M FK Conny Åquist 031-19 48 16

02 11 maj V&rtávlingen, alla  klasser Sůdertálje  M K/Ó SFK Staffan Hovm ark 0755-120 96

03 25 maj Solnas Pokal, F2A, F2C, Good-Year So lná M SK Ove Kjellberg 08-89 81 63

04 1 jun Oxelopokalen, alla klasser Oxelůsunds MFK Hans Fållgren 0155-156 86

05 8 jun Brunnsklippet, F2D Ronneby MFK Christian Johansson 0457-243 89
06 9 jun W indm ill C up  91, F2B Trelleborgs M FK Lars Roos 0410-102 83

07 15 jun Vånersborgspokalen, F2B, F2D Vånerwsborgs M FK Ingem ar Larsson 0521-11210

08 18 aug Våsterås, F2A, F2C, Good-Year Våsterås FK/mfs O ve Andersson 0 2 1 -1 3 1 7 4 2
09 24 aug S M 1991, a lla  klasser MFK G alax Kjell Axtilius 08-774 49 15
10 31 aug Våsby-klippet, F2D Våsby MF M ats Bejhem 0760-801 79
11 7 sep Galax Open, alla klasser MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 4 9 1 5

12 14 sep DM 1991, alla klasser Respektive distrikt

13 22 sep Hóst-távlingen, F2A, F2C, Good-Year H aninge M Fk Per Ehnwall 0759-212 14

De med fet stil m arkerede tåvlingam a ingår i 1991 Ars uppiaga av G alax-trofén!

I n t e r n a t i o n e l l a  L l n f l y g - t a v l l n g a r  1 9 9 1

14 18 maj Lim fjordståvlingen, a lla  klasser Danm ark Kjell Axtilius 08-774 4 9 1 5
15 3 aug EM 1991, a lla klasser Polen Jan G ustavsson 08-751 99 62

Brittiska M åsterskapen 1991, alla klasser England Kjell Axtilius 08-774 4 9 1 5

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 - Klass F3Å
Nr Datum Táviingens namn Arrangor Kontaktm an telefon bost/arb
01 11 maj Stenungsundspokalen Stenungsunds M Fk Bernt Olsson 0303-739 08 bost

F3A, F3A sport, F3A populår 08-39 98 20 arb
02 27-28 jul G rum s-pokalen Grum s MFK Lennart Jansson 054-342 38 bost

F3A, F3A sport, F3A populår 054-19 56 19 arb

03 10-11 aug F3A, F3A Sport, F3A Populår L inkůpingseskadern

04 17-18 aug Solstad Cup, F3A, F3A Sport, F3A Populår Karlstad MFK J Drenske 054-11 21 10 

054-23 5 7 3 7

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 - Klass F3B & F3J
Nr Datum Táviingens namn Arrangor K ontaktm an telefon bost/arb
01 9 mar VM F:s Edssjóterm ik Våsby Modellffygare Torsten Ny stedt 0762-136 76
02 27 apr Vårtråffen F3B-T Acroflyers O we Carlsson 0 40 -1 3 14  85

03 10-11 maj Polarcupen, F3B (dag 1) F3J (dag 2) Bodens MFK Lars O lsson 0929-125 35

distrikt sóder om SLM deltog i 
SMFF:s kurs om ledarutveckling 
(i Stockholm) undrade man hur 
verksamheten bedrivs i de ej re- 
presenterade distrikten.

En plan fór infórandet av skol- 
flygverksamhet fór radiostyrda 
motormodeller har arbetats fram 
med ledning av erfarenhetema 
från SMFF:s skolflygkurs nyli-

gen. De fiesta klubbar avser att 
starta skolflygverksamhet under 
våren i syfte att deltagama skali 
ha RC-certifikat når hosten och 
byggverksamheten startar. Detta
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04 11 maj Tarm ik-tråffan på Havgård. F3B-T RFK GRipen Gås ta Lévgren 042-818 06

05 11 maj Ållabargs-tåvlingan, F3B-T MFK Blue Max Jan Odén 0515-335 87

06 6 juli Hékaterm iken, F3B-T Håkaklubben, Halmstad Lennart Olsson 035-12 86 49

07 15-16 juni Natt-tåvlingen, M idlanda, Sundsvall VLM Arvid Holmbom 060-211 80

Vattjom 2175, Matfors 060-200 72

08 27 juli Ljungflaxet,F3B-T, Brafforsheden Filipetads MFK H enrik S trandsberg 0 55 3 -11343  I

Krister Karlsson 0590-119 74 I

09 2 9 se p Hóst-Maxen, F3B-T & ’ 2-m eters" Brånnsbrona FK/mfs Mikael Inge marsson 0501-701 14

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 - Klass F3C
Nr Datum Tåvlingene namn A rrangér Kontakt man telefon bost/arb

01 27-28 a pr G rånscupan, F3C + Helikopter Populår AKMG Bjérn Friberg 031 -49 20 41

C hrister Palmdahl 0303-203 98

02 18-19 maj Helikoptertåvling på klubbfåltet, Håkåsan Våsterås FK/mfs Håkan Gustavsson 021-33 2 7 6 5

03 1-2 juni F3C UT + Helikopter populår Hékaklubben, Halmstad C hrister Persson 035-18 72 46

04 8 juni Helikoptertåvling F3C UT, H elikopter Pop Enkópings M FK Anders Helmer 0171-481 41

Bernt Johansson 0171-480 23

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 - Klass F3E
Nr D atum T a v lin g e n s  nam n Arrangér Kontaktman telefon bost/arb
01 4-(5) maj E l-Populår Djursholms MFK

02 11 maj F3E, 10 celler MFK Starflyers Jan Levenstam 0 8 -3 6 1 8 3 2

03 19-20 maj EL-AK (MG) F3E Populår AKMG Hans Frendin 0 3 1 -1 8 1 2 1 8

Bjérn Friberg 0 3 1 4 9  2041

04 15-16 juni F3E Populår, E l-segel på  Sundbro Uppeala FK/mfs Leif Rydén 018-69 63 80

05 17 aug El Populår på S tarlanda, Håsselby Villastad MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 1 8 32

06 31 aug SM F3E, klubbfå lte t Skanår Skanůr-Falsterbo MSK Kalle W esterblad 0 4 0 4 7  20 20 (kvåll) 1

07

-1  sap 

14 sap F3E, 10 celler, S tarlanda MFK Starflyers Jan Levenstam 08-36 1 8 32

08 28 sep FINAL E-Populår Djurholms MFK Jan Levenstam 0 8 -3 6 1 8  32

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 - Klass F4C
Nr Datum Tavlingens namn An-angor Kontaktman telefon bost/arb

01 25-26 maj ICA-lyftet, F4C + Populårskala Helsingborgs MFK Borje Sebring 042-714 26

02 8-9 juni SRFK:s Skaladagar på Barkarby Stockholm s RFK Peter Lazraz 0758-160 50

03 16-17 juni Havgård Scala Trophy, F4C Populår RFK Gripen G ésta Lófgren 042-818 06

04 6-7 juli SM F4C + R iksm åsterskap Populår-skala Tibro M FK/Karlsborgs RCK Kjell-Ake Elofsson 0504-145 10 bost |

0504-202 00 arb

Sven-Åke Larsson 0505-100 29 bost

0505-850 00 arb

05 10-11 aug Håka-skalan, F4C UT + Populår-skala Hékaklubben, Halmstad Kurt Lennå 035-370 67

Meetings, flygdagar mm 1991
Nr Datum Tavlingens nam n Arrangér Kontakt man telefon bost/arb

01 4-5 maj M odellflygtråff med "sondagsflyg", Torslanda AKMG G unnar Lundeil 031-19 37 31

02 18-20 maj Pingst-m eeting Hékaklubben, Halmstad C hrister Persson 035-18 72 46

Kurt Lennå 035-370 67

03 20 maj Annandags-flyg-in R im bo MFK Sven-G éran Persson 0175-706 90

04 25-26 maj Skalaflygm eeting T a rm e l 1 C up" MFK Skvadern Bérje Strid 060-11 61 26

Gunnar Farm 060-17 06 65

05 1-2 jun i RC helikopter-m eeting MFK Stratos L Jérstrand 0752-381 40

06 8 juni E l-e-lantastiskt (K lubbfåltet, Skanor) Skanér-Falsterbo MSK Kalle W esterblad 0 4 0 4 7  20 20 (kvåll) 1

07 15-16 juni International! M odellflygtråff Marks Modellftygklubb Åke Johansson 0320-119 02

Jan Svensson 0 3 2 0 4 1 3  36

08 21-23 juni M idsom m arm eeting på Dragsångam a Siljansbygdens RFK Åke Lindholm 023-238 90

Insjån + Traditionel! m idsom m arfirande Bengt Kållstrém 023-344 18

09 28-29 juni Långsele-m eeting VLM Arvid Holm bom 060-211 80
10 30 jun-1 ju l Hangflygm eeting i Sålenfjå llen Sålenfjå llens MFK KG Hållhans 0280 -22314

11 26-27 juli Meeting, Vasatorpsfålte t, inf O steried 101 Helsingborgs MFK Jan Lilja 042-22 15 51 bost

12 28 juli M odellflygets Dag, Vasatorpsfålte t Helsingborgs MFK Jan Lilja 042-13 50 65 arb

13 17 aug Meeting, Herrljunga, O landa Herrljunga MFK Rolf-Erik Blomdahl 0513-107 41
14 18 aug Modellflygdag, Oskarham  ns flygplats MFk Oskarsham nseskadern Matti Stenman 0491-183 70

15 31 aug Helikopter-m eeting Hókaklubben, Halmstad Christer Persson 035-18 7 2 4 6  |

borgeett val behůvligt tillskottav 
juniorer.
Landstingets bidragsbestammel- 
scr skali skaffas firarn av ordfó- 
randen varefter han kontaktar mig

fór diskussion om strategi fór att 
gdra Dalamas Modellflygfór- 
bund bidragsberåttigat. En stor 
behållning var den mycket en
tusiastiske och drivande gren-

chefen fór radioflyg, Magnus 
Ostling. Han har deltagit i SMFF:s 
båda kurser under 1991 och dra- 
git goda lardomar av dem. Dessa 
avser han att praktiskt prova un

der åreL En annan stor behållning 
var den tacksamhet och valvilja, 
som visades SMFF dels på gmnd 
av hjalpen med bildandet av di
striktet, dels genom mitt besdk 
under uppbyggnadskedet.

Det blev en nkick"! 
Dettanoterataven "gammalråv", 
som ficken "kick" av den entusi- 
asm som Dalamas Modell- 
flygfórbund visade. Detta bådar 
gott fór fram tiden.

Lennar ih Larsson

Latvijas Lidmodelu 
Sporta Federácija
Model Flying Society of
Latvia
Dear Sir,
With this we, i.e., Karlis 
Plocins (FAI judge interna
tional) and Viktors Roshonok 
(FI B flyer), representatives of 
Latvia want express on behalf 
of Model Flying Society of 
Latvia our gratitude to:
Bertil Beckman, Stockholm 
Bror Eimar, Monsterås 
Bengt Norling, Sigtuna 
Due efforts of these nice 
people our attendance at 
World Cup event in Jarpas 
were possible at all. To say 
nothing about their personal 
investment in making our 
staying in Sweden comfort
able. Special thanks to "SLM" 
for offering it's HQ to us 
during our days in S tockholm. 
Accoring experience we get 
during this adventure we are 
sure that it is quite reasonable 
to continue and promote re
lations between our aero- 
modelling societies.
Model Flying Society of 
Latvia (LLSF) is ready to 
invite small parties of Swedish 
Aeromodelers for F2D, FI 
and some RC events here. 
LLSF will be responsible for 
all expenses during their stay 
in Latvia.
In return we are expecting the 
same from SMFF.
More detailed discussion may 
take place after deceiving 
principal agreement from 
SMFF

Kårlis Plocins 
President o f LLSF 
Member o f FAUCI AM 
C/L and Scale sub-committees
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Det ror på sig!
Aeroklubben Modeil i Goteborg 
hade anordnat ett infomdtc om 
elflyg håromsistens. Den gode 
mannen Bosse Sjoberg var gåst- 
forelåsare. Bosse har rapporterat 
till mig att han narmast blev 
chockad Over det stora intresset, 
då over ett 90-tal medlcmmar 
kom tillstades och frågade och 
frågade. Snacka om intresse! 
AKMG anordnar aven sin forstå 
elflyg-tavling underpingsthelgen 
18-20 maj 1991. Anmaian kan 
gdras till Hans Frendin på 031- 
18 12 18.

Det ror på sig!
Under El-e-fantastiskt-tråffen i 
Skanor den 8-9 juni kommer ett 
nastan professionellt videoteam 
att gora ett reportage som vi råk- 
nar med skali kunna sprida ut till 
SMFF-klubbama sotare. En skiss 
på filmens manus ar framtagen, 
och detta manus har som huvud- 
tema, att filmen skali visa alla de 
stora och små idéer som alladessa 
fiffiga elflygare har. Så, har Du 
något kul att visa upp, så kom då 
till kanske norra Europas storsta 
el-fly-in.
Uppsala Rygklubbs elflygtråff 
går av stapeln den 15-16 juni på 
Sundbro Flygfålt. Kontakta Leif 
Rydén 018^69 63 80, han kan ge 
Dig alla upplysningar.

Det ror på sig!
På marknaden finns det många 
olika slags ackar, men vill man 
som elflygare ha bra resultat biir 
urvalet genast mycket mindre. 
Den bistra sanningen ar helt en
kelt den, att det till dags dato bara 
finns en tillverkare med ackar 
som vi vill ha. Så erfarenhets- 
måssigt fungerar endast Sanyo 
900 och 1200 SCR-ackar fór 
elflyg. Dessa Sanyo-ackar haren 
jåmn, rak urladdningskurva som 
ger full effekt hela vågen. Andra 
ackar har en ståndigt fallande 
kurva, och delta år något som vi 
elflygare vill undvika. Med så
dana ackar, får man en såmre 
effekt ju långreman fiyger. Dessa 
ackar år konstruerade fór andra 
behov ån våra. Sanyo har nu 
kom mit med några nya ackar som 
har hdgre kapacitet- 1000 res
pektive 1400. Dessa har jag ånnu 
inte provát, men det har rapporte- 
rats att de våger något mera ån de 
gångscackama, och - naturligtvis 
- år något dyrare i inkdp. Well, vi 
fårvåltaossentittpå dessa ackar 
och prova dem under verkliga 
flygfdrhållandcn, så får vi se ...

El-e-føntastiskt
m

Vårflygtraff i Sundsvall 
25-26m aj m ed "Farm el 1 Cup".
Modellfiygklubbcn Skvadem 
har under några år ordnat en 
fiygtråff - "Skalaflygmeeting" - 
på vårt flygfålt på senvåren. Det 
år en idealisk tid att besdka oss, 
med stora chanser till bra våder. 
Dock har det vařit klent med 
besokare utifrån. Vi tror att man 
har blivit skråmda av namnet 
22

och trott att bara garvade skala- 
byggare år vålkomna. Eftersom 
vi egentligen inte har velat locka 
enbart en kategori modeli fly gare 
har vi bcståmt oss fór att helt 
enkelt kalia evenemanget "Vår- 
flygtråff'. Det år ju mer i linje 
med våra ambitioner att samla 
alla radioflygare till en enkel

tråff, vare sig vi år nybdrjare 
eller gamla råvar, om vi flyger 
med fdrbrån- ningsm otorer, 
eldrift eller om vi helt vill fórlita 
oss på varma uppvindar.
For att stoppa in ett enkelt tåv- 
lingsmoment i allt firitt flygande 
provař vi en helt ny klass. Det 
finns redan 114 tåvlingsklasser

men det tenderar att bli så all- 
varligt och dyrt att tåvla med 
dom efter en tid. Vad vi vill 
skapa år en modellflygets "opti- 
mistjolletåvling". All tså att tåvla 
med enklast, mdjliga materiel. 
Vad år då båttre ån Farmel 1? 
Den modellen presenterades i 
AoH 1990:6 och borde finnas i
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Så loder vi vårt 
acke-paket!
En lilcn vaming. Kan Du intclOda, 
så lår Dig detta innan du fórsOker 
loda ihop Ditt fórsta acke-paket! 
Det galler att ha en lodkolv på 
minst 75 A, som avgerhOg vårme. 
For når man lOder samman ackar, 
skali det gå snabbt, annars riske- 
rar man att få fór hOg vårme på 
ackenochdårmedskadaden.Som 
forbindelse mellan två ackar bru- 
kar jag an vånda mig av en 1 mil
limeter kopparplåt, som jag klippt 
till en 5 mm bred remsa av. LOd 
snabbt och rått!

Propellerval 
med amperemeter
Som elflygarekan du genom Ditt 
propcllerval påverka Din el
motors prestanda i hog grad. Med 
en fór stor propeller med fór hOg 
stigning drar Du snabbt ur Dina 
ackar. Anvånder Du i stållet en fór 
1 i ten propeller med låg stigning får 
Du lång flygtid men propcllcm 
ger Dig ingen kraft. For att hitta 
rått, skali Du an vånda Dig av en 
amperemeter. Når Du kopplat in 
Din amperemeter kan Dumycket 
snabbt avgOra vilken propeller 
som ger dig båsta dragkraft och 
forbrukar minst ampčre, och når 
Du funnitdenna formel, då vetDu 
också att Du får mest ut av Din

modeil. Clas Ohlson i InsjOn har 
en amperemeter - artnr 32-1975 - 
som måter upp till 50A.

Lite mer om 
Astros 112-laddare
Som jag nåmnde i min fOrra arti
kel så år det våldigt lått att fOlja 
laddprocessen genom att koppla 
in en voltmeter i laddaren. Du kan 
då folja laddprocessen och av- 
bryta laddningen når voltmetem 
"diOppar". Du år då såker på att 
du har fulladdade ackar.

Forbåttra Din laddare!
D a  år våldigt lått att forbåttra sin 
122-laddare. Topplattan till derma 
laddare fungerar som ett kylele- 
ment. Når man anvånder sin 
laddare så biir denna platta 
mycket varm. Laddar man då 
stora cellpaket på direkten efter 
varandra kan laddarens kompo
nenter bli så varma att de upphOr 
att fungera. Fór att kyla ned det 
hela kan man montéra in en liten 
12V-flåkL Du tar upp ett hål fór 
flåkten och monterar denna på din 
laddares insida - se bilden - och 
detta innebår, att flåkten suger ut 
den varma luften. På den motsatta 
sidan borrar Du upp ett antal 
luftinsugningshål. Ett enkelt och 
billigt sått att fOrhindra Overhett- 
ning av Din laddare. Pojkama i

många exemplar, om man ser 
till antalet distribuerade rit- 
ningar. Har du inte redan byggt 
en så bór du klara det på cirka tio 
timmar, om du har någon vana 
av modcllbygge tidigare.

Forslag till regler fór  
premiaren 25 maj 1991:
Mått enligt ritningen. Vingen 
helt oklådd eller mer eller min
dre beklådd. Standard RS-540- 
motor eller liknande fór maxi
malt 150:-. Accpaket med 6 cel
ler, "subC'-storlek (1200-1700 
mAh) fór max 300:-. Man får 
anvånda fartreglage om man vill. 
Flygningen omfattar två starter

med tidstillågg fór landning 
inom en viss cirkel på fåltet. Så 
många som mojligt startar sam
tidigt, så att inte tåvlingen drar 
ut fór mycket på tiden. Det ska 
ju som vi sa inte vara någon 
huvudsysselsåttning på flyg- 
tråffen.

Om man skulle vilja ha lite mer 
spanning kan ju de tåvlande 
seniorema komma Overens om 
en "startavgift" som låggs i en 
pott som segraren kammar hem. 
Fór juniorema ska MFK Sk va
dem fixa några priser att tåvla 
om. Nu såtter vi klubben igång 
med planeringen så att vi kan ta 
emot er på båsta sått. Fór den

InsjOn har en sådan flakt - artnr
32-3420.

Annu ett acketips 
Når du efter en flygning tar ut Ditt 
ackepaket for omladdning år de 
relativt varma. En grundregel år, 
att Du aldrig skali ladda ett acke- 
paket som år varm t Man måste 
låla paketet kalina, innan man 
laddar upp det igen. I vår klubb 
trodde vi att vi lOst problemet 
genom att montéra in ett kylskåp, 
dår vi kylde våra ackar. Vi blev 
lite långa i synen, når vi upptåckte 
att det då bildades en massa kon
dens inuti våra paket.
Losningen på problemet blev 
enkel: ett plastrOr modcll avlopp, 
en 12V flåkt och några gamla 
ackar till drift av flåkten. Efter din 
flygning lågger Du in ditt acke- 
paket i rOret och startar flåkten. 
Voilå!

Till slut ett limtips
Eftersom jag ju år clflygare, strå- 
var jag att bygga så lått som moj
ligt. Då an vånder jag C A-lim i stor 
utstråckning. Det negativa år, att 
jag då besvåras av róken från 
dessa limmer. Nu har jag kopt och 
provát "HotStuff UFO”. UFO år 
lika med "user-friendly odorless" 
(anvåndarvånligt & luftfritt), det 
vill såga att limmet ej ryker och 
dessutom går det att anvånda på

frigolit! Firman som såljer delta 
lim heter R/C Modeller - se an- 
nonsema i denna tidning. Man 
såljer dem endast per postordcr, 
v ilka innebår, att deras priser år 
hyfsade.
D a  var allt fór denna gång!
Och kom ihåg:

El-e-fantastiskt!

Kalle Westerblad

Vinjettbilden: Per-Axel Eliasson 
med två av sina modeller: en 
"egen" tvåmotorig konstruktion 
och en Kyosho Stratus 2000.

Nedre raden fr  v:
Acke-kylaren sedd från flåkt- 
sidan - och från andra sidan. 
Laddningen år igång och 
voltmetern inkopplad fór  
"bevakning".
Kylflåkten på sin plats i Astro- 
laddaren.
Ampěremetern år inkopplad.
Nu år det bar a att dra på 
och mata ...
Samtliga dessa bilder:
Foto Anders Westerblad

nytt
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som vill komma redan på fre
dag kvåll går det utmårkt. Vi 
har gott om plats fór tålt och 
husvagnar. LOrdag kvåll reser
verar vi naturligtvis till en fest 
med god mat (Obs, inte sur- 
strOmming, aven om vi sjålva 
tycker att det år prima grejer!) 
och dans till kånda orkestrar. 
Om ni har några frågor går det 
bra att ringa till BOrje Strid 060- 
116126 eller Gunnar Farm 060- 
170665.

Vålkomna gili en glad tråff i 
slutet av maj!

MFK Skvadern
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Jag tycker det år dags for lite

Bilderna i óvre raden fr  v;
• Phil Ball (t v), vinnare av World Cup i F1C på Mjosa, Norge, 

med tvåan Gunnar Ågren. Foto David Thorsén
• Forstå tåvlingen och forstå priset - en hdrlig kansla! 

UFK-junioren Bjórn Lindstrom får sitt forstå modellflygpris, 
vunnet i sin forstå modellflygtåvling, av Solnas Håkan.

• Gurra Ågren i "fly o ff '-start, Mjosa 1991. Foto David Thorsen
• Anca Somers, Holland, en fullfjådrad FlA-tåvlare - hår i 

Tjeckoslovakien 1989. Foto Gunnar Ågren

Hej RcdaktOm!
Jag har saknat friflygbildcr från 
tavlingar. Det år viktigt, tycker 
jag, att vi friflygare syns.
Jag år av den uppfattningen, att 
friflygets tåvlande skali skrivas 
om från de fórsta stapplande ste
gen till EM, VM och World Cup- 
framgångar.
Vi svenskar år faktiskt rått så

framgångsrika, trots att en del 
klankar på oss!

Damer & juniorer vikdga! 
Jag har tagiten hel del bilder, som 
visar på denna bredd har hemma, 
men specicll t soderover i Europa. 
Å ven kvinnor har gjort fina insat
ser och på tåvlingar nere i Europa 
ser man ofta kvinnliga deltagarc.
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ňifíygbilder, sager Guma Agnen!

Jan Somers, som segrade i World 
Cup-tiivlingcn i Norge i mars, har 
en dukiig fru Anca, som kom på 
åttondc piais i den tuffa konkur- 
rensen dår.
Jag skulle också vilja saga några 
ord om den snabba utvccklingcn 
av modeller och material. Fór 
egen del håller jag på med en F l C- 
modell på detta ny a satt, så tro inte,

att jag år motståndarc till den hår 
utvecklingen. Men jag anser, att 
det kan bli problem bland de 
juniorer, som med knapp ndd kan 
bygga en vanlig modeil med kon- 
ventionellamaterial. Detycker,att 
det hår år håftiga grejer, men de 
nya komposit-modcllema år for 
dyra fór dem att bdrja med. Det år 
min syn på saken. Gurra

Bilderna i nedre raden fr  v:
• En ung F1A-junior från Ungern.
• David Thorsén, UFK, Mjosa 1991, i F1B.
• Fredrik Heinonen, finsk FIB-junior, startar på World Cup
• UFK-junioren Fredrik Lintorp avslutar Gunnar s bildsvit:

t v vevar han in de sista varven på sin FIB-modell innan start 
t h en funder ånde Fredrik vid World Cup-tavlingen 1991 på 
Mjosa - hans andra tåvling - sedan han bór jade flyga F1B. 

Samtliga bilderhår: Foto Gunnar Ågren
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Smutta smycken!
Det hår år Lite vid sidan om det 
vanliga modcllflygprogrammet, 
men snyggt och smutt: smyckcn 
med flygplan - såvål oldtimers 
som modema. Många olika mo
deller finns representerade! JS 
Hobby & Aviatik såljer slips- 
hållare (99:-), hångsmycke (99:- 
), orhånge (129:-/par), slipsnål/ 
rockmårke (69:-). Dessa trevliga 
flygplansmycken år fina prisa· vid 
tåvlingar. Ett vunnet smycket till 
damen dårhemma ger många 
poång! Eller kop for att gc bort!

JS Hobby & Aviatik 
031-12 7048

Laddare & kontakter
• Astro 103 år en laddare fór 6-7 
celler - låmplig fór elflyg med 7 
celler. Den har timeravstångning, 
instållbar laddstfóm, ampere
meter, anslutning fór voltmeter. 
Då timem slår if rån går den auto- 
matisktdvertill långsamladdning. 
Genom Astros "Taper Charge", 
som innebår att strommen sjun- 
ker, då acken bdrjar bli full-lad- 
dad, år laddningstiden okritisk, 
dvs risken fór overladdning år 
minimal. Pris 298:-.
• SermosHigh-AmpPowerpole- 
kontakter år populåra bland el- 
flygare pga sina goda elektriska

och mekaniska egenskaper. 
Mitch Poling påpekar i senaste 
numret av Model Builder, att 
silverkontakter-som Scrmos - har 
lågre kontaktresistans ån guld
kontakter. FOr att underlåtta 
montering och demontering fmns 
nu ett specieilt verktyg, som 
kostar 50:-.
• Manz Speedy 30 ESe år ett 
helelektroniskt (inget relå) till/ 
från-rcglage med mjukstart och 
strom fórsčijning fórmottagaren. 
Max kontinuerlig belastning år 
30 A, korttidsbclastning max 40A. 
Reglaget år avsett for 7-12 celler 
och genom mjukstarten låmpar 
det sig åven fór våxlade motorer 
och Astro Cobalt 05 FA1 G. Pris 
475:-.

LRN Teknik 
018-6963 80

Ny Klemm 35 och Μ ϋ  13 
Bergfalke hos Swedcon
Swedcon, som importerar de in- 
trcssanta Pråzisc-modellema i 
metali, får till som maren fina till- 
skott i programmet, då det utflkas 
med bl a Klemm 35. Modellen har 
en spv på 2600 mm och en motor 
på 30-50ccm passar. Pråzise pre
senterar också en Bergfalke - ett 
segelplan vål kånt i Sverige. Pří
šerná fór dessa ligger kring mot-

svarande fór konventionella trå- 
modeller i samma storlek. 
Swedcon har också en ny Rodel- 
modell - Messerschmitt Bf 109 G 
i skala 1:4,8 - leverans kan ske 
omedelbart från lager.

Swedcon KB 
054-18 64 07

Irvine .46 RC-Ring
Irvine-fabrikens senaste RC- 
motor, dock inte helt ny, finns i 
två typer en "vanlig", som kostar 
795:- inkl dåmpare. Motom finns 
också som ABC-variant, till ett 
pris av 845:- inkl dåmpare. Båda 
modcllcma uppges finnas på la
ger fór omedclbar leverans.

JS Hobby & Aviatik 
031-12 7048

Ny el-seglare från Meyer
T-Sperber, den nya elseglaren har 
en spånn vidd av 206 cm och år 
avsedd fór 7 celler. Modellen styrs 
med sid- och hdjdroder, men kan 
också utrus tas med skevroder och 
bromsklaffar. Modellen har en 
lått, smacker, men åndå rymlig 
glasfiber/epoxikropp med rejåla 
Oppningar fór ackar och radio. 
Vingen år sprygeluppbyggd - 
profil Eppler205. Låmpliga mo
torer år Astro Cobalt 05, Astro 
Cobalt 05 FA1G eller Graupncr

600 8,4V. Byggsats med riming, 
byggbeskrivning, glasfiberkropp 
och sprygelsats kostar 895:-.

LRN Teknik 
018-696380

Starter och glodgrejer
JS Hobby & Aviatik har skickat 
in lite mekbox-doningar:
• En liten och kompakt starter, 
JS/Irvine, som startar .10-.91- 
motorer. Pris 349:-.
• En praktisk, extra lång gldd- 
stiftsnyckel, som gGrdctlåltarealt 
komma åtibl askalamodcller och 
helikoptrar. Pris 19:50.
• Engl6dklåmmaav"tryckpå"- 
typ med lång kabel. Pris 34:50.

JS Hobby & Aviatik 
031-12 7048

Nya Saito-motorer
• Saito FA-60T år en skalalik 
fyrtaktsboxermotor på 10 cm3. 
Borret år på 2 x 21,0 mm, slaget 
19,0 mm, vikt 430 g. Brånsle- 
konsumtionen ca 13 cm3/min. 
Motom uppges klara propellrar 
från 11 x 7 3/4 -13 x 6,perfektfor 
skalakårran. Motom kommer 
senare i Mfn-tesL Pris 3.295:-.
• Saito 120S-DP år en ny motor 
fórF3A och skalaflygama. Den- 
na nya 20 cm3 fyrtaktare har 
dubbla glódstift fór såkrare tom-

r ' — ' λ

Beråtta om Dina modellflyg-nyheter hår utan att dra till med J L ·  HOBBYHANDLARE · IMPORTØRER · AGENTER 
annonskostnader. Møn var ute i tid- det kan bil trångtl sånd gårna in material till "Nya Prylar"-sidorna
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gång samt pump fór battre 
bransleflóde och mer kraft. Bon- 
ar 32 mm, slag 24,8 mm, vikl 820 
g. Vidare har motøm en AAC- 
cylinder och en backven- 
tilsluftpump, som ger tryck till 
tanken. Test kommer i Modcll- 
ilygnytt i sommar. Pris 2.750:-.

RCM Hobby & Fritid 
0371-11150 (1630-2000)

Fantastiskt Fint Filter 
Från Fjarran Fabrik
• Saito tillverkar ett mycket fmt 
filter med kopp i hårdat glas. Det 
har ar såval partikel- som 
vattenavskiljare, således inte en 
sil, utan ett riktigt filter.

RCM Hobby & Fritid 
0371-11150(1630-2000)

Dieslar hos Natan
• Merco 29 diesel kommer från 
en gammal motortill verkare, som 
tidigare gjort enbart glodstiftare. 
Merco har nu slåppt en liten fin 5 
cm3 dieselmotor med trottel och 
smutt ljuddampare.
• Engelska Irvinefabriken har 
också bOrjat tillverka dieslar. 
Forst ut år en 20-motor men man 
distribuerar också
• AE-dieslar, som tillverkas i 
storlckama 02,05,1,0 och 2 cm3. 
AE-dieslama ar mycket fint gjor-

damed vevhus fråsta ur ettstycke.
• Från Calcutta, Indien, kommer 
en Kumar 500-diesel på 5 cm3. 
Motom levereras med ljud
dampare och RC-trottel.
• En sOt liten Pfeffer 0,6 cm3 
tillverkas fór hand i ett kĎk i 
Tjeckoslovakien. Den år låmplig 
fór lin- och ffiflygplan - eller bara 
att titta på.

Natans Hobby 
0340-60066

Ell-AirHB
Ell-Air tar nu hem ritningar från 
W.E. Technical, USA med bl a 
Sopwith Camel skala 1:4, Piper 
Cub J-3, skala 1:3 samt fór flåkt- 
cntusiasten Douglas Skyray skala 
1:8. Brian Taylors senasteritning 
Hawker Typhoon fór 15-20 cc 
fyrtaktare finns också. 
Ytterligare upplysningar per brev 
eller telefon.

Ell-Air HB, Box 7 7 ,660 60 
Molkom, tfn 0553-21116.

Ell-Air och ELAir?

ELL-Air och EL Air år två helt 
skilda skilda foretag och Bo 
SjOberg på ELAir skali enligt 
uppgift åndra sitt fóretags- 
namn. Lattare så fór oss alla!

Ovre raden fr  v;
De smutta smyckena, som JS 
Hobby & Aviatik sdljer. Finns 
med många olika flygplan: 
hångsmycken, slipsklåmma, 
rockslagsmårke mm. 
Merco-dieselnfrån Natans. 
Den "ny-gamla" Irvine .46 RC 
Ring från JS.
LRN-Tekniks Astro 103- 
laddare med 'Taper Charge" 
samt Manz Speedy 30 ESe 
helelektroniska tilllfrån- 
reglage - inget relå hår! 
Låmplig for våxlade motorer!

Nedre raden fr  v: 
Helmetall-Klemm 35 från 
Swedcon i Karlstad - intres- 
sant liksom också Bergfalke 
från summa foretag.
Saito's lilla fina filter, som 
RCM Hobby sdljer.
Sermos Powerpole-kontakter 
med praktisk "óppnare". 
"Tryck på"-glodklåmma med 
lång kabel har JS Hobby & 
Aviatik liksom en liten 
kompakt starter.
Irvine's nya ,20-diesel, som 
Natan har hemma!

Supre Tigre nu i Sverige 
Super Tigre-agenturen har nu 
tagits upp av AB Slotcar. Super 
Tigre-motorema tillverkas i 
Italien och år ett av vårldens 
åldsta och mest kånda motor
fabrikat - de uppfann en gång i 
tiden ABC-fodret!
Super Tigre-programmet om- 
fattar flyg- och helikoptermo
torer och detfmns storlekar från 
2cc upptill 45cc i encylindrigt 
utfórande. Dessutom finns en 
60cc inline twin, dvs en två- 
cylindrig radmotor! Man till
verkar också fórgasare, ljud- 
dåm pare och avgaspipor (Tiger 
PAW-pipoma). Bland kom-

mande nyheter kan nåmnas en 
ny .61 (lOcc) helikoptermotor, 
som kommer senare i vår. En 
.34 helikoptermotor (kallad 
Concept .34) finns redan på 
marknaden. I maj kommer 
motorema (med s venskspråkig 
instruktion) att levereras till 
hobbybutikema. Man kommer 
att hålla fullt lager av aktuella 
motorer och reservdelar - åven 
till aldre motorer, som har ul- 
gått ur programmet. 
Testexemplar har redan leve- 
rerats till Modellflygnytts 
motortestare och testrapport 
kommer i ett senare nummer!

HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER Skicka ett foto och Ilte text - det råckerl Och har Du Ingen
sand gårna in material till "Nya Prylar"-sidorna bild helper vi gårna med fotografering avprylen - GRATIS!
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Lennart Hansson
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214 65 Malmo 

040-19 37 90

Nr 2 «1991

F rífly g
1991

Tåvlingssåsongen 1991 år i full 
gång och rapporter om fina in
satser på de olika tåvlings- 
platscma kommer in.

Nordiskt Måsterskap 1991 
Den storsta tavlingen var Nor
diskt Måsterskap som i finsk 
regi avhOlls 22-24 februari på 
isen utanfór Bjómeborg. Vådret

kunde vařit båttre: till en bórjan 
6-7 m/sek, sedan okande till 
uppemot 9 m/sek. I kombina
tion med +5°C och sndfall från 
borjan av sjåtte perioden avslu- 
tades tåvlingen efter denna pe
riod. De svenska tåvlama var 
framgångsrika. Lars Larsson 
blev måstare i F1A senior och 
N iklas W ångberg likaledes

nordisk måstare i F1Ajunior. I 
F1B segrade Kydsti TCarhila, 
Finland, fóre sin landsman Ta- 
pio Linkosalo med David Thor- 
sen som båste svensk på tredje 
plats.
Samtidigt med NM hade Fin
land sin fórsta World Cup-tåv- 
ling - Finnish Open.
Flera svenskar hade tagit chan

Norbergstraffen 1991
Klass A l junior 13 år
1 Fredrik Marciszko Gagnef 519
2 Tobias Marciszko Gagnef 391
3 Pauli Lipponen Gagnef 310
4 Henrik Hellgren Norberg 306
5 Robert Hellgren Norberg 117

Klass A l junior 14-18 år
1 Niklas Wångberg S låndan 515
2 Lawrence Mackrory Norberg 513
3 Rikard Rudolfsson Norberg 488
4 Karl Holmberg Norberg 351

Klass F1A senior
1 Lennart Findahl Norberg 900+270

Bengt Wendel Norberg 900+270
3 Thomas Ekendahl Eskilstuna 900+175
4 Lars Larsson S låndan 887
5 Inge Sundstedt Borlange 871
6 Ulf Edlund Eskilstuna 839
7 Alf Wångberg Slåndan 793
8 Janusz Marciszko Gagnef 653

Klass F1A junior
1 Mats Hall Uppsala 848
2 Nilas Wångberg Slåndan 772
3 Fredrik Marciszko Gagnef 705
4 Staffan Backen Gagnef 644

Klass F1B
1 Bror Eimar Solna 900
2 Håkan Broberg Borlånge 886
3 Bengt-Olof T5mq vist Norberg 865
4 Nils-Erik Hollander Karlstad 759
5 Janne Forsman Borlånge 599

Lagtavling
1 Norberg 2665
2 Slåndan 2452
3 Borlånge 2356
4 Gagnef 2002

___________ , —

Nordiskt Måsterskap 1991
Klass F1A senior
1 Lars Larsson Sverige 844
2 Juha Titoff Finland 751
3 Kari TuLska Finland 714
4 Timo Pajunen Finland 364
5 Mikael Holmbom Sverige 235
6 Ulf Edlund Sverige 180

Klass F1A junior
1 Niklas Wångberg Sverige 597
2 Juhani Kuningas Finland 516
3 Kake Koivula Finland 446
4 Jon Wiese Sverige 221
5 Esko Tåhkapåå Finland 221
6 Denis Varhos Sverige 180

Klass F1B
1 KyOsti Karhila Finland 861
2 Tapio Linosalo Finland 567
3 David Thorsen Sverige 438
4 Bror Eimar Sverige 438
5 Markku Kiiskinen Finland 301
6 Bengt TOmqvist 221

son till World Cup-poång och 
framgång hade Håkan Broberg 
och Janne Forsman, som tog 
tredje resp fjårde plats i F l B och 
framfór allt Gunnar Ågren, som 
tog hem segem i F1C och dår- 
med kunde notera goda 25 po- 
ång i World Cup 1991.

Norbergstraffen
Norbergstråf fen på Åmånningen 
gynnades av perfekt tåvlings- 
våder vilket resultatlistan ger 
besked om. Många goda resul
tat noterades. Bror Eimar 900 i 
F1B med Håkan Broberg efter 
sig med 886, dårtill fin fly-off 
med tre tåvlare i F l A. 
Hcmmaklubbens "veteraner" 
Lennart Findahl och Bengt 
Wendel visade med eftertryek 
var skåpet skulle placeras och 
fórvisade den tredje flygoff- 
tåvlaren Thomas Ekendahl till 
just trcdjeplatsen. Åven i Ovrigt 
noterades goda resultat Ta en 
titt på resultatlistan! Studera 
åven tavlingskalendem fór 1991 
- många tillfållen till friflyg fo
religger som synes. Solnas Vår- 
etta och Uppsalas Maj-tåvling 
ligger nårmast i tiden och foljs 
av Friflyg-U T  på Revinge, 
traditioncllt under Kristi Him- 
melsfårdshelgen. 
Sommamattens leende kan man 
låta lysa mot sig forstå week-

Tåvlingskalender Friflyg sid 20!
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enden i juni (om man inte frire- 
drar att åka ner till Ungem fór 
Puzsta Cup) och sedan rullar det 
på med friflyg hela sommaren, 
både hår hemma och utomlands.

S tr ix  - en ny B-etta!
I dctta nummer av M odell- 
flygnytt presenteras STRIX, ett 
modellplan i klass B 1 med den 
nya regeln med strirre baryta 
och mer gummimotor - allt fór 
att åstadkomma fómyelse och 
yttcrligare friflygglådje.
De som vill prriva på att bygga 
Strix och vill ha mer informa
tion om allt det, som inte har 
kommit med på skissen har in- 
till och i kommentarema, ar 
mycket valkomna till friflyg-

redaktriren med frågor och syn- 
punkter.
Som bekant skali Riksmaster- 
skap frir denna nygamla klass 
arrangeras tillsammans med 
Friflyg-SM på Rinkaby Pan- 
sarrivningsfålt. Intresse fór att 
bygga en ny B-etta har avhrirts 
från en hel del håll.

Bertil har redan byggt en!
En som redan har byggt en ny 
modeli efter den nya reglema ar 
Bertil Dahlqvist i Laholm - se 
bilden!
Som vanligt år luften full av 
termik.
Var med och leta upp den!

Lennart Hansson

C T D / V  Modellflygplan  
O  I  Γ ί  I Λ  Klass B1
Konstruktion: Lennart Hansson, AKM

Total baryta max 12 dm2 
Gummimotor max 40 gram

Propellerdiameter 500 mm 
Stigning 590 mm vid 20% 

628 mm vid 60% 
590 mm vid 100%

Propellerfailning med Mont-
rcal-sparr.
Termiktaktik-stopp.

Framre delen av flygkroppen 
byggs av 2 mm balsa A-grain. 
Bakkroppen av 3 x 3 mm lon- 
geronger och tvårs tag 2 x 3  
mm, balsa.
Kroppens motordel klads på 
insidan med japanpapper med 
fibrema på tvaren. Lackeras 
med cellulosalack 2 gånger.

På utsidan klåds med japan
papper på tvaren. Lackeras 3 
gånger: spad lacken med thin
ner eller amylacetat.
Ovrig kladsel japanpapper 
med fibrema på langden. Lac
keras 3 ggr med spannlack, 
spadd med amylacetat 50/50. 
Frirstarkning framtill i krop
pen och vid bakre motorfaste 
av 1 mm plywood.
Nosblock av balsa, frirstarkt 
med 2 mm plywood baktill. 
0,5 mm rostfritt stål på nos- 
blockets framsida, med 3 mm 
hål frirpropellerstopp-pinnen. 
Spryglar av 1 mm hård quar- 
tergrain balsa.
Gummimotom frirdelas till 72 
mm2tvarsnittsyta.
Maxvarv cirka 450.

29



Nr 2 -1991ny tt

98

300 -----

1,5x3 1,5x3
-

5x9 1,5x3

2x8

STRIX Modellflygplan i  Klass B1 
12 dm2 baryta 
40 gram  gum m im otor

Konstruktør Lennart Hansson, AK M  · april 1991
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mraødtoOOffllyg)
Stunlflygare Erik Bjórnvall, 
Lycksele, skali genomfóra en 
utbildning fór stuntflygare. Den 
riktas till aktiva, verksamma 
domare och tavlingsarrangórer. 
Utbildningens mål aren fórbatt- 
rad kompetens av såval Byg
ning som bedómning av ett 
flygprogram samt hur tavlings- 
arrangemang skali genomfóras. 
Detta kommer alt hója svenska 
linflygares intemationella kon- 
kurrenskraft och dårmed fór- 
hoppningsvis óka den framtida 
rekry teringen.
Sveriges stuntflygare ar forde- 
lade Over hela landet, varfór 
kvallskurser inte kan genom
fóras. Utbildningen genomfórs 
darfór i samband med årets 
linflygtavling i Oxelósund.

VidOxelopokalen 1-2 juni 1991 
anordnas ett ulbildningsldger 
med start fredag kvall 31 maj.
• Fredag-lordag seminarier med 
genomgång av stuntregler och 
hur tavlingsarrangemang skali 
genomfóras.
•L órdag  flygs traningsom - 
gångar med bedómning, dar 
linflygare och domare gemen- 
samt diskuterar varje genom- 
ford flygning - darmed kan de

tavlande utveckla sin flyg- 
skicklighet.
• Under traningen spelas video
filmer in och utgór underlag fór 
lórdagskvailens seminarium. 
Vid 1991 års Lindans-fmal i 
samband med årets linflyg-SM 
24-25 augusti vid Tullinge fiyg- 
plats arrangeras ett seminarium 
i syfte att ge ungdomama tips 
om modeller, motorer och flyg
ning. Samtliga deltagare vid 
årets Lindans-final erhåller ett 
kompendium med nybórjartips, 
som sammanstallts av artikJar 
ffån tidningen Lina.

Ókad kom petens 
fór stuntflygare

Med dessa åtgarder kommer 
aktiva stuntflygare att ha en 
båttre kompetens att genomfóra 
ett stuntprogram, ytterligare en 
v ik tig  deta lj fó r sam tlig a  
linflyggrenar ar att fórbattra

tillgangligheten av byggsatser, 
ritningar, motorer och Ovrig 
specialutrustning/material fór att 
darmed dra till sig nya linflygare 
under 90-talet.

Lingrenen/Gert Assermark

Hånger våra linflygare 
m ed i den intemationella 
konkurrensen?

Svenska linflygare kommer 
vid flera tavlingstillfailen un
der 1991 att móta intematio
nella konkurrens.
Allra fórst ar den årliga danska 
Limfjordstavlingen, som ge
nomfórs 18-20 maj.
Nasta stora lillfalle ar EM i 
linflyg i Czestochowa, Polen, 
3-9 augusti. Samtliga linflyg- 
klasser ingår, dvs F2A speed, 
F2B stunt, F2C team race och 
F2D combat. Dessutom ingår 
också klass F4B (linflygskala 
jfr radiosidans F4C!) - hur 
många svenska skalaflygare 
finns som kan stalla upp?

En nyhet inom linflyget ar ung
doms-VM, som arrangeras fór 
fórsta gången i år. Kiev har 
nåmnts som tåvlingsarena, men 
de senaste beskeden talar om, 
att sovjetema ångrat sig. FAI 
undersóker alternativ tavlings- 
plats.

31 augusti-2 september an
ordnas den intem ationella 
com battav lingen  "Vasby- 
klippet" i Stockholm.
Mer info om namnda och an- 
dra linflygtavlingar kommer 
senare.

Lingrenen/Gert Assermark

WMMš

Pace Spirit blev en succé - nu u vi m ed P-51 MUSTANG! 
Skalabyggsatser av m ycket god kvalitet och konstruktion!

Byggsatserna innehåller 
plankande cellplastvingar 
och kroppdversidor, stansade 
& numrerade detaljer, motorkåpa 
i glasfiber, tank, landståll, 
hjulhus IABS, beslag, 
horn, ritning I fullskala mm.

PACE SPIRIT-skala 1:4
Spånnvidd: 1.905 mm 
Motor: .60 - upp 2-takt

1.20 - upp 4-takt

P-51 MUSTANG-skala 1:6
Spånnvidd: 1.905 mm 
Motor: .74 - upp 2-takt

1.20 - upp 4-takt

ScanLoad AB
Box 35 733 21 SALA 

Telefon 0224-104 90 
Telefax 0224-125 50

Bra byggsatser av 
engelsk hůg kvalitet!

31



medeiålders mån som
o ťórsókeráterupplivaFRAN KLUBBAF pojkdrommarna. And-

Aktiviteter på klubbnivå

Gunnar PREK Eriksson 
efterlyste olika åtgårder 

fór att fóra ut vår 
modellflygverksamhet 
utanfdr det egna ledet.

Claes Floren, 
Kungsbacka MFK, 

beråttar om vad man 
gjorde dår tillsammans 
med ett biblioteksteam 

under ledning av Góran 
Hulthén.

ra menar att detår 
vuxna Jcariar som inte 
slutatleka.

-  Nej, (jethandJar 
snarareom månnis- 

1 kans urgamJa drorn att 
j behårska luftrummet, 

sager modeil flygare 
Claes FJoren.

f varje hallandsk stad 
finns det en modellflyg- 
kluhb och i Kungsbacka 
uppgår fór nårvarandc de 
aktiva flygarna tiiJ 65 
personer.

Klubben tenderar dess- 
u tom att våxa mer och mer 
och det å r  ungdomarna som 
rått ett ókat intresse fór att 
bygga modeliflygpian.

-  En av de stora fórdelarna 
med modeJIhygget år att 
unga och gamla kan jobba till
sammans, m eaar Claes Klo
ren.

En modellbyggare till- 
oringar (immar, dagar och 
veckor med att konstruera 
“ S *  kHstra och bygga I bai- 
satra eller andra modernare 
s tar kare och låttare material.

koper fårdiga mo
deller och andra satsar på 
mer avancerar bygge. De r i
ta r sma plan sjiflva efter fóre- 
bJider som år håmtade ur 
verkhgheten.

ubbama har luft under vingama

Kxakta miniatyrer

futunts. Varenda detalj må.i? ________ 'aesRoren. ar svensk
te finnas med. Till η»ί — ·

En flygande start tånkte s ig  Kungsbacka 
Bibliotek få i  år. Hela bib lioteket flyger!

Den hårliga rubriken kunde nyli- 
gen låsas i pressen. Detta tack 
vare personalen på biblioteket i 
Kungsbacka under ledning av 
Goran Hulthén, som ståndigt 
stråvar eftcr att det skali pågå nå- 
got trevligt tillsammans med den 
ordinarie verksamhetcn.
Riktigt trevligt var det når stads
biblioteket var vård åt Kungs
backa Modellflygklubbs utståll- 
ning och byggverksamhet. Hela 
lokalen var fylld med modeller, 
model lbyggcn pågick, motorer 
mm visades. Mångder av besb-

kare i alla åldrar, modcllflygare, 
som inte tråffats på evigheter, 
reportrar och fotografer. Allt och 
alla i en underbar atmosfar, kryd- 
dad med en svag, men omiss- 
kånnlig doft av ricinolja och me
tanol. Evenemanget annonserades 
i bl a Kulturkalcndcm, som distri- 
bueras till alla hushåll inom kom
munen, pressens kulturspalter, 
sportlovsprogram samt med en 
mångd prydliga affischeruppsatta 
i alla skolor, fritidsgårdar och an
dra offentliga lokaler. Allt detta 
genom bibliotekets forsorg.

Allt i bokvåg togsfram!
Till utstållningen hade man 
plockat fram och arrangerat allt i 
bokvåg om flyg och hobby. Spe
ciella litteraturlistor hade trycks 
upp. Dessutom lyckadcs man 
under de fem veckoma utståll
ningen pågick, med bibchållet 
lugn, besvara alla de frågor som 
vi modellflygare vanligen råkar 
ut fór. Nyfikna bcsokarc fick in
formation, som bl a S MFF till- 
handahållit.

Biblioteket i Kungsbacka har ge

nom sitt totala engagemang i 
kulturfrågor fått en ledandc roll i 
kommunen når det gåiler att fora 
fram olika kulturaktiviteter infor 
en bredare publik.

Intressera andra!
Vår forhoppning år, att flertalet 
bibliotek i vårt land leds i samma 
anda. Om så inte år fallet, kan vi 
låta Kungsbacka bibliotek och 
dess personal tj åna som en mycket 
fmt foredome.

Claes Floren 
Skansenvågen 6,430 40 Sáro

Alingsås stó ttar fin t 
M FK Slåndan-kurs

En sondagsflygare 
fu nderar...

Från flerfaldige Nordiske Mås
taren Lars Larsson, MFK Slån- 
dan (två NM i rad i F1A), får vi 
rapport om en genomfórd ung
domskurs. Den har fórtjánstfullt 
stbttats av Alingsås kommun, 
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som stått fór i stort sett alla 
kostnader. Man vånde sig till 
årskurs 3-6 och utbildingen 
(handlunsbygge, teori och flyg- 
ning) var fórlagd till tre lOr-
dagseftermiddagar.

Bruksanvisningar, byggbeskriv- 
ningar, "hur gór man?", "så hår 
fungarar vår produkt" etc etc. 
Dessa djåvulska papperslappar/ 
tjocka bbcker! Alla dessa skrivna 
ord, som formorkar himlen på mitt 
livs horisont!
Alla dessa skrivna ord, som om 
man låser och fórstár vad man 
låser, alltid visar att de har rått! 
Dessa ting år cmot mig! De har ju 
alltid rått. De år absolut inte sam- 
arbetsvilliga emot mig. Har de 
aldrig hor talas om MBL - med- 
beståmmandelagen?

Skol! bara de ha ratt?
En annan, liten månniska, som 
bara lever enligt en enda dcvis når

det galler bruksanvisningar, har 
ju inte en chans. Fbrlåt, vad sa 
Du? Vilken devis det gålier? 
Jaså, den. Den lyder som fóljer:

Om ingenting annat 
hjalper, så Uis 

bruksan visn ingen!

Det år den jag lever efter och jag 
år då den ståndigc forloraren. Det 
kan galla en modeil, somjag håller 
på att såtta ihop. Det visar sig 
alltid, att jag naturligtvis skulle 
satt in det dår spantet INNAN jag 
limmade ihop kroppen. Nu sitter 
jag hår med ett lost spant till ingen 
nytta! Vad gbr man? Jag har gett 
upp! OK - nu får det vål bli sagt



Sodra Dalarnas Radioflygklubb 
c/o Etiksson 
Dalkarlsgatan 16
776 00 HEDEMORA t!*;v;« r 2 .Ά

Stod till utypyklini>sarbftt‘ ίηΟΠΙ fóreHingStlVSl

51Χ1ΓΔ uaiamas Radioflygklubb har 1991-01-16 inkommv. med ansOkan om stikl 
lill utvccklingsarbcie inom fbrcningslivet. Sedan Srendet handlagis ocb 
fbredragiis lamnar harmed statens ungdomsrid ftiljande

BESLUT

Statens ungdomsr&d bcviljar Sixlra Dalamas Radioflygklubb 15 IKK) kronor i stikl 
fill angiver projekt under verksamheisilret 1991.

Statens ungdomsrild uppdrar Λι kammarkollegiel an. efter rekvisition uibetab 
niimnda bdopp till Sbdra Dalarnas Radioflygklubb. Medel som ime forbmkas 
skali Jtcrbctalas till kammarkollegiet.

Siidra Dalarnas Radioflygklubb skali senast den 30 april 1992 lHmna statens 
ungdotnsr&d en rcdogbrelse for verksamheten samt av vederbitrande revt.otc 
stvrkt rakenskapssammandrag rOrande kostnadema fftr verksamheten.

FRÅN KLUBBARNA

tings · plåta svartvitt * sand in till Modellflygnytt

Erling Bjursirom 
t f kanslichef

Άλ''
SiMan Rengtsson 
bidragshandliiggare

Finansieringsplan fór 
Bygg och Flyg I Såter
År 1 Lokalhyra 8.000:

Byggutrustning 1.000
Dubbdkommando 2.000
Byggmateriel
Driftskostnader

2.000
2.000

År 2 Lokalhyra 8.000
Byggmateriel 2.000
Driftskostnader 2.000

År 3 Lokalhyra 8.000
Byggmateriel 2.000
Driftskostnader 2.000

Sddra Dalarnas RFK 
har tagit ett berdmvårt 
steg att ge fler 
mójllghet att upptåcka 
och prova på modell- 
flyg. Till det behdvdes 
lokal. Till lokalhyra och 
utrustning behdvdes 
pengar. Man sókte 
bidrag och flck det! 
Vårt att próvas av 
andra klubbarl

En flygande start tankte sig Sódra Dalarnas RFK  
få i år. Klubben får bidrag! Så har ansókte m an:
P roje ktbe skri vning fo r
"Bygg och Flyg i Såter”
Sódra Dalamas RFK består fór 
nårvarande av cirka 70 medlem- 
mar i Såter och Hedemora kom
muner. Stórsta medlemsantalet 
firms i Såter, dår åven klubbens 
flygfålt år belåget. Klubben syss- 
lar med radiostyrd modellflyg- 
verksamhet och anordnar åven 
tåvlingar på riks-, låns- och 
klubbnivå.

Då vi i klubben mårkt ett ókande 
intresse fór vår verksamhet,

framfor allt från ungdomar i Så
ter, ser vi det hår projektet som en 
chans fór oss att hjålpa dem in i 
vår trevliga hobby. Eftersom 
Såters kommun inte har några 
lokaler eller ståller några pengar 
till vårt fórfogande fór sådan har 
verksamhet, ser vi det hår som en 
mojlighet att hjålpa de ungdomar 
som vill prova det hår med mo- 
dellflyg. Verksamheten kommer 
att riktas till ungdomar i Såter, 
som vill ha hjålp med bygglokal 
och sakkunnig ledning under 
byggnation av modeller samt un

der flygóvningar. Vi vet, att 
många år intresserade, men att de 
inte har någonstans att bygga el
ler att de inte vill starta på egen 
hand.
Det hår ger oss en mójlighct att 
hjålpa de intresserade ungdomar, 
som vi inte har kunna ta hand om 
ftjrut, då vi inte har haft egen 
bygglokal.
En bygglokal kommer att hyras 
och inredas fór byggnation av 
modellflygplan. Klubben håller 
med byggutrustning. Vi kommer 
att bygga och flyga modellflyg

plan samt låta intresserade ung
domar prova på att flyga klub
bens tråningsflygplan.
Projektet startar genast, om vi får 
Utvecklingsbidrag, och håller 
fórhoppningsvis på åven efter de 
tre forstå åren.
En specieli ungdomsledare styr 
verksamheten och denne kommer 
att dokumentera och utvårdera 
projektet. Efter hjålpen att komma 
igång tror vi att det hela skali rulla 
på av sig sjålvt.

Sódra Dalarnas Radioflygklubb

från min sida en gång fór alla: 
Jag har gett upp.
Jag lovar harmed och svar, 
att jag hadanefter skali låsa 
bruksanvis ningen FŮRST och 
sedan såtta igång med att 
bygga!manóvrera den sak, jag 
håller på med.

Det frnns helt enkelt ingen annan 
losning på problemet.
Trist, men sant!

Kalle Sondag

Rune & Jan Sdfvenberg - i styret 
hos MFK Vingarna, Umeå, 

sedan start låmnar plats fór nya 
ansikten: Ordf Håkan Holmlund 

+ Roland Johansson, Jan 
Nåsman Gunnar Dahlberg, Ulf 

Edlund (såkerhetsansvarig).

Två Nordiska M åstare 
hos M FK Slandan
MFK Slandan i Gendalen slog 
till rejålt under årets NM i friflyg 
och tog hem två NM-tecken. 
Gendalcn tycks ha bra jordmån 
fór F1 A-flygare. Lars Larsson 
tog hem seniorklassen vid tåv-

lingama i Pori (Bjomeborg) och 
Niclas Wångbergjunioridassen. 
Båda flóg Lasses "Sky Lady", 
som passade bra i det hårda vå
der (snó & 14 m/sek) som rådde 
under NM-dagama.
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nytt

Kontakta m ig och 
2 i  Du får besked!

U Tel 0346-845 80

ROSSI, KAVAN 
GLEICHAUF, JR RC

ELDE-IM PORT
Tallstigen9«311 41 Falkenberg

MODtLLFLYGARE 
I NORRORT

.. .N u  kan  du få  h ja lp  m ed  a llt ifra n  b y g g s a ts e r till 

fa rd ig b y g g d a  h e lik o p te rm o d e lle r . V id  kop  av  h e liko p te r 
in g a r  in tr im m n in g  och  f ly g tra n in g  u tan e x tra  kos tnad .

M oto re r till f ly gp lan  och he likop trar 
Rese rvde la r · Tillbehor · R ad io styrn ing

Gldntans Vag 2, S-184 70 ÅKERSBERGA. Tel 0764 243 03.

Ham tlager och postorderforsåljning

FRÅN KLUBBARNA
•fe-*" r ■M-

Aktiviteter på klubbnivå * inbjudningar

Vingama, Umeå harfíygmeetingden25/5ITavelsjó-3milVUmeá.26/5 
reservelag. AJla Inbjuds hjårtligt Kontakta JerkerSandstróm-090-60250

CPSuperaccar
N u å n tlig e n  i S v e r ig e ! E tt la d d n in g s b a rt b a tte r i s o m  h a r 
fo rd u b b la d  k a p a c ite t jå m fo r t m e d  v a n lig a  N i-C a d  b a tte r ie r. 
100 0  m A h  m o t n o rm a lt 5 0 0  m A h ! K la ra r h ó g a  s tró m u tta g . 
G P -g re e n c h a rg e  å r a v  N ic k e l-H y d r id e  ty p  v ilk e t s a k n a r 
m in n e s  e ffe k t o c h  å r  h e lt m iljo v å n lig t - in g e t k a d m iu m ! S to r- 
le k  R 6, s p å n n in g  1 ,2 V , g å r  a tt å te ru p p la d d a  c :a 1 0 0 0  g g r.

Pris per st. 52:-, 10 st 490:-.
T e l. o rd e r  0 4 0 -1 1 8 6 5 0 , o rd e r  fa x  0 4 0 -1 1 8 6 5 1 . F ra k t o c h  PF 
t i l lk o m m e r p å  d in  o rd e r . H e lt n ó jd  e lle r  p e n g a rn a  tillb a k a .

f V t n m k .  A B Ett foretag med kapacitet!

TIDLOSA RC-PLAN 
fór nybórjare och 

avancerad flygning

Dacapo · spv 158 cm

RITNINGAR 
MATERIALSATSER 

TILLBEHÓR · MOTORER

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

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

Kvållstid

A1H Skyraider

i S pånnvidd 305 cm 
C urtiss P40D
S pånnvidd 259 cm

£ Shoestring
S pånnvidd 240 cm

o F6F H ellcatcn S pånnvidd 249 cm
Λ Waco YKS-6«Μo Spånnvidd 252 cm

i
•

hr4

T-28B
S pånnvidd 259 cm 
S tep h en s Akro 
Spånnvidd 254 cm 
FW-44 J  S tieg litz
Spånnvidd 227 cm
C essna 180

r i
k.____

S pånnvidd 274 cm

Hantverkargatan 2 · 261 51 Landskrona 

Telefon 0418-179 85

M150 
M180 
M300 
M360 
M90 Marin 
M40 Marin

3.7 hp/13.000 rpm ca 1.650:-
4.1 hp/12.000 rpm ca 1.900:-
7.0 hp/12.000 rpm ca 3.500:-
7.8 hp/12.000 rpm ca 4.100:-
3.9 hp/20.400 rpm ABC ca* 2.400:-
1.7 hp/22.500 rpm ABC ca* 1.950:- 

M40 våxlad 1.7 hp/22.500 rpm ABC ca** 2.600:- 
Servostyrd RC-nål ca 200:-
Glfidstift M-01(medium), M-02 (kalit) 23:- 

M-03(kallt fór nitro) 26:-
M-04(extra kalit), RC 31:-

* inkl pipa ** Inkl pipa & våxel M O K I-m otorer 2 ,5  - 60 cc

3F:s HOBBY SERVICE 
Oxelógatan 20 A · 613 00 Oxelósund 
Tel 0155-35520 & 0155-328 47

ORIGINALKATALOG såndes mot 50:- el 
kopia mot 15:- i frimdrken eller insatt på 
vårt postgirokonto 25 51 83 - 6.
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Stoldi
Åhus-garage

Gotlåndskt vandringspris
Vid Gotlands Modeil Aviatórers 
årsmOte utdelades ett nyinstiftat 
vandringspris, skånkt & skulp- 
lerat av Freddy Idung. Priset - 
evigt vandrande - dr en skulptur 
i metali fórestállande en mo- 
dellflygare, som intc helt lyc-

kats med dagens sista flygning. 
Ovcrraskad och lycklig motta- 
gare fórsta året blev Bertil 
Klintbom - se bildcn ovan.
Hur kvalificerar man sig fór att 
kunna komma ifråga fór att få 
detta fina pris? Red's anm.

Vid ett inbrott i mitt garage i 
slutet av 1990 ståls modellflyg- 
grcjor enl listan hår nedan. Jag 
hoppas på hjalp att återfinna 
dem. Ring
Carl-Ame Jónsson 044-24 27 37, 
Åhus-polisen 044-24 20 30 eller 
Kristianstadspolisen 044-18 40 00.

C-A Jónsson
• Futaba-sandare. AM, 27 MHz
• Graupner Taxi, plankad cell- 

plastvinge & OS 40.
• Graupner Monzun med OS 40
• BullctmedOS45.Plankningen 

på cna vingen ar något bucklig, 
"beteckning" SE-CHJ.

• Cederholmskonstruerad mo
deil markt JOHNC Mark 2. 
Motor OS 40 FSR.

"Oppet” 
s kala-DM i 
Helsingborg
Helsingborgs MFK halsar lan
dets skalaflygare valkomna till 
Vasatorpsfaitct den 25-26 maj. 
Vi fortsåtter med popskalan 
ICA-lyftet och tavlar ocksi år i 
F4C - båda ingår i DM. Trots att 
tavlingen ar ett DM, ser vi gama 
att skalaflygare från andra delar 
av landet deltar. På fåltet har vi 
clplintar och rinnande vatten, så 
tag gama familj och husvagn 
med Er. Anmaian senast 19 maj 
till Bdrje Sebring (042-714 26). 
Vasatorpfaltet har sin infart vid 
Osterieden 101, Helsingborg.

Vingarna, Umeå
Det ska vara 
fordelaktigt att 
vara en "Vinge”!

• Tillgång till bra modcllflygfålt
• Man får info om nyheter.
• Man får info om nya riktlinjer 

fór modellflygverksamhct.
• Man får hjalp att utveckla sin 

flygning, om man så vill.

• Man år fOrsåkrad
• "Haverikommission": 

informerar om forsåkringsfrågor, 
hjålper till om olyckanår framme, 
meddelar regler mm från stat & 
kommun, medlar & råder mellan

partema vid ev krasch-tvist, ut 
arbetar regler fbr vårdering av 
modellplan, bistår vid fOrsåk 
ringsårendc, uppråttar & medde 
lar fåltregler och ordnings
foreskrifter. (Inte dumt alls!)

ScanLoad AB

F O X  E ag le  h a r lan d at.
Den finns I Sverige! FOX, made In USA sedan 1947! Utan ’’smink" men med skóna egenskaper. 
Antlngen Du våljer FOX ring eller FOX ABC, får Du en motor som Du kan Ilta på och som 
motsvarar Dina fórvěntnlngar.
FOX motorer konstrueres och tlllverkas av folk som vet hur en modellmotor skali gå. 43 års 
erfarenhet borgar fór ett brett kunnande, som Du har glådje av genom Din FOX.

FO X E A G LE  4 1 0 c c o c h 1 2 c c  
FO X B F R A M E  6,5CC, 7 ,5cc  och  8cc  
FO X C F R A M E  6 ,5cc  och  4cc
Samt liga finns I ring eller ABC utforande
De fiesta levereras med Ijuddåmpare
Flera modeller levereras med blankpolerad spinner

Ett litet smakprov:

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

Box 35 733 21 SALA
Telefon 0224-104 90 
Telefax 0224-125 50

RCM Modeller ■ "FOX Eagle IV år den kraftfullaste 
mars/1991 1.60-motorn med Ijuddåmpare, 
page 114! I som vi någonsln testat!"
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Ny design 
Enkel konstruktion 
Såker konstruktion 

Látt att montéra

Finns i kompletta set 
från mini till maxi

Den enkla losningen!

(Merati) luftdrivna landståll
S ku lle  lu fte n  ta  s lu t e lle r  d e t b iir b ro tt p å  s la n g e n  - in g a  p ro b le m  - d e n  in b y g g d a  re tu r ljå d e m  flip p a r u t s tå lle to c h  e n  s å k e r  

la n d n in g  ka n  s k e  m e d  h ju le n  u te  ·  H a r  D u  fu n d e ra t p å  in få llba rt, m e n  ty c k t a tt d e t v e rk a t b e s v å rlig t, p ró v a  D U E B I o ch  

u p p tå c k  s jå lv  h u r lå tt d e t å r  ·  O c h  b illig a re  å n  D u  tro r! ·  P ro s p e k t m o t fra n k e ra t (5 :-) A 4 -A 5 -k u v e rt.

Soden
R C /H O B B Ý

Prisexempel
2- punkt .40-.60 mod nylonhus kompl set 515:-
3- punkt .40-.60 mod nylonhus kompl set 673:-
2-punkt .40-.60 mod helmetall kompl set 875:-
2-punkt .60-.90 mod helmetall kompl set 931:-
2-punkt .90-uppåt helmetall kompl set 975:-

Finns hos foljande återforsåljare: 
Model-Craft, Malmo 040-714 35 
Malmo Hobby, Malmo 040-91 01 08 
Molander Hobby, Landskrona, 0418-179 85 
Thylin Service, Luleå, 0920-129 29
( ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES! )

TIME KILLING PRODUCTS

Folkungagatan 132C · 116 30 Stockholm · Telefon 08-643 67 87 · Telefax 08-643 76 87

Saito
Saito 120S-DP 2.950:-
Saito 300T-TDP 7.300:- 
Saito 325 R5-D 12.000:-

Saito FA 50 1.350 
Saito FA 65 1.495 
Saito 120S 2.550

= EG-priser! obs přiseti *
Saito FA 60 Twin! En Ilten 10 cc boxermotor. Vikt endast 750 g. 
Åntligen en motor som passar de små skalakarrorna!

JR OBS PRISET!

Beat 202 PCM, 550:-
B6C-4SHL Computer 2.495:- 
JR Gyro NEJ 120BB 1.195:-
JR NEA-850B Elektron. 495:- 
fartreg lage, OBS PRISET! £

Nyhet! Svensktillverkad 12 V 
FÅLTLADDARE fór 9,6V & 
4,8V med automatisk snabb- 

laddnlng som stånger av når acken år fuHaddad. 
Dårefter går den ner på lång samladdning. Kan 
åven kóras en bart på lång samladdning 50 MAh. 
Laddar såndar- & mottagareacken samtidigt!

motorer

Blue Bird
Sam tliga motorer har dubbla 
kullager. Mycket prisvårda!

25F flyg 
28FH helik 
ABC - 32F 
AAC - 40F 
AAC - 46F 
A A C -51F

Blue Bird Prince 40L!
Lågvingad ARF-kårra, spv 1.440 mm. Motor .40- 
.50 2T; .40-.80 4T. Nåstan fårdig, kompl m hjul, 
tank, spinner, skruvar, gångjårn, propeller mm.

LÁTTFLUGEN! 1.490:-
m motor BB46

Blue Bird Trainer 40T!
Hógvingad ARF-kårra, spv 1.580 mm. Motor .40-.50 
2T; .40-.80 4T. Nåstan fårdig, kompl m hjul, tank, 
spinner, skruvar, gångjårn, propeller mm. 
LÁTTFLUGEN! BRA NYBÓRJARMODELL!

R C M  H o b b y  & F ritid  A B
Box 96 ■ 332 00 GISLAVED ♦ Tel 0371-111 50 (1630-2030) · Fax 0370-223 47

3R
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pianotråd &
m åssingsror och bakkantlist
m ycket annat block

Dessutom  vi 
Modellprodukters vålkånda 

kvalitetsbyggsatser

10% rabatt vid kóp over 250:- 
gåller privatkunder

H O BBYTRA
Postlåda 1371 · 820 77 Gnarp 

S  0652-241 46

Svenska
dekaler

Sjalvhåftande plast- 
dekaler med svenska 
flygvapnets nationa- 
litetsbeteckningar

Sått in pengama på 
postgirokonto 
45 96 50 -  8 

så sander vi dekalema 
omgående per post. 

Ange adress, telefon & 
antal dekaler av resp 

storlek
R D A K o n s u l t H B
F annyda lsp la tån  12

131 41 N acka
08-716 8 5  3 4  kvå ll _____________________

SE HIT KLUBBAR! 
Hår nånting for 
bygglokalen!

WILGA 
° stavmodel I

Jedeiskyvinge spånnvidd 50 cm

HUGIN
Jedetekyvinge spånnvidd 65 cm

MUNIN
Sprygeivinge spånnvidd 75 cm 

diamondkropp

FAITAN motorgummi. 
Prislista mot 5 kr i frimårken. 

Klubbrabattl

ARNE ANDERSSON
Bagaregat 36M · 611 31 Nykóping 
0155-868 52 · K V Å L L S T ID !

Stiders
RC/H0BBÝ

: KILLING PRODUCTS

SŮDERS RC/HOBBY 3-ARSJUBILERAR. VI TACKAR VARA KUNDER 
FÓR VISAT FÓRTROENDE MED FŮLJANDE EXTRA-PRISER!

VIDEO
Learn to tly hell with Len Mount 275
World Scale Champs 88 245
Large Scale Meeting 1988 245
Large Scale Meeting 1989 245
Large Scale Meeting 1990 245:-
(De stora grabbarnas modeller!)
1 st Europ. Ducted Fan Fly-in '88 245:
D'rto, del 2 RC-Jets 2 245
Abingdon Ducted Fans 1987 245
Sandown Symposium 1989 245
NY! European Control-Line Champs 89 245: 
NY! Hanno Prettner, World Champion 245:- 
NY som kommer! Paris Jet show RC-Jets 3

TettraGI6dhuvsklamma3111 vrid ( 95: 
TettraGlodhuvsklamma3121 tryck (115 
Tettra Plastlink 2511.4 st 
PILOT roderstånger 
PILOT hjul 0  55, 60, 65 mm 
TT Power Panel, nya modellen 
Concept rotorblad H-3074 
JR servo 4031 
JR servo 307 
HiTec 422 servo 
HiTec 422, sats om 4 st 
HiTec 425 dubbla kullager 
HiTec 425, sats om 4 st 
HiTec 101 Mini-servo 
HiTec 101, sats om 4 st 
Graupner 507/508 stand servo 
Graupner 507/508, sats om 4 st 
Graupner 5007/5008 kullagrat 
Graupner 5007/5008, sats om 4 st (980:-) 780 
Futaba 148, standard servo 190

( 95:-) 50
(115:-) 60
( 25:-) 12
( 48:- 25

Futaba 148, sats om 4 st 
Futaba Megatech ratt-radio 
Futaba ATTACK, 2:a 
Futaba Conquest Heli,

4 servon, ackar & laddare (2.998:-) 2.698:- 
Futaba Conquest, 6:a 

4 servon, ackar & laddare 
Futaba Attack, 4:a, 3 servon 
Challenger 4000, 3 servon 
Challenger 550,4 serv + ackar (2.060:-) 1.545 
Hadnpump JAMARA (145:-) 90:-
Laddare + 12 ackar

(fór HiTec med Hera) (386:-) 298:-
Startmotor (or upp till .20-motor (298:-) 225:- 
KYOSHO kombiladdare fór laddare, sándare, 

mottagare 500 + 1000mA + glodacke
(245:-) 198:-

OBS! 2-diods-ackvakt medfbljer allaflygmodellpaket!

(760:-) 580 
(950:-) 698 
(650:-) 520

(2.860:-) 2.595 
(1.350:-) 1.198 
( 965:-) 750

35:-/par 
(265:-) 189: 
(258:-) 189 
(635:-) 475 
(465:-) 369 
(165:-) 150 
(660:-) 500 
(225:-) 185 
(900:-) 690 
(245:-) 220 
(980:-) 780 

190
(760:-) 580 

245

FLYGPAKET!
Humming 40 + KB 45 Sportster +
Challenger 4000 + 4 servon (3.315:-) 2.598: 

FLYGPAKET!
Humming 40+KB 45 Sportster(2.l 85:-) 1.755: 

WESTERLY 2000, byggsats 345
WESTERLY 2000, fardigbyggd (1.295:-) 898: 
O.S. motorer ./. 10%
O.S. 21 SEB Bilmotor (1.015:-) 798:·
KYOSHO skalabilserie + ack + laddkabel och vi 
bjuder pd radion Challenger 250, várde 555 
5 liter soppa 80/20, ej postorder 69
Solarfilm (31:-) 24
Solartex (97:-) 75
Polytex (105:-) 89
T.T. minservo, 2,2 kg.vkt 33 gram (245:-) 149

OBSI DESSA PRISER GALLER ENDAST MAJ MÅNAD UTI

NYHETER! Hela Super Tigre sortimentet!
Super Tigre S-2500 1.945:-
Super Tigre S-3000 2.290:-
Super Tigre S-4500 2.950:-

Samtliga motorer levereras utan Ijuddåmparel 
BYRON MODELS
Ryan ST-A kit 1/4, 2225 mm Kompl 4.556:-
Pitts De Luxe kit, 1700 mm 3.815:-
Dekalsats till dito 798:-
CHRISTEN EAGLE, 1700 mm 3.717:-
STAGGERWING, 1925 mm 4.845:-

Komplett landståll till dito 2.648:-
CHRISTEN A-1 HUSKY, 2625 mm 4.724:-
CAP- 21,2000 mm 2.995:-
F4U-1 CORSAIR. 2125 mm 4.639:-

Roterande landståll till dito 2.498:-
Skalahjul till dito, per par 445:-
Infållbart sporrståll, komplett 475:-
Luftsystem huvudståll, komplett 479:-

PurrrPow'r Quadra 50 4.285:-
SUKHOI, 1/4, 2050 mm, komplett sats 5.135:-
PurrrPow'r 4.298:-
Røpublic P-47 Thunderbolt, 2000 mm 5.172:-

Landståll till dito 2.765:-
Skalahjul till dito, per par 445:-
Luftsystem huvudståll 635:-
Infållbart sporrhjul, komplett 475:-
Landstållsbeklådnad 282:-

UNIVERSALMOTORFÅSTE for samtliga 
modeller fór ST-2500 & ST-3000 450:-
CONCEPT NEWS!
CONCEPT 60 SE, byggsats 6.390:-
CONCEPT 60 med OS 61, fardig 9.900:-
CONCEPT 30 DX med OS 32, fårdig 4.190:-
CONCEPT 30 SE med ST 34 (4.575:-) 3.395:-
HITEC!
Gyro, kullagrat 890:-
Gyro, standard 690:-

NYHETER HOBBICO!
ASAP R.T.F. Mycket hdg kvalitet!
Super Chipmunk ,25-motor 1.395:-
Super Chipmunk .40-motor 2.035:-
Telstar, lågvingad ,25-motor 1.392:-
Telstar, lågvingad .40-motor 1.848:-
Diabolo, .40-motor 2.035:-
EXTRA 300 .40-motor 2.077:-
Curtiss P-40 E Warhawk, .40-motor 2.077:- 
Cessna 182, ,40-mtoro 1.848:-
Avistar AWARF, .40-motor 1.143:-
Flightstar AWARF, ,·40-motor 1.143:-
Hobbystar AWARF, ,60-motor 1.548:-
Sturdy Birdy, .40-motor 726:-
Hobbico Power Panel 274:-
NYHET! DYNAFLITE- låttbyggda & littflugna! 
Fun Scale Mustang .40-motor 695:-
Fun Scale Mustang .60-motor 898:-
Fun Scale Spitfire .40-motor 848:-
Fun Scale Corsair .40-motor 848:-
PICA MODELS
FW-190D-9, skala 1/5 Spitfire, skala 1/5 
WACO YMF-3, skala 1/5 Spitfire, skala 1/6 
Cessna 182, skala 1/5 T-28B, skala 1/5
Cessna 182, skala 1/6

JAMARA MODEL · NYHETER!
The Duke, oldtimer, spv 1685 mm, .40-m 640:- 
Vicomte 1915, oldtimer, spv 1600, .40-m 595:-
Ford Fliver skala1/5, spv 1366 mm 745:- 
Lågvingade tråmodeller:
Astrostar45 ARF, spv 1450 mm 1.495:- 
Unicorn 45 ARF, spv 1360 mm 1.425:-
Sharp 45 ARF, spv 1500 mm 1.495:-
Air Wolf kaross till Concept/Shuttle 1.395:-

Utbytesstartkona fór STORA spinners 52:- 
Spinnergummi till dito 28:-

V.

coders
RC/HOBBY.

E KU LtNC PRODUCTS

Folkungagatan 132C, 116 30 Stockholm 
Måndag-Fredag 10.00-18.00, 
Lunchstangt 13.00-14.00 
Lčrdag 10.00-13.00 
Telefon 08-643 67 87
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GRATTIS Bjórn Blom, 12 år, 
segrare 11990 års LINDANSEN

1991 åra Llndansfinal genom fór s dan 24-25 augustl 
l samband med årets SM-tSvIingar i llnflyg.

Vinn 
Lindansen '91 
med 
Linus!

M o to r :

N y b ó r ja r e  3 ,5  c c  

F r fa r n a  5 ,0  c c

Linus år ungdomsmodellen fór Lindansen. Lått att bygga.
Kóp den direkt från SMFF:s expedition, Box 10022,60010 Norrkóping, 
telefon 011-1321 10
p p | 0  p O C  LINUS · spånnvidd 1.050 mm · vikt 700-750 gram 
• r U w  t W . "  komplett byggsats · Enbart ritnlng 25:- + porto

B y g g s a ts e n  in n e h å lle r  ritn ing  m e d  b y g g b e s k r iv n in g  s a m t a lla  d e la r  fa rd ig a  fó r  m o n te rin g . 

T a n k , h ju l o c h  s ta ll s a m t a lla  b e s la g  in g å r i b y g g s a ts e n  - d o c k  ej k lå d s e l, lim  o c h  lack .

Lindansen år en ungdomståvling fór nåsta generation linflygare!

K rá s n a  m o d e llb y g g a re  
v å lje r  h o b b y trå  h o s  o s s !  
D e t D u  s a k n a r  h o s  a n d ra  
fin n s  h o s  o s s !

F ó r f in s m a k a re n  f in n s  å v e n  s p ru c e lis t !

■  F ram kan tlis t 6 x 8 4  1 6 x 2 2  m m
C lark  Y sym m etriska

■  P ianotråd  0 ,75  ->  5 m m  d iam eter

■  P ro fillis ter fó r bå ttre  lu fts trøm ning  
kring ro d ery to rn a .

■  V in g s tó tto r - p ro filh yv lad e

■  R otorb lad  till RC a u to g iro  och  
RC h e liko p tra r

B alsa · p lyw ood  · furu  · ródb ok · m m

P ris lis to r m ot d u b b e lt brevporto  
Å T E R F O R S Å L J A R E  A N TA G E S !

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

oo

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

Alpina Magic
Spånnvidd 3800-4400 mm

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

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

Agent och distributor fór Multiplex 
flygplan och tillbehor

Å te rfo rså lja re  so kes !■ ■ ■ ■

HOGANAS hobby och 
elektronik

Postadress: Box 133, 263 22 Hoganås · Telefon 042-33 02 30
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Kop gre jer fór Dig sjålv, 
Dina m odeller e ller Din klubb!

Klubbar och skolor ,— - 3*. SMFF:s expedition 
faktu rer as - -LJ& Sr} Box 100 22 

ovriga leveranser \ 600 10 Norrkoping
sker mot postfórskott Telefon 011-13 21 10

SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES
NA P-51 MUSTANG
Muslang P-51, spånnvidd 162 
cm, infailbara stall, Super Tigre 
61K AB C; R V 3, spann vidd 124 
cm, OS 40 FSR; Termikseglare, 
spånnvidd 2,5 m , kropp av ABS- 
plast. Tel kvall 0435-145 65

CHALLENGER 720
Challenger 720 - nya modellen. 
35 MHz. 2 servon. 1.100:- eller 
hdgstbj udånde. 0240-150 93. 
Mikael Persson.

KOPES KOPES
EN Y A-FRONTBOX
En frontbox till Enya 35V Ons- 
kas kopa. 0498-179 15, BjOm

SANW A-MOTTAGARE 
Mottagare till Sanwa STAC-6 
(35 MHz) samt Sanwa servon 
kopes. 044-24 91 62, Rickard.

PILOTBELLANCA 1/4-vSKALA
Fint bygge! OS 120 FS, Sanwa 
skev + motorservo + tomgångs- 
glódstrOm & motLacke. 3.500:- 
vid snabb affår. 0141-417 53.

DIVERSE
3 st Rossi 40 med ljuddåmparc, 
nya, 1.200:-; 2 st Rossi 60 3+2 
nya, 1.700:-; 1 skolflygplan Sk 
78,litetfluget, 500:-; 1 stsåndare 
+ mottagare Challenger 720, 
800:-; 1 byggsats Cessna Car
dinal, sp3nnvidd212cm, 1.700:- 
. 046-73 52 62, kvallar. Rickhard

JA G  SÅLJER ALLT!
Pico-byggsatser: Waco YMF, 
skala 1/5; Spitfire 1/5; T28B 1/ 
5 och 1/6; Aeronca Sedan 1/5; 
P-51D Mustang 1/5; Proctors 
Antic-modeller.
0418-138 07 efter kl 1700.

Fórbundsmdrke, rockslagsmårke 
Fórbundsmdrke, blazermdrke 
Slipskldmma med fórbundsmdrke 
Nyckelring med fórbundsmdrke

Modellflygmdrke, brons 
Modellflygmdrke, silver 
Modellflygmdrke, guld

Endasttill klubbar 
- prov skali avlåggas!

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 
Tdvllngsregler fór ollka FAI-klasser m fl, per st 
Domarhandledning F3A, 89 års regler 
Domarhandledning F4C, 89 års regler 
Handbok: "Att vara modellflygledare"
Handbok: "ModelIflygets grunder"
Bokpaket: "VI modellflyger", 2 delar 
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 
Thermal Dart · NY!
LINUS, linmodell, byggsats
LINUS, linmodell, enbart ritning
Byggplatta, 80 x 24 cm
NYBORJARPAKET, antal 1-4 st, per styck
NYBÓRJARPAKET, antal 5 st
Klddselpapper, gult & rótt, 12 el 21 g/m3, per ark
T-shirt, från EM 87 eller EM 88

I  I  kó p  o ch  9 e n o m  e n  9 ra tis  a n n o n s  i M o d e llf ly g n y tt! H å r k a n  du  s o m  SMFF-ansluten 
i  · κ Λ  I  I  a n n o n s e ra  h e lt g ra tis ! S å n d  m a n u s  p e r p o s t e lle r  te le fa x  ( te le fo n  e j lå m p lig t!)  till a d re s s :
^ ^ 1  uKJm  I  M o d e llf ly g n y tt, S k o n e rtg a ta n  12, 302 42 H a lm s ta d  · T e le fa x  035-14 86 87. G ra tis  var det!

BENGT JOHANSSON MODELLHOBBY
KRUSBÅRSVÅGEN 3 · 771 40 LUDVIKA · 0240-198 90

I Varbergs RC- 
fórmedling

KŮPER · BYTER 
FÚRMEDLAR 

I Båtar & Flygmodeller

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

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA 
FÓR RCH
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc
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ÓREBRO

n a m e s

^ .H O B S V C E N T E R
BÓRJESSONS EFTR. 

f  Specialbutiken fór 
modellflyg!

RC-anlåggningar, byggsatser,tillbehor, 
motorer, bilar, bátar, Bórjesson-repet 
Jag skickar gårna på postorder!

Våstanby 35,716 93 Fjugesta 
Telefon 0585-203 02

A E E C
P D C I ) l l \ T E R

Nymovågen 110 ■ 290 34 Fjålkinge 
Tel: 044-560 57

BYGGSATSER: Lajban, Josefln, Bonito 
(Flairs). Materlalsatser: Orlon, Mixen, 
Lajban, Sk-78, Kompis.
(Vissa med fårdiga spryglar) 

SKALARITNINGAR 
MOTORER: OS, Irvine 
RADIO: Graupner, Futaba

STOR SORTERING PÅ BALSA
Postorderfbrsåljning 

Katalog mot 20:- Inklusive porto 
ÓPPETT1DER: Vardagar 1600-2000

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex ' Hltec 
samt service och tillbehór

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehór

FLYG · BIL · BÅT 
År Digitalmultimetrar År 

HUMANA PRISER

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

GOTEBORG

Í 3 5
HOBBYCENTER

K arl J o h a n sg a ta n  7 

B ox 4021 T e le fo n  031-12 62 20 

400 40 G o te b o rg

T Å G  m 
RC- 

M ass

5

^tt &  b e g  · F L Y G  · B /  
a n la g g n  · P la s tb y g g s  
o r  a v  a n n a t s m a tt och

VÅLKOMNA
IN!

IT  · B IL
3tser

g o tt !

S
KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid ratta
PRISER

Vaikomnain eller ring!
Vi skickar aven mot postorder!

KBA Lek & Hobby, SOdra Torggatan 7

LULEÅ

RC-SPECIALISTENI NORR!
Motorer OS · Enya · Irvine · Rossi
Radio Multiplex · JR'Graupner · Futaba · Hltec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med tiera

H e likop te r C o n ce p t 30 · C H C -B u tik  

BALSA - BEKLÅDNADSMATERIAL mm 

Postorder · K ontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

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

LANDSKRONA

MOLANDER 
kHOBBY -

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

MODELLFLYG · BAT 
RITNINGAR · MOTORER 
RADIOANLÁGGNINGAR 

TILLBEHÓR mm

Fór samlare
RITNINGAR FRÅN 1940-1960 

S k a l a  1 : 2 5  o c h  f r i  f l y  g

S.E . T R U E D S S O N
FACK541 · 200 10 MALMO 
040-15 51 98 8.040-15 16 43

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 LinkOping 

Telefon 013-12 39 81

Model - flyg - båt - bil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar · Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

luleA

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

o Futaba, Sanwa 
o Enya. OS
o Byggsatser: Pilot. SIG, Model Tech, 

Great Planes, TopFlite, Graupner 
Marutaka

o Stort balsasortiment 
o Utokad tlllbehórssida 
o Postorder, ingen egen katalog 
o Ring tór Information

Elektronik & Hobby
Tel. 0920-258 61 * 488 89

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

MALMO

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
211 36 Malmó 
Tel: 040-714 35 
Fax:040-12 97 05

Det mesta och det basta fór RC-tlyg, 
-bil, -bát, tillbehór, modeitjårnvåg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Keil Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

EU-niRS
RC år m o d e llen !
U N IT R A C T S  in få l lb a ra  s ta ll 
m e d  f jå d ra n d e  "o le o " -b e n . 
S K A L A -r itn in g a r  frå n  B ria n  

T a y lo r ,  D u n c a n  H u ts o n  m . fl. 
P R IS L IS T A  m o t a d re s s e ra t 

d u b b e l- f ra n k e ra t  k u v e rt .

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

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehór 
RC-flyg trån bl a SIG, Pilot,
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Super Tigre, Irvine m fl 
Elmotorer fór flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba. Challenger m fl 
Rltnlngar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrór & Maxaldvinschar och massor 
med andra tillbehor och material.
Prislista mot dubbelt svarsporto
Óppet vard 16-18: (Stångd onsd) lord 10 15,
Óvriga tider telefonsvarere.

9L ) b

STOCKHOLM

O
BOKHANPELN

b v -

Box 8153,104 20 Stockholm 
Butik: Pipersgatan 25 

Tel 08-54 84 55 ■ Fax 08-739 04 90 
Óppet: mån-fre 12-18 · lor 11-14

★  BÓCKER ★  TIDNINGAR ★  
★  RITNINGAR *

Flyg, tág, båt, modellbygge, mllitaria
KÓPER & SÅLJER antikvariska bócker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
POSTORDER 

Anmål Dig till vårt register!

STOCKHOLM

f i it o
Box 6008. 183 06 Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 8. 113 92

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

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

SLOJD  
HOBBY

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

VASTERÅS

¥
NORWEGIAN

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

tel 021-13 10 60

Tvá hobbybutiker 
under samma tak

på Kopparbergsvågen 25 
Box 206 · 721 06 Våsterås

An

VARBERG

Natans _
Telefon H o b b y  Box 4?
0340-600 66 430 24 Varobacka
Byggsatser
- Nårskala: Flair, Powerplane Inter
• national, M Reeves, Boddington
• Oldtimer: Ben Buckle 
Motorer:
• Glódstift: Irvine, Laser och MVVS
• Diesel: Mills, MVVS och Irvine
• C02: Modela
Radio: Digifleet
Tåg: Bachmann G

PostordeT^)-

ÓREBRO

HOBBYTEKNIK
Radiostyrda bilar

BIL . FLYG - BAT 
TILLBEHOR · MOTORER 

RC-ANLÁGGNINGAR · BALSALIST o d 
BYGGSATSER · RACINGDELAR 

PK CORALLY-katalog

P O S T O R D E R
MÅNGÅRIG erfarenhet av RC-bilar 
gór att vi kan ge Dig bra service.

Odenvågen 22 · 703 65 ÓREBRO 
Tel 019-14 07 35 &  019-14 15 48

ÓREBRO

7 0 3  7 6  Ó r e b r o  
T e l 0 1 9 - 2 2  6 6  13

FLYG · BIL · BÅT
B y g g s a t s e r ,  R C - a n lå g g n in g a r ,  

m o to re r ,  b a ls a ,  t i l lb e h o r .  

Specialitet: E ld r iv n a  m o d e lle r .  

D e s s u to m  p e r s o n l ig  s e r v ic e  o c h  
lå g a  p r is e r .



HIROBO Shuttle Z (formonterad) 
i paket med SANWA Conquest 
FM5 HELI, 5 servon och Gyro.

Finns i válsorterade lek- och hobbybutiker. 
Distribueres av:

Carrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkóping, 
Tel 013 -112224

Med Shuttle Z-serien presenterar ΗI ROBO 
en mycket válflygande helikopter som 

också låmpar sig mycket val 
for nybórjare. 

Shuttle Z finns 
i byggsats 

från 2950-

HIROBO 
CONDOR år 

en ny helikopter for lOcc 
motor. Condor år i sin uppbyggnad mycket lik 

EAGLE (Vårldsmåstarhelikoptern!).
ST Condor FFZ R/H, Ca.pris: 6998.- 
ST Condor SSR-III R/H, Ca.pris: 7575.-

SST EAGLE -Måstaren bland helikoptrar! Från 
det mycket avancerade rotorhuvudet till dom 
kullagrade manoverarmarna, tillverkade av 
aluminium, år Eagle en helikopter for Dig som 
vill ha det båsta!
SST-Eagle SSR-2 R/H, Ca.pris: 9500.-

Valj HIROBO om Du soker en válflygande helikopter och såker 
tillgång på reservdelar och tillbehor!

Advanced Technology - since 1973

SANWA Conquest 
FM år mycket pris- 
vårda radiostyrningar 
for flygande modeller.
En modern konstruk
tion, FM-modulering 
och 35MHZ
frekvensbånd borgar 
fór en såker och drift
såker radio.
Conquest FM år ut- 

rustad med reversering på alla kanaler, utslags- 
begrånsning på två kanaler och ,
levereras med tre servon, e x t r a ^ K ^ S H H C  ̂  
servoarmar och svensk in s tru k - .^ E ^ M ;^ ^ B hk 
tion. Finns med 4-, 5- eller k
kanaler. FM5 Hcli år också utrustad 
med mix-funktion, throttle hold, och idle up.

SG-X Gyro m ed  servo!
Prisvårt gyro dår det 5:e 
servot i ngår i priset! 
Ca.pris: 895.- 
Finns snart också i en 
specialversion fór de 
små el-helikoptrarna!

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 kopa katalogen i vál
sorterade Lek- och Hobbybutiker eller be- 
stálla den direkt från oss.

WEBRA "Silver- 
line” 40 och 60 RC år 
två driftsåkra och 
mycket prisvårda 
motorer. Båd a mo- 
torerna år dubbelt 
kullagrade och le
vereras med ljud- 
dåm pare och 

Webra's tillfórlitliga TN fórgasare.
Ca.pris: 998.- 40RC, 1175.- 60RC

H IR O B O

HOBBY-

Preceptor år en modern 
och mycket prisvård trainer med fårdigplan- 
kade vingar. Kroppen år tack vare sin "snap- 
together" konstruktion extremt låttbyggd. 
Ca.pris: 665.- med tillbehor. Sp.vidd: 1500mm.

MODELHOB
Byggsatser tillverkade av Modelhob år 
alltid mycket vål fórbearbetade med 
många delar redan fårdigformade. Alla 
små-tillbehor samt hjul, tank, landståll 
och en detaljerad byggbeskrivning in- 
går.

Snygg semi-skala modeil fór 6,5cc mo
tor. Modellen år mycket vål fórbearbe- 
tad med bl a fårdigplankade vingar. 
Ca.pris: 1525.-

K rick  M odellbau
Krick till verkar en rad mycket intressanta 
modeller, alla av mycket hóg kvalité och 
med virke av båsta sortering. Den nya 
tekniken, att istållet fór att stansa 
trådelarna, skåra ut dom med en vatten 
stråle ger extremt fin bearbetning av de- 
lama.

Utmårkt termik-seglare som tack vare 
elmotordrift får en lång flygtid. Chicco 
levereras med elmotor, propeller, pro
pellernav och spinner. Ca.pris: 1198.-

S A I S I W A
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Tx*Såndare, Rx=Mottagare 
nair.IW A I JH o t .h  R R A UPNFR JR:
GR/JR FM 314, med tre servon 507/
508, utbyggbar till sju kanaler. 1475:-
GR/JR MC 16. PCM/FM Tx, FM Rx,
art servo 507/508, utbyggbar till
dtta kanaler. Sdndaren har 5 ollka
program fór segel, motor och hkp. 2399:-
GR/JR MC-18, 9 kanaler. 30 modell-
mlnnen. Ny stórre display. Tx och
Rx. Inga servon 5995:-
ORIGINAL JR MAX-5FM, med 3
servon 507. torrbatt. Två dual rate och
reversering på samtllga kanaler. 1675:-
ORIGINAL JR X-347, den omtalade
superanlåggnlngen. War med program
och knappar fór motorflyg. segelflyg
och hellkopter.Fyra modellmlnnen, s(u
kanaler, tre kullagrade servon 517.
Med mottagarack och laddare. 3099:-FUTARA·
ATTACK 4, AM 4 kanaler, 40mhz-
bandet, 3 servon 148. 1275:-
CONOUEST 6, FM 6 kanaler. 4
servon 148, ackar fór såndare och
mottagare, laddare. 2695:-
CONQUEST 6. FM 6 kan.. 3 servon
148. tonbatterlutforande. 2295:-
CONQUEST 5HKP, FM 5 kanaler, fór
hellkopter,4 servon 148, ackar. laddare 2845:-
FF-7 SUPER-A. PCM 7 kan., tre prog.,
4 kullagrade servon, ackar,laddare. 3999:- 
FC-18. PCM 6 kanaler, utbyggbar till 9 
kanaler, 5 program, 3 modellmlnnen- 
utbyggbart till 12 modellmlnnen.
Levereras med två 3100-servon o. ack.3999:-

T1LLBEHÓR TILL RC-ANLÅGGNINGAR:
ORIGINAL JR OCH G RAUPNFR JR:
Mottagare, JR FM 6 kanal 675:-
Mottagare, JR PCM 7 kanal 1250:-
Servo 5007,4 kg. kuli. standardservo 229:- 
Servo 507/508. 3.5 kg, standardservo 169:- 
Servo 517, 3 kg, standard, kullager 219:- 
Servo 201,3.3 kg. 5 pol. motor, kullager 445:- 
Servo 4041,4 kg, 5 pol. motor, kullager 445:- 
Servo 4031,4,5 kg, coreless, dubbla 
kullager, spec, fór hkp och konstflyg 649:- 
Servo 4421,6.5 kg, samarlurrVkobolt 
motor, dubbla kullager, spec, fór HKP 649:- 
Servo 2003. får Infållbara stáli, 7 kg 499:-
C firv n  m m  * E  |/ri A A  A* —

Servo 513! NYHET1 Stållservo, 4.5 kg 399:- 
Servo 321, mlcro/22 gr, kullager,
2.3kg,NYHET1 399:-
Servo 341, mlcro/18 gr. 2.3kg NYHET1 399:- 
GYRO 110BB. kullagrat 1145:-
GYRO 130, staridard 795:-
Acke 4.8 volt. 250 mAh 169:-
Acke 4.8 volt, 550/600 mAh 169:-
Acke 4.8 volt, 1000 mAh 249:-
Acke 4.8 volt, 1400 mAh 219:-
Acke 9.6 volt. 550 mAh fór såndare 275:-
Laddare fór Tx och Rx 215:-
Fortångnlngskabel JR, 30cm 59.50
Fórtángnings kabel JR, 60cm 89.50
Forlångningskabel JR, 100cm 89.50
Servokabei IR 33:-
Y -sauel JR 89.50
Strů:nbryta· red laddkabel JR. std. 79.50 
j:· ■ iftfg nodeil 98:-
Wistaiie; JR, , er st Tx eller Rx. _ 74.50
OBSIJR SERVON OCH ACKAR AR 
HELT KOMPATIBLA MED FUTABA.
F1ITARA
Mottagare FUTABA, FM 5 kanaler, 
mlnlstorlek, 525:-
Mottagare FUTABA, FM 8 kanaler 560:-
Mottagare FUTABA, FM 8 kanaler 
“Double Conversion", NYHET 795:-
Servo FUTABA 148, standard, 3,5 kg 169:- 
Servo FUTABA 3100,3,5 kg, kullager 219:- 
Servo FUTABA 133/143 kg 399:-
Servo FUTABA 5101. kull., 4 kg. 399:-
Servo S9201, ooreless, 5.0 kg, fór hkp, 575:-
Servo S 136G, stållservo, 5.5 kg 445:-
Servo 3501. minlservo, 1,8 kg, 26 gr. 335:-
Acke FUTABA, 4,8 volt, 250mAh 189:-
Acke FUTABA, 4,8 volt, 550mAh 175:-
Acke FUTABA 4,8 volt, 1.000mAh 
Acke FUTABA, 9,6 volt. 550mAh

349:-

Laddare FUTABA, fór TX och RX 219:-
Fórlángnlngskabel FUTABA, 20 cm 44.50

* " . 40 cm 47:-
* * ,100 cm 99:-

Y-kabel FUTABA 79:-
Servokabei FUTABA 29.50
Strómbrytare med ladduttag FUTABA 
GYRO G-153BB. kullagrat

79.50
1365:-

GYRO G-154, standard 765:-
FM-krlstaller. Tx/Rx, FUTABA. per st. 79.50 
FM-khstaller. RX, Double Conversion 79.50 
Ó VR IG A RC -FA R R IK A T  
TT minlservo, 2.2kg, 33 gr, 219:-
LÓSA R-6 ACK. penncell, GRAUPNER 14.90

GLÓOSTIFTSMOTORER:
QS TVATAKT:
Med dåmp. och stift dår ej annat anges
OS 10 FP 429:-
OS 15 FP 535:-
OS 25 FP 609:-
OS 40 FP 689:-
OS 25SF gi9;_
OS 32F-H. utan ljuddampare 1125:-
OS 32F-ABC 1019:-
OS40SF 1125:-
OS 40SF-ABC 1135:-
OS46SF 1199:-
OS46SF-ABC 1215:-
OS61SF 1465:-
OS 61SF-ABC 1495:-
OS 61SFN-H ABC,utan l|uddåmpare 1435:-
OS 61SFN-H. utan l|uddåmpare 1415:-
OS 61RF-ABC, utan ljuddampare 1415:-
OS 61RF-ABC," PRETTNER 
SPECIAL", utan l|uddåmpare 2595:-
OS 91VR-DF, fór "ducted fan", 
utan dåmpare 2335:-
OS 108FSR, fór 1/4-skala m.m., 2155:-
OS BGX-1,35cc, "I stållet fór 
sågmotor·. utan dåmpare 2790:-
OS FYRTAKT:
Med dåmpare och stift
OS FS-26 Surpass 1075:-
OS FS-40 Surpass 1325:-
OS FS-48 Surpass 1515:-
OS FS-70 Surpass 1840:-
OS FS-91 Surpass 2199:-
OS FS-120 Surpass-2, ny fårgasare 3099:- 
OS FS-120 Surpass-SP. med 
kompressor. 2.6hkr! 3825:-
IRV1NF:
LJuddåmpare medfoljer.
IRVINE 25 Blackhead/RC 495:-
IRVINE 25 FSR/RC 595:-
IRVINE 25 FSR/RC-ABC 695:-
IRVINE 40 FSR/RC 745:-
IRVINE 40 FSR/RC-ABC 795:-
IRVINE 46 FSR/RC 795:-
IRVINE 46 FSR/RC-ABC 845:-
IRVINE 46 FSR/RC-HKP 895:-
IRVINE 61 FSR/RC 945:-
IRVINE 61 FSR/RC-ABC 995:-
A S P ·
ASP 46 ABC 795:-
ASP 61 RING 895:-
ASP 61 ABC 945:-
ASP 75 ABC. NYHET! 995:-
ASP 91 ABC 1095:-
ASP 108 ABC 1195:-
SUPERT1GRE:
S-75/RC-RING, * * 1595:-
S-90/RC-RING, " " 1795:-
S-2500/RC-RING, utan Ijuddåmpare 1995:-

RC-FLYGBYGG SATSER:
Forklaringar: spv.=spånnvtdd, 2T= 
tvåtaktsmotor. 4T=fyrtaktsmotor.
SCQRP1Q:
SAFARI 2000, nybórjarmodell, 3 kan..
tråbyggsats 'ned plankad vinge, Spv
1500mm. får 20-28 2T. 699:-
SAVANNA 35, skuldervlngad, helt
byggd I trå. Spv. 1600mm, 40-45 2T, 939:-
BASIC 2000, lågvlngad sportmodell, spv.
1500mm, 4-kan., plankade vlngar,
byggd kropp,25-40 2T, 40-48 4T. 889:-
TELEMASTER 2000. Stor hógvlngad
sportmodell. Fárdlgbyggd I trå. Spv.
2000mm. 61 2T. 70-91 4T, låmpllg till 
segelflygbogserlng m.m. 1435:-
G RAUPNFR·
ELEKTRO JUNIOR, elseglare, 3-kan„ 
spv.2000 mm. 1180:-
CHIP, elseglare. med skev, 4-kan., 
spv. 1600mm. 999:-
DISCUSS 240, segelmod., plastkropp, 
spv. 2500mm. får hang och termik. 1599:- 
ASW 22B, segelmodell, plastkropp. 
plankad vinge, spv. 3000mm. 2245:-
ASTRO-
ASTRO CHALLANGER, elseglare.
7 celler, spv 1800 mm 545:-
I lf)N ·
REBEL 40T, hógvlngad nybórjarmodell. 
spv. 1500mm, helt fårdlgbyggd I trå, 
klådd med plastfilm, kompl. med alla 
RC-tbh, 4-kanaler, 40-45 2T. 1099:-

P51-D Mustang, semlskala, 90%
byggd, målad, spv.1420mm, 40-45 2T, 1699:-
pii ητ·
TIGER MOTH, 1/4-skala. tråbyggsats, 
spv. 2200mm, 120/4T.90-120/2T. 3555:-
CHRISTEN EAGLE, 1/4-skala. trå- 
byggsats, spv. 1650 mm, vålflygande 
konstflygare!25-35cc. 3555:-
PIPER CUB, 1/4-skala, tråbyggsats, 
spv. 2700 mm,20-35cc,flyger sak ta 
och realistiskt. 3295:-
EXTRA 230, EZ. 40-91/motor. 2655:-
DAGO RED MUSTANG, E2-byggsats, 
40-91/motor. 2925:-
MARIJTAKA:
F8F-BEARCAT, spv 1600 mm, 60-90 1495:- 
FOCKE-WULF 190-A8, spv 1560, 1235:-
ZER0 52, spv. 1600 mm. 1265:-
JU 87B-Stuka, spv. 1780 mm, 1715:-
P51-D MUSTANG,spv 1640 mm. 1495:- 
F4U-1D Corsair, spv 1560 mm, 1355:-
SPITFIRE MK 8. spv 1620 mm. 1235:-
STEARMAN PT-17, spv 1700 mm, 2199:- 
MARUTAKA AT-6  TEXAN, spv. 1800 
mm 60-90/2T.91-120/4T. 1965:-
CURTIS HAWK P6-E, spv 1600 mm, 2099:- 
P51-D MUSTANG, spv 1450 mm. 1215:- 
MQDELTECH:
CAP-21, skalakonstflygare, spv 1500 
mm,40-45/2T. 60-70/4T. 1245:-
CAP-21, 1/4,2-skala, spv 1800 mm, 
90-120/2T, 120-160/4T. 1865:-
D RAG ON LADY, lågvlngad sportmodell, 
spv 1650 mm. 60-91/2T. 90-120/4T. 1399:-
CALYPSO, F3A-modell, Prettner- 
deslgn. spv 1600 mm. 45-60/2T, 1399:-
TRAINER 40. nybórjarmodell. spv 
1500 mm. 25-40/2T. 799:-
ANGEL 2000, segelmodell, spv 2000. 699:-
STICK 40, skevtralner. spv 1350 mm, 
40-45/2T. 799:-
D W A -M O D F 1S :
P47-0 THUNDERBOLT,spv 1650 rmi, 
60-90/2T, 90-120/4T. Glasflberkropp, 
plankade vlngar. óvrlgt tråmaterlal 
sågat eller stansat. 1495:-
DALOTEL DM 165, spv 1800 mm, 60- 
91/4T, 91-120/4T.Delvts byggd tråkropp,
I óvrlgt som DWA THUNDERBOLT. 1445:-
DR M O flF t S:
ROOKIE 86, segelmod., 2-kanal, med 
motorpyton, spv 2150mm. 645:-
MENTOR 4, nybórjamnodell, 4 kan., 
plankade vlngar. många tlllbehór 695:-
GRINGO, lågvlngad sport och konst- 
flygmaskln. Plankade vlngar, spv 1470 
mm. 48-91/4T, 40-61/2T.
" Pylonracertyp." 945:-
SCOUT, semlskala SE-5. 3-4 kanaler, 
spv 1400 mm, 40-70/4T.28-46/2T. 945:-
GIPSY MOTH 20, semlskala DH 60,
3 kan., spv 1200 mm, 20-40/4T, 695:-
GIPSY MOTH 40. semlskala DH 60.
4-kan., spv 1450 mm, 40-46/2T, 995:-
AUSTER J1. hógvlngad klassiker, spv 
2175mm. 61-75/2T, 60-91/4T. 13951-
PIPER CUB, spv 2100 mm,46-61/2T, 1295:- 
TIGER MOTH, spv 1450 mm, 40-45/2T, 995:- 
S.E.5, 1/4-skala. spv 2000 mm, 120- 
180/2 eller 4-takt. 1795:-
SOPWITH PUP 1/4-skala, spv 1925 
mm, 75-91/2T I20/4T 1695:-
NEUPORT 24, i/4-skala, s()V 2300 
mm, 20-35CC/2T, 40-50cc/4T. 1995:-
SPITFIRE MK 1A, 1/5-skala, spv 2020 
mm, plankad vinge, stor glasflberkåpa. 
fårberedd får Inf.bara ståli, 20-35cc/2T. 2195:- 
HURRICANE,-NYHET! Utfórande som 
SPITFIRE. Spv 2200 mm, 25-40cc/2T. 2495:-
GREAT PLANES:
PERFECT TRAINER PT-20, nybórjar- 
plan. 3-4 kan, spv 1300 mm, 20-25/2T 599:- 
PERFECT TRAINER PT-40, nybórjar- 
plan, 4 kan. spv 1500 mm,40-50/2T. 699:-
SUPER SPORTSTER 20, lågvlngad. 
fór sport och konstflygtránlng,
20-28/2T, 26-40/4T, spv 1200 mm. 699:-
SUPER SPORTSTER 40, som ovan 
fast fór 40-50/2T eller 48-70/4T.
Spv 1400 mm. 875:-
SUPER SPORTSTER 60, som ovan 
fast fór 60/2T eller 70-91/4T.
Spv 1550 mm. 1075:-
SUPER SPORTSTER 90/120, som 
ovan.får 90-108/2T, spv 1700 mm. 1145:-
ULTRA SPORT 40. lågvlngad, fór 
konstflygtránlng och sportflyg, snabbare 
och mera neutral ån Super Sportster
serlen, spv 1350mm, 40-50/2T, 995:-
SUPER DECATHLON 40. skalakonst

flygare, spv 1450mm. 40-50/2T, 995:-
CHEROKEE 40, semlskala av lågvtngat 
privatplan. Spv 1450mm, 40-50/2T, 995:-

BEKLÁDNAD:
SOLARFILM, 90*67cm. 28:-
SO LARS PAN, ny starkare variant av 
solarfllm, 180*67cm. 64.50
SOLARTEX, 200*67cm. 94.50
POLYTEX, 200*76cm. 109:-
POLYTEX, sINer, 200*67cm 119:-
ORACOVER, mkt stark plastfllm, per 
lópmeter, 67cip bredd. 49.50
GLASFIBERVAV. 18gr/kvm. 2kvm. 99:-
GLASFIBERVÅV, 28 " . 1kvm. 64.50
GLASFIBERVAV. 52 * , 1kvm. 64.50
GLASFIBERVAV, 78 " . 1kvm. 64.50

DIVERSE TILLBEHÓR:
JR Ackvamare, ΝΥΗΕΠ, med vtsare, 
låttavtåstf 275:-
SVENSK ACKVARNARE, 10 lysdioder, 
toppkvalltet, mycket Ilten. 295:-
QUEST ACKVARNARE. 8 lysdioder, 
med kabel. Anns med JR eller FUTABA 
kontakt. 178:-
E.GA.S., elektronisk glódváxlare fór 
ombord-acke, svensk tlllverknlng, 
hågsta kvalitet. 355:-
ROBBE SNABBLAODARE AUTOMAX- 
21. får 4-21 celler, automatisk 
avstångnlng. 1595:-
ASTRO SNABBLAODARE, 6-7 celler, 
variabel stróm, med timer 315:-
ASTRO SNABBLADDARE, automatisk 
med peakavkånnlng, variabel strom,
(0,5 -  9AI) 4-12 celler. PANGPRIS! 850:- 
ACKE SANYO-CUTOFF, 7 celler, 8.4 
volt, 1,2Ah. 395:-
ELFLYGREGLAGE GRAUPNER MS- 
20. tlll/från-reglage med matnlng av 
mottagaren. 385:-
TJ MOSFET-POWER PANEL. 249:-
FÅLTBOX TT. byggsats. 219:-
FÅLTBOX PILOT. CARRY BOX L, 
byggsats. 359:-
TT DIGITAL VARVRAKNARE 299:-
AKTA skumgummi, fór vibrationsiso
lering av mottagare och ack. 20*30 cm 29.50 
JS ELSTARTER, får 10-91 motorer. 349:- 
JS BRÅNSLEPUMP, 12 volt llkstróm. 119:- 
JS GLĎDSTIFTSNYCKEL, lång modell 19.50 
JS GLĎDSTIFTSKLÁMMA. tryck på-typ 34.50 
GLÓDACK. 2 volt. 5.5 Ah 119:-
INFALLBARA STALL. LION, 2-punkt,
40-60 motor. 195:-
INFÅLLBARA STALL. SUPRA, 2-punkt 
40-60 motor. 395:-
Vt har stor sortering på RC-tlllbehór 
från fåljande tlllverkare:
KAVAN, DUBRO. SULUVAN, IRVINE, 
T.T., PILOT, RADIO-ACTIVE, 
GRAUPNER, MASTER, NOVAROSSI, 
APC, POWERMAX, ZINGER, ETC.
Ring eller skriv om priser på ovannåmnda 
artikler. -VI har Ingen mójllghet att lista allt 
deltal

AVIAT1K:
B ftC K FR -
Scale Model Airplanes 79:-
Englnes For Ducted Fans 79:-
Flylng RC Aerobatics 79:-
Operatlng 4-stroke Enlgines 79 -
Leamlng To Fly RC Helle. 79:-
Svenska Rygplan 239:-
J26 Mustang 239:-
8|óm Karlstrům:
Skol o Ovnlngsflygplan 99:-
Jaktflygplan 129:-
Bomb, Attack och Torpedflygplan 129:-
Spanlngsflygplan 149:-
Transportflygplan 159:-
Wlndsock Datafiles 69:-
Alrcraft In Action 89:-
Aerofax Extras exv F-117 109:-
ftVR IG T:
Posters (60*45) 49:-
Posters (60*45), Inramade 229:-
Sllpsnål. ollka flygplansmotlv 69:-
Sllpshållare 99:-
Hångsmycke med ked) a 99:-
Órtiangen, per par 129:-

Alla priser galler tills vtdare, med reservation 
fór prlshójnlngar från vára leverantórer, eller 
andra hójnlngar av typ moms och tulí.

MED VANLIG HÅLSNING, JÓRAN OCH 
STEFAN ROBERTS SON.

V å lko m m e n  m e d  d in  o rd e r!

O rd e rte le fo n  031 -  12 7 0  48, h e la  d yg n e t. 

E xp e d itio n s tid e r m e d  p e rs o n lig  se rv ice  

M å n -T o r  kl 1 2 -1 5 , M å n  o  O n s  å ve n  1 9 -2 1
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Nárskalamodeller
Bygg & flyg nárskalam odeller fr&n l:a  
várldskriget och  m yck et m era från FLAIR. 
Fárdigságade delar · Fór 2 ,5  - 10 cc.

Pampiga modeller
Fr&n l:a  & 2:a várldskriget. David B oddingtons  
design  . Vingar i frigolit, glasfíberkápa, alu- 
spinner. E ngelsk  tillverkning. 15-30  cc .

Oldtimer-
modeller
Prova sjálv hur det bórjade 
m ed en m odell från Ben  
Buckle - m ed fárdigságade 
delar. F inns i m ánga m odeller  
• Fór 3 , 5 - 1 0  cc.

Laser
M odeiliiioto· em as  
R olls-R oyce! 
TiliveiKas pa 
bestá lln in g . 5 árs 
garanti ink lusive  
skador vid  marksyn! 
V-Laser & Single- 
Laser. 7 ,5  - 30  cc.

Latťbyggda
modeller
Powerplane Internationals  
bestseller-m odeller m ed  
fárdiga vingar, perfekt 
passform  pá ingáende  
detaljer · Fór 6 ,5  - 10  cc .

Irvine
Irvine ár en h ógkvalitetsm otor, sedan 2 0  &r 
tillverkad i England. Hóg effek t och sáker  
gáng.flnns i storlekar 2 ,5  - 10 cc.

Digifleet
radiostyming
K valitetsradio m ed sándare i 
alum in.láda. Mottagare: 7-ka- 
n a l/4 0  g, 4 -k an a l/15  g. Kompl 
se t  sándare, m ottagare, 4 ser- 
von, ackar, laddare. Svensk  
instruktion. 35  MHz. FM

Ritningar från bland annat 
Mick Reeves och Thoijets.

Natans Hobby
Box 47 · 430 24 Váró-Backa · (vardag 1000-1800, lórdag 1000-1300) · Telefon 0340-600 66 · Telefax 0340-655 13 I
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C alyp so  m odeli M k 2 !

Hanno Prettners 
kånda modeli
B y g g s a ts e n  in n e h å lle r  

D u ra fle x k ro p p , a b a c c h i-  

p la n k a d e  c e llp la s tv in g a r 

m e d  få rd ig a  å n d s ty c k e n , 

m o to rb o c k a r, h ju l, ta n k , 

s p in n e r, la n d n in g s s tå ll, 

lin k a r, s k ru v a r  m m .

"Super Sonic"
K o m p o s it-p ro p e lle r  

5 0 %  n y lo n

"Super Sonic" 
tråpropeller
H ó g  k v a lite t 

B ra  p ris  

F in n s  i fo lja n d e  
s to r le k a r:

10" x 6" 

1 1 " x  7 ,5 ' 

12" x 6"

12" x 9 " 

13" x 6" 

14" x 6" 

15" x 7"

vårld sb ero m d a  g lo d stift
L a g e rfo rs  i s a m tlig a  m o d e lle r

Hi

C ru sad er F8J
T illv e rk a d  i g la s f ib e r o c h  k o m p o s it. H å lle r m y c k e t g o d  

fin ish , k o m p le tt m e d  m o n te r in g s d e ta lje r , c o c k p it, s to ra  

d e k a la rk , ritn in g , f lå k ta g g re g a t, m o to rb o c k a r, lu ftd r ive t, 

in få llb a rt la n d n in g s s tå ll m m

R ossi R 61 3+2
K ra ftfu ll b a k u tb lå s a re  so m  

le v e re ra r 2 .3 5  H k  v id  

1 7 .5 0 0  rp m

R ossi R 90, DF m otor
R 9 0 /3  + 2 R V  A B C  15 cc, 

5 ,9 8  H k, 2 2 .0 0 0  rp m  

c o d . 2 0 .9 0 /3  + 2

VLWs

C essna  C ard ina l
D et v å lk å n d a  o c h  m y c k e t p r is v å rd a  s p o rtf ly g p la n e t m ed 

u tm å rk ta  fly g e g e n s k a p e r. B y g g s a ts e n  in n e h å lle r  

D u ra fle x k ro p p , a b a c c ip la n k a d e  c e llp la s tv in g a r , la n d 

n in g s s tå ll, h ju l, ta n k , s p in n e r  o c h  m y c k e t m y c k e t m er.

AASSO PRODUKTER AB ·  N G R Å N G E S B E R G S G A T A N  16 ·  2 1 4  5 0  M A L M O  ·  T E L E F O N  0 4 0 -8 6 6  55

D uraflex  flo tto re r
få rd ig fo rm a d e  m e d  m o n te r in g s k it &  ro d e r a v  n y lo n  (s ta ll 

in g å r e j) L å n g d  9 5 0  m m  V ik t 5 6 0  g . F or m o d e il 3 ,5  - 6 0 kg

M W M O D B u  s n u r r o r



Futaba FC-18
Futaba FC-18 år ett hógvárdigt Computer-RC-system fór alla tånkbara 
anvåndningsområden. FC-18 kånnetecknas få rutom av perfekt design 
också av steget in i CAMPac-klassen. CAMPac "modell-lagringssystem" 
forenar en revolutionernade enkelhet med praktiska och obegrånsade 
mojlighcter.
FC-18 erbjuder i sitt grundutfårande lagringsmojlighcter fór tre olika 
modeller. Med varje CAMPac-modul biir ytterligare tre alternativt 
tolv andra modeller tillgångliga.

P r o g r a m v a r a  

Basfunktioner:
Modellval 1 -15  
Servoreversering 
Trim-minne 
Dual Rate x 3 
Adjustable idle trim med 
reverse 
Modellnamn 
Modellkopiering 
3 segelprogram 
helikopterprogram
Televerkets Godkannandenummer RI 2182/89

PPM/PCM omkopplingsbar 
Mixerprogram (10 menuer) 
ATV-servobegrånsning 
Exponentialkurvor x 3 
Programmeringsbar 
mixer x 2 
Servotest
Multiprop, multiswitch 
flygprogram

Futaba FC-28
Futabas nya FC-28 anlåggning - ett håpnadsvåckande nytt 
verktyg fór Rc-varlden!

En konsekvent anvåndning av de allra nyaste teknologiska 
kunskapema i kombination med det enastående CAMPac- 

systemet fåråndrar helt RC-pilotens vårid.
Mojlighetema, modellinstållningarna "lagrade" som på 

utbytbara disketter, eller i form av forprogrammerad 
"mjukvara" - helt fårdig att såtta in, språnger alla 

tidigare kånda grånser. Anvåndarens fantasi biir inte 
långre begrånsad. Allt bli mojligt genom enkelt 

utnyttjande over menyn eller 
snabbprogrammering med det nya "function- 

call-systemet". Lått att kontrollera med den 
overskådliga grafik-displayen.

• CAMPac-system, lagringsmojligheter 
utan begrånsningar.

• Grafik-display fór snabb programmering.
» Mixer-funktion fór bl a helikopter, F3A

och segelflyg.
^ B ^  · Toppen-anlåggning fór stjårnpiloten!

• Erhåller Televerkets godkånnande
^ B ^  inom kort!

Futaba FC-18 med R139GP PCM 
mottagare, 2 st kullagrade servon 
S3001 och ackar. Cirkapris 4.278:-

“\

J

Hela FUTABA-sortimentet 
presenteras i Robbes katalog 1991, 
som finns iDin hobbybutik for 75:-

m i m c a r s  Fråga e fter våra  p ro d u kter i "D in " b u tik  V V l i n i C a r S
modellhobbygrossisten B e r g s b r u n n a g a ta n  18 · 7 5 3  23  U p p s a la  · 018 -1 1  2 0  15 modellhobbygrossisten



Nr 2 ·1991nytt
μ Μ Ι Ι % | |

C o m m a n d e r  m © 2 0 2 0
Ett helt ny tt koncept fór radiostyrningsanlåggnlngar med m icroprocessor
* såndaren å r avsedd både fó r he likopter och andra flygm odeller
* all program vara linns m ed från bórjan, 6 m odellm innen
* alla instå lln ingar ske r analogt i  d irekt kontakt m ed din m odell
* du "tillverkar" s jå lv de blandare du behover; funktionerna kan "stap las"
* m ed d ig ita lvred och Quick Select fo r snabb instålln ing av funktioner

levereras med detaljerad svensk bruksanvisning ]
'  Heli: Schli/ter, Heim, 3- och 4-punktshuvud (+geom etri f  3-p), 

stjårtrotorblandare, fas 0° till +/- 45°, gyroblandare, 4-punkts  
pitch, 5-punktsgas, autorot, stand  by (ny såkerhetsfunktion), 
gasforval, direktgas.

* Flyg: Skevroderdiff., hojdroderkom p. fr. flap+spoiler (gas),
V-stab (+sida), 1/2 butterfly, butterfly, delta (+hojd), 
flaperon, tomgångstrim .

* Centertrim  · P rogram m erbar lårare-elev-funktion
* 6 m odellm innen * * FM  sm alband: PCM  och PPM
' Dual Rate · Signa l fo r trim lågen (akustisk och i  display), batterilarm
* Servoinstålln ing ex: m itt 0 - +/- 46%, ånde 0 - +/- 110% (PC M  100%)
* Digitalvred: kan goras aktivt under ftygning fo r jus te ring  av instållningar, dessutom  aktivt

i  heliflyg, jus te ring  av gas vid p itch  "O", hovring och p itch  75%; vid p itchm ax justeras denna.
* Du bestå lier som extra de sw itchar du behover · och m onterar dem då r du sjå lv villl

INNEHÅLL Commander m c 2020: Såndare 6K med 1.200 mAh-ackumulator, 2 dragreglage, antennkula, digitalvred, 
HF-modul, mottagare, kristaIlpar med vimpel, 2 st Europa BB-servon, mottagarackumulator 600 mAh, strombrytarkabel 
med ladduttag  ·  Pris beroende av mottagarval (Uni 9, DS 9, PCMDS) ·  Se den hos Din hobbyhandlare nu!

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

u y T T  Kom biladdare fo r alla MPX, m ed laddkablar, 30-280m A  cirkapris 
M i l l  + encells b lyack e l N iC d · svensk bruksanvisn ing  291:-

v -

M ULTIPLEX-katalog, tysk, engelsk e lle r fransk, så tt in 50:- 
på  pg  190082-8 (over d isk cirka 37:-).

Helmetallmodeller med 
goda f lygegenskaper 
och det dår lite extra!

Kle mm Kl 35  spv 2 6 0  cm
MÚ 13 E Bergfalke spv 4 2 9  cm  
H einkel 72  K adett spv 2 2 5  cm  
Hornet spv 2 0 4  cm

Super Cub 
W eekend Flyer 
Silver Bird 
G rasm iicke

(------------- '>

V__________

spv 2 2 4  cm  
spv 2 1 3  cm  
spv 190  cm  
spv 142 cm

Ring/skriv efter gratis prospekt med svensk óversňttning och prislista

P razisel
SW EDCON KB
Box 7045 . S-650 07 KARLSTAD Swedcon KB år exklusiv såljare av 

Pråzise Modellbau produkter i Norden.
MODELLBAU Tel & fax 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar) ÁTERFÓRSALJARE I NORGE SÓKES
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Nr 2 · 1991 nytt

mra@<feOII%g)

Traf årdigt · vålbyggt 
vålflygande!

DRAGON LADY

cellplastvingar... kropp, stabbe & fena
fårdigbyggt i balsa

Y tfin ish  gór 
Du sjå lv!

Spånnvidd 1680 mm 
Motor .60-.108 2T 

.90-.160 4T

TRAINER 40H

Spånnvidd 1830 mm 
Motor .90 -.108 2T 

.120- .160 4T

Spånnvidd 1620 r 
Motor .61 2T 

.91 4T

mm

# T E T T R A # KVALITETSTILLBEHÓR AV FORSTÅ KLASS 
Tar Du Din hobby serióst ■ då tar Du TETTRA!

P R O P E L L E R B R O T S C H  

a x e ld ia m e te r  6 - 8 , 5  m m

K U L L E D

MODEL-CRAFT
R U N D E L S G A T A N  16

211 36  M A L M O  · T E L E F O N  0 4 0 -7 1 4  3 5  ·  T E L E F A X  0 4 0 -1 2  9 7  05

F Å S T C L IP S  

3  o c h  4  m m

47



POSITIONING Obestållbar tidning retumeras tinSvprifm« MnHpllflytrfftrhnnt(T n------------- .
^ r r í5 )PING

a s i e «

d r t i l i  d e t  s tó rs ta  
D a r t l m m e t / f ó r  o m fa r  

m o d u i p ^ rarT 1  / /  k o m p l e t

FM 414./7-kanals FM-grundset,

5 0pt.°och 40^MHz-bandet. 3 sel

•p* a
■O· N3 Ui '»j
Ln oo

H O C_ 
^  to O 
[Η μ  =r 
Sj? < to ^  to: a
S*«» w^  fl> co
2 : 3 o

Fór 35- o c n w  
C:a-pris 1895:—

FM 4014
4-/7-kanals 

FM-grundset,
• optionsplatser.

hor 35-
0ch 40-MHz-bandet. 

1 servo.
C:a-pds 1895:

JOHANNES GRAUPNER · D-7312 KIRCHHEIM-TECK nUDD I AB > S

36071 ^ H U U, Te|
(0474) 4

1595:

FM 314
w  4-/7-kanals FM-grundset,
O nntionsplatser fór specialmoduler.

r 35-Poch 40-MHz-bandet. 3 servon.

Utfórligt beskrivna i 
GRAUPNER huvudkatalog FS 
och nyhetsprospekt N 89


