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Skyward &  U tec

KOMPLETT PAKET MED FOCUS 4FM& BRAT 40F M OTOR!
Ett suveränt trainerpaket till ett suveränt pris för Dig som skall börja flyga. Paketet innehåller 
en Skyward 40 i ARF utförande, en Focus 4FM radio med ett fjärde extra HS300 servo och en 
vass Brat 40F motor. Prisetfå bli en glad överraskning i butiken men vi vågar tova att det är bra! 
Historien för Skyward i Sverige är kort men intensiv. De första modellerna kom hit i våras och 
succén blev omedelbar. Du kan välja Skyward i storlek 2 5 ,4 0 ,6 0 ,8 0  och 120 och flera av 
storlekarna finns eller kommer också som komplett byggsatser. Alla till mycket rimliga priser! 
Skyward i ARF (nästan flygfärdig) utförande är ovanligt välbyggda modeller med fin finish. 
Skyward KIT är en mycket fint förarbetad och mycket komplett sats.
Skyward är en traditionell trainer med skevroder och tjock profil på vingen. Det gör den mycket 
väl lämpad som nybörjarkärra men också som trainer för Dig som redan har lite erfarenhet. 
Varför inte börja med en 40:a för att sedan gå vidare med en mäktig 80:a utrustad med en stor 
kraftfull motor.
Väljer Du att köpa byggsatsen och bygga själv vet Du att en krash inte behöver betyda veckor 
av byggande. Ersättningsmaskinen kan Du köpa i ARF utförande och vara i luften igen redan 
nästa dag -  med en likadan kärra som Du själv byggt.

Butiker som erbjuder Skyward paketettilljulpriser. Bjärred SkåneHobby046-47114 Borås HobbexButken 033-140205 Eskilstuna
RCHobby016-121218 Falun KBsRC023-25866 Fjugesta NårkesHobby0585-20302 Göteborg Hobbycenter 031-459401, Toys 
031-459401 Helsingborg Hobbycenter 042-131848 Hässleholm NissesVaruhus 0451-14325 Jönköping JutaholmsHobby 036- 
128777 Karlskoga JKsHobby 0586-58420 Karlstad RC-biten 054-565793 Klippan Hobbygården 0435-10322 Kristianstad 
Havannamagasinet044-110839 Kristinehamn RC&Hobby 0550-80205 Linköping BorgsHobby0l3-123981 Norrköping Lekhuset 
011-188891 Nyköping Leksaksaffären 0155-210196 Skellefteå Hobbyshopen 0910-26766 Stockholm Wentzels 08-240790 
RoffesModelflyg 333044, SödersRC 08-6436787 Strömstad KjellsHobby0526-11420 Säffle Hobbykällaren 0533-14594 Tomelllla 
AlfsLeksaker 0417-10008 Trollhättan Tii>ra0520-13545 Varberg Hobbyelektronik 0340-80595 Västerås ArosHobby 021-131060 
Umeå Slöjd&Hobby 090-144402 Ystad RC Hobby 0411-16245 Ålmhult Linds Kläder&Lek 0476-12838 Örebro HåkansHobby 
019-226613

Hltec är Sveriges i särklass mest 
sålda radioanläggning. Foldern 
fäs mot5 krlfrimärken till adres
sen nedan ellergratis i butiken.
Där finns ocksä nyheterna!

ABSLOTCAR BOX30191 104 25STOCKHOLM08-6189220

T e k n i s k a  d a t a  f ö r  S k y w a r d

Skyward 25 40 60 80 120
Spännvidd mm 1333 1600 1845 2030 2743
Längd mm 993 1123 1414 1450 1930
Vingarea dm3 29 47 59 66 137
Motorstorlek 20-34 40-50 60 80-90 120+
ARF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KIT tk=kommer i vår) X ✓ X - -
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S pännv idd : 1840mm 
Längd: 1650mm 

M otor: 2-takt .90 ,4-takt 1.20

Í4734C

rautruslad med Carl

BYGGTID!
Super Chipmunk

Spännvidd: 1625mm 
M otor: 2-takt .45 - .61 

4-takt .60 - .90

EXTRA 300
S pännvidd: 1727mm 
M otor: 2-takt .60

4-takt .90 - .120 Ultimate 10-300

S pännvidd: 1950mm 
M otor: 2-takt .40 - .61 

4-takt .40 - .90

Vili Du veta meta?!
Nu firms den i Din lek- och hobbybutik - FLYGKATALOGEN Uppl.II - från 
Carrocar AB! Du kan köpa katalogen i nedanstående välsorterade lek- och 
hobbybutiker eller beställa den direkt från oss. I nedanstående butiker hittar 
Du också mycket av katalogens modeller och tillbehör!
Anrika Wikströms Foto & RC hobby 0570-18905 Bjärred Skåne hobby 046-47114 Eskilstuna RC Hobby 016- 
121218 Everöd Everöds RC Hobby 0417-31338 Falun KB's RC Hobby 023-25866 Göteborg 
Hobbycenter 031-126220, JS Hobby & Aviatik 031-127048 Hudiksvall RC Specialisten 
0650-12108 Jönköping Jutaholms Hobby 036-128777 Karlskrona Corner 0455- 
17820 Karlstad Ell-Air 054-155767 Klippan Hobbygården 0435-10322 Kristian
stad Havannamagasinet 044-110839 Lidköping Flyghobby 0510-26234 Linköping 
Borgs Hobby 013-123981, Power Toys 013-127470 Ljusdal Nore-hobby 0651-16212 
Luleå RC Elektronik & Hobby HB 0920-225861 Malmö Bosses Hobby 040-291120 
Mariestad Mariestads Modellhobby 0501-71098 Norrköping Kneipens Modell
hobby 011-189317, Lekhuset 011-188891 Skellefteå HobbyShopen 0910-26766 
Stockholm Rotfe's Modellflyg 08-333044, Wentzels Hobby 08-217860 Strömstad 
Kjells Lek & Hobby 0526-11420 Säffle Hobbykällaren 0533-14594 Södertälje R2 
Aeromodels 08-55080013 Trollhättan Far & Flyg 0520-11414 Uddevalla Frimodigs Lek 
& Hobby 0522-15177 Umeå Slöjd & Hobby 090-144402 Uppsala Modellhobby 018- 
120560 Varberg Hobbyelektronik 0340-80595, Procar 0340-38784 Vikarbyn 
Siljans Modellsport 0248-20807 Västerås Aros Hobby & Lek 021-131060 

Compiers 08-54020685
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AIRWORLD cm

METALLMODELLER · INTRESSANT OCH SPÄNNANDE TEKNIK FRÅN PRÄZISE:
Heinkel 72 Kadett, spv 225 cm · Hornet, spv 204 cm · Super Cup, spv 224 cm · Weekend 
Flyer, spv 213 cm · Silver Bird, spv 190 cm · Grasmucke, spv 142 cm 
RÖDEL-MODELLER, 70% FÄRDIGA: Extra 300, spv 200 cm · Messerschmitt Bf 109G, spv 
210 cm · Piper PA-18S Cub, spv 215 & 270 cm · Jodel R, spv 218 cm · Böcker Jungmeister, 
spv 200 cm · Cessna 182 Skylane II, spv 218 cm · Pilatus PC-7, spv 208 cm 
AIRWORLDS HÄRLIGA STORMODELLER: Suchoj SU-26, spv 200 cm · Zlin 50 L/M, spv 
214 cm · Dago Red, spv 220 cm, P-51 Mustang, spv 220 cm · Extra 300, spv 240 cm · Extra 
260, spv 240 cm · Katana T-30, spv 208 & 250 cm · Klemm KI-35, spv 260 cm · Twin-Zlin 50, 
spv 175 cm · Glasair III, spv 220 cm · YAK-112, spv 275 cm · Jodel R, spv 280 cm · Wilga 
PZL-35, spv 220 cm · Vivak motorseglare, spv 345 cm
WEGA SUNSHINE TOPPMODELLER: Suchoj SU-26M, spv 200 & 180 cm · Grumman 
Bearcat, 1:5, spv 221 cm · Messerschmitt Bf 109G-6M, 1:6, spv 166 cm · Piper PA-18S Cub 
M, 1^4, spv 265 cm · Cessna 172H, 1:4 spv 274 cm · M-Spatz, spv 333 cm ·

MODELLKATALOGER FRÅN RÖDEL, AIRWORLD, WEGA SUNSHINE,
TONI CLARK, VOLZ, SIMPROP, KRICK, PROCTOR ENTERPRICES.

SWEDCON KB
Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD

054-18 64 07 (tel & fax dygnet runt) 
010-674 09 09 (biltelefon)

Prisvärda bensin-motorer till stormodeller:
3W 35-240 ccm · MOKI AW 30, 45, 60 boxer,
65, 90 boxer · TITAN ZG 22, 38, 45, 62 ccm · 
TARTAN FOX 22, 44 boxer, både I- & G-utf · 
SEIDEL stjärnmotor ST 540, 770, 996 end på 
förfrågan · HB 61 PDP 10 ccm · STS-90B 15 cm 
GLÖDMOTORER: Super Tigre, SC Super 
Custom, Brat, Saito mm.

d-b kortantenner för RC-flyg 35 & 40 MHz för 
alla förekommande radioanläggningar.

MWS kapacitets-mätinstrument och 
urladdare/laddare för NC-ackar

ACK-VAKTER ALLTID PÅ LAGERI
INFÄLLBARA LANDSTÄLL Giezendanner, 
elektriska för F3A & andra. Används av 
toppflygare i Europa. Fråga oss!

VOLZ HELMETALLSERVO Micro-Star II, 18 
gram. Mini-Star II, 32 gram. Begär prospekt!

FUTABA-PROGRAMMET: servon, mottagare, 
olika kontakter, olika längder, kablar mm

GLASNER TRÄPROPELLRAR, även 
laminerade limträ från 12“ till 36“ stigning

FÖR NÄRMARE INFORMATION OCH PRIS
FRÅGOR RING OSS GÄRNA - DYGNET RUNT!

Sänd 50:- i frim. el. sä tt in p& vårt pg 
484  41 58-8 så får Du prospekt + 
prislista på alumodeller & motorer.

M U L T IP L E X Com m ander im© 2010bo!133
J  3* En förenklad, utbyggbar modell i computerserien som minskar den

första Investeringen med cirka 2.000:-. Bygg sedan ut Din anläggning steg för 
steg, men varje gång bara så långt som det behövs! Du kan till slut nå 2020-nivån, utan 
att något Du köpt är oanvändbart! Denna nya "computerradio" är avsedd för "vanligt" folk 
- även nybörjaren! Den nya varianten, Commader m c 2010  säljs utan servon (alla 
tidigare sålda MPX tretrådsservon kan användasI) men är i övrigt komplett och direkt 
användbar. På utsidan ser den likadan ut som på bilden, men saknar digitalvred och 
switchar. Den har:
• 4 kanaler (spakarna) i sändaren (elektroniskt finns redan 

9 kanaler, update ej nödvändig för dessa)
• ackar i sändaren och mottagaren
• 4 modellminnen
• 2 blandare (skevroderdifferentiering och V-stabbe)
• den nya mottagaren Mini 9 (9 kanaler) som ersätter Uni 9 och 

som är mycket bättre och väsentligt minre.
• också den svenska handboken för Commander mc 2020 med ett särskilt 

blad som redovisar skillnaden mellan 2010 och de olika uppdateringsstegen.
(Heli, flyg eller direkt till 2020, heli och flyg)

Commader mc 2010 kan, som den levereras, med tillägg av servon, användas till flygmodeller med upp 
fyra manöverkanaler (Skev, höjd, sida, motor) och med max. 5 servon (om diff-biandaren används). NärDubehöver 
mer, läs handboken, tänk efter, och köp sedan till givare eller beställ uppdatering precis så som det passar Dig.
Commader m c 2 010  · 93 (35 el 40 MHx) innehåller: Sändare 4 (9)K med 6/600 mAh-ackumulator, teleskopantenn av rostfritt 
stål med kula, HF-modul, mottagare Mini 9, kristallpar med vimpel, mottagareackumulator 4/600 mAh, strömbrytarekabel med laddnings- 
& diagnosuttag. Se den hos Din hobbyhandlare nu! Pris cirka 2.960:-.
Commader m c 2020  - 93 som i tidigare annonser, men med mottagare Mini 9 och ETT Nano BB-servo. Pris cirka 4.955:-.

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

MULTIPLEX katalog 1992 - pris 70:- 
HANDBOK för mc 2020 - pris 70:-

Sätt In på pg 190082-8, för lev. direkt I brevlådan!

MULTIPLEX katalog 1992 - pris 70:-
HANDBOK för mc 2020 - pris 70:- _____________________________
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OMSLAGET
Två bilder - allt fö r  att fira/hedra/hylla/våra två friflygstjärnor 
Per Findahl och Bror Eimar, som kan sätta World Cup Champ 
'93 i Fl A respektive World Cup Champ '92 i F l B på sina 
visitkort. Foto: L-G Olofsson (Per) & Gunnar Ågren (Bror).

Nu är det 1994! Blev det till några nyårslöften, som redan har brutits? Att sluta röka? Att 
sluta snusa? Att bli "bussige Viktor" på fältet och hjälpa nybörjarna? Att ta en klämma, fastän 
man är ensam på fältet? Att städa upp i bygglokalen? Att inte flyga över depån? Tjatigt tycker 
några. Väsentligt tycker andra. Det finns mycket att göra - smått som stort - och inte bara för  
att man givit ett nyårslöfte! Små dåd. Stora dåd. Smådåd och stordåd.

Nära nog ett helt år ligger framför oss. Orörda dagar, som man kan göra stordåd på! Skall 
vi göra några stordåd? Ar det någon, som väntar på att några stordåd skall göras. Behövs 
stordåd nu för tiden? Kanske inte. Någon har sagt, att det stort sker, sker i tysthet. Kanske det.

Man har sin önskelista på vad som man tycker bör göras. Ibland är man ensam om sina 
idéer. Är man flera brukar det gå lättare att förverkliga dem. Det där med "bäckar små" 
gäller i många sammanhang. Det gäller då man skall åstadkomma något man vill ha 
genomfört. Det gäller, då man måste stå upp som en man och visa att man håller ihop - mot 
yttre motstånd, problem och eventuellt också fiender. Då gäller det!

Ibland kan "tvärtom" vara bra. Splittring bra ? undrar säkert någon. Ja, säger jag. Tänk om 
vi delar upp SMFF i två brödraförbund - ett SMUF (Sveriges Modellflygares Ungdomsför
bund) och ett SMVF (Sveriges Modellflygares Veteranförbund). Plötsligt kan då SMUF skryta 
med att ha mer än 60% medlemmar under 26 år (viktigt fö r  SUR, viktigt för oss!).

Båda förbunden är naturligtvis anslutna på samma villkor till KSAK och FAI. Som idag. 
Med samma avgifter, samma förmåner, samma adress, men bara olika lirare! Ger många 
fördelar. Jag nämner inte alla här (lite kan väl sparas till andra sammanhang!)

Jag har funderat längre i de här banorna. Och idén blir inte sämre av det. Tvärtom.
En enande och stärkande splittring. Ett inverterat stordåd, om man nu skall tala fly  gar språk!

Efterapning 
av tidningens innehåll 
tillåtes med eftertryck!

(Behöver jag påpeka, att min åsikt inte alls - och inte 
i alla lägen - delas av ledamöter i SMFF.s styrelse. 
Men den behöver ju inte vara dum fö r  det?)

W
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Började som följetong
I februari 1932 kom den för

sta berättelsen om James Biggles- 
worth, populärt kallad Biggies. Den 
hette ”The White Fokker” och publi
cerades i tidningen ”Popular Flying”. 
— Där behövdes en följetong, tyckte 
jag, och fick för mig att jag skulle 
skriva den själv, fast jag aldrig skri

vit något litterärt förut, har Johns be
rättat i en intervju.

Senare samma år kom den för
sta boken om Biggies, ”The Ca
mels are coming” eller ”Biggies 
åter i elden” som den heter på 

svenska, som var en sammanställning 
av tidningsnovellema.

Ursprungligen var novellerna tänkta 
för vuxna, men ganska snart böljade 

Johns skriva för olika pojkmagasin. I och 
med att berättelserna till en böljan gick som 

följetong kunde han successivt ta emot läsar
nas reaktioner och kommentarer och anpassa sitt 

skrivande till vad de ville ha. Exempelvis ansågs 
Biggies som alltför vek när Johns försökte blanda in 
kvinnor i handlingen.

Den historiska kyssen
Därför är det tämligen utmärkande att enda gången 
som Biggies blir kär visar sig kvinnan vara en tysk 
spion. En del har spekulerat i om Biggies hade tyc
ke för män, vilket bland annat lett till att Monty 
Python gjort en Bigglesparodi där samtliga aktörer 

är homosexuella.

riand Bigglesfansen kommer författarens förnamn 
alltid att förbli W E, att initialerna står för William 
Earl är liksom ointressant. Dessutom hann han dö 
ett par år innan jag kom i kontakt med hans böcker, 

närmare bestämt 1968 då han var 75 år gammal, så vi blev 
tyvärr aldrig presenterade för varandra.
Att W E Johns hade egen erfarenhet av luftstrider gjorde 
att hans böcker kändes mer äkta än vanliga romaner. 
När första världskriget bröt ut ryckte han först in som 
kavallerist, men omskolades senare till bombflygare. 

Som sådan blev han också nedskjuten och fick 
tillbringa krigets sista månader i tysk fån

genskap.
Han påstod vid upprepade tillfällen, 

bland annat i en DN-intervju 
1957, att det var det kända fly- 

garässet Ernst Udet som 
sköt ner honom. Efter

forskningar visar dock 
att det var omöjligt 

eftersom Udet var 
på långpermis
sion vid den här 
tidpunkten. 

Efter kriget 
fortsatte Johns att 

flyga ett tiotal år, 
för att därefter över

gå till att skriva artik
lar i flygtidningar.

B IG C LES

Men jag kan alltså dementera dessa rykten 
och istället förklara böckernas avsaknad av 
kvinnor med denna tidiga erfarenhet av olyck
lig kärlek. För säkerhets skull citerar jag par
tiet med den enda litterärt registrerade kyssen 
i Biggies liv:

— Marie, viskade Biggies då deras läppar 
möttes. Sedan slog hans hjärta häftigare än nå
gonsin fiendens flyg eller luftvärn kunnat 
åstadkomma.

Även om Johns också skrev om andra figu
rer, däribland elva böcker om flyglottan 
Worrals, blev Biggies den enda som följde ho
nom in i döden. Totalt blev det 96 volymer på 
engelska, vilket innebär att han skrev i genom
snitt tre Biggies om året. Böckerna har över
satts till en mängd språk, och de som gavs ut 
på svenska vann sådan popularitet att Sverige 
blev den näst största marknaden för Biggies.

Fastnade som nioåring
Själv var jag nio år när min far en dag kom 
hem med två böcker ur Bonniers Röda ramen
serie. Han förklarade att han läst dem som liten 
och att de nu kommit ut i nya upplagor.

Glupskt slukade jag den ena, ”Biggies & 
Co”, och lärde mig på köpet att den där 
förkortningen betyder company. Fascinerad 
över att en bok kunde vara så fängslande kas
tade jag mig raskt över nästa, ”Biggies flyger 
österut”. I och för sig var den förstnämnda en 
fortsättning på den andra, men det gjorde inte 
så mycket att jag tog dem i fel ordning - efter 
det här var jag helt enkelt fast!

Nere i källaren hittade jag en del gamla, 
slitna Biggies ur Bonniers serie Önskeböc- 
kema från pappas barndom. När dessa var av
klarade, gav jag mig på Wahlströms Biggles- 
böcker.

De här små böckerna med gröna ryggar var 
verkligen beroendeframkallande. I vatje fanns 
nämligen en förteckning över Bigglesböcker, 
med en liten ruta framför respektive titel så att 
man skulle kunna kryssa för vilka man läst. 
Suktande tittade jag på alla de tomma rutorna 
och till sist blev de nästan som ett gift.

Intensivt "missbruk "
Mina år som ”Bigglesmissbrukare” var i alla 
fall härliga. Fickpengarna kunde plötsligt an
vändas till något rejält, istället för att bara 
slösas bort på godis. Önskelistorna till födelse
dagar och jular fylldes av alla de där titlarna 
som inte hade något kryss i rutan. Och var det 
någon okunnig som gav mig en Fem-bok eller 
Tvillingdeckama, skyndade jag mig till bok
handeln för att byta den mot Äkta vara.

Mitt intresse höll väl i sig fram till högsta
diet - som tonåring kunde man inte längre gå 
och skylta med att man gillade Biggies. Men 
åren fram till dess var ljuvligt intensiva. Jag 
minns särskilt ett jullov när jag i stort sett läste 
en om dagen, ungefär som pojkarnas mot
svarighet till spädbarns vitamindroppar.

Och visst var det som vitamininjektioner att

Grabbarnas hjälte 
och bibliotekens fasa



få följa Biggies (observera att jag aldrig an
vänt det engelska uttalet, utan alltid sagt nam
net så att även e:et hörs) genom hans äventyr. 
När han flyger biplan under första världskri
get. Hans exotiska resor till Afrika och Syda
merika under mellankrigstiden. Hans kamp 
mot fascister under spanska inbördeskriget och 
sedemera mot nazister och japaner under an
dra världskriget. Och därefter j akten på knark
smugglare och öststatsspioner under 50- och 
60-talen.

Alltid samma personer
I de flesta var han omgiven av sina vänner 
Algy, Ginger och Bertie. Och vare sig han 
jobbar för RAF eller Scotland Yard är det alltid 
en person vid namn Raymond som är hans 
chef.

Även hans konkurrent, Wilks, följer honom 
genom åren. När Biggies flyger Sopwith Ca
mel spakar Wilks SE 5 och när Biggies äntrar 
sin Spitfire sitter Wilks i en Hurricane. Behö
ver jag tillägga att Biggies råkar vara den av 
de två som flyger respektive tids populäraste 
plan?

Just det här att personerna är de samma gav 
en känsla av trygghet; oavsett var handlingen 
utspelade sig kände man sig hemma. Till och 
med Biggies ärkefiende Erich von Stalhein 
välkomnar man när han kommer tillbaka i bok 
efter bok. Johns har påstått att han personli
gen träffat den tyske stridsflygaren Ernst Udet, 
som jag nämnde i början, och att det är han 
som fått stå modell för gentlemannabo ven von 
Stalhein.

Biggies motvilliga beundran för von Stal- 
heins intelligens och yrkesskicklighet är en 
viktig ingrediens i böckernas krigsromantik. 
På något underligt sätt känns det därför logiskt 
att Biggies, efter att ha bekämpat von Stalhein 
under två världskrig och ett kallt krig, till sist 
får rycka in och rädda honom. Den gamle tys
ken har då ändrat politisk uppfattning på grund 
av händelserna i Ungern 1956 och hamnat i 
ryskt arbetsläger efter att ha vägrat att lyda sina 
uppdragsgivare bakom järnridån.

Skymfad på biblioteket
När jag nu som vuxen räknar igenom min 
Bigglessamling (som förresten står bakom de 
vanliga böckerna i hyllan, eftersom min hus
tru inte tillåter att den tar plats från de böcker 
som hon kallar riktiga) får jag antalet till 94. 
Att jag äger så många är faktiskt bibliotekens 
fel. De ansåg sig nämligen för fina för att 
rymma min hjälte.

När skräplitteraturdebatten härjade som 
värst under 70-talet fick Biggies ta emot mer 
stryk än vad han sammanlagt fick i äventyr

ens alla bataljer. Då skulle Bigglesböcker ren
sas bort från bibliotekens hyllor.

Jag minns med fasa hur jag glad i hågen 
stegade in på Stadsbibliotekets ungdomsav
delning i Halmstad. Förgäves bläddrade jag 
fram och tillbaka bland registerkorten utan att 
hitta den rätte författaren under bokstaven J.

När jag till sist frågade en bibliotekarie fick 
jag veta att Biggies inte var värd att läsas.Jag 
var djupt kränkt. Min store idol ansågs inte 
rumsren. Under många år tittade jag snett åt 
alla bibliotekarier; jag såg dem alla som med
skyldiga till denna skymf.

Kunglig upprättelse
Att jag i min samling saknar en av de 95 titlar 
som kommit ut på svenska beror på att den var 
den enda som jag lyckades låna. På Nyhems- 
skolans bibliotek fanns nämligen ”Biggies 
ordnar saken”. Jag lånade den ett otal gånger, 
oftast snarare for känslan än för att läsa den.

Detta enstaka utlåningsexemplar kändes, 
tillsammans med mitt livs första besök i hu
vudstaden, som en hämnd mot de samman- 
svuma bibliotekarierna på Fredsgatan hemma 
i Halmstad. I Stockholm tog pappa med mig 
till Kungliga biblioteket och i kartoteket. Där 
vimlade det av Bigglestitlar.

Vilken underbar känsla! Trots att det här 
biblioteket var både kungligt och större än 
Halmstads, var det inte för fint för att hysa min 
drömfigur. Tala om upprättelse.

Att jag inte kunde låna med mig något ex
emplar spelade ingen roll. Och att Kungliga 
biblioteket är tvunget att ha alla böcker som 
ges ut i landet, oavsett hur dåliga de är, såg jag 
mellan fingrarna med...

Däremot var det en omskakande upplevelse 
när jag förtio år sedan läste Stefan Mählqvists 
bok ”Biggies i Sverige”. Denna fil doktor i lit
teraturvetenskap penetrerar systematiskt de 
verk som jag dittills trodde var en bra bland
ning av flyg, äventyr, moral och kamratskap.

Reaktionär kolonialist
I hans studie upptäckte jag plötsligt att j ag vuxit 
upp med en reaktionär kolonialist som före
bild. Att äventyren var fulla av rasism, där 
afrikaner framställs som blodtörstiga, lata och 
trögtänkta, indianer som dvärgliknande, smut
siga djur samt araber och kineser som lömska 
och falska.

Med hjälp av olika handlingsmodeller vi
sar Mählqvist också hur enkelt uppbyggda be
rättelserna är.

Då jag några år därefter köpt ett par gamla 
titlar som kommit ut med de ursprungliga 
omslagen fick jag för mig att läsa en av dem. 
Chockad över den rapsodiska berättartekniken

och alla klyschorna gav jag upp efter tio sidor.
— Det här måste ha varit en av hans sämre, 

de tidiga var säkert mycket bättre, intalade jag 
mig själv. Men jag vågade inte leta upp någon 
Biggies i hyllan för att kontrollera.

Den evige ynglingen
Nej, inte vill man ta död på barndomens store 
kämpe, även om jag som liten ibland ifråga
satte hur Biggies kunde agera så ungdomligt 
trots att han i de senare böckerna närmade sig 
de 70.

Författaren Johns försökte faktiskt pensio
nera sin guldgruva i ”Biggies does some home
work”, men det manuskriptet hann han aldrig 
avsluta före sin död.

Så jag tänker inte heller pensionera B iggles. 
Istället hävdar jag envist att bibliotekarierna 
som bannlyste honom hade fel.

Tack vare dessa böcker blev jag biten av 
läsning. Episoderna gjorde mig dessutom in
tresserad av geografi och historia.

Genom att ursprungligt utgivningsår ofta 
angavs med romerska siffror lärde jag mig vad 
det där med MCMXLIV betyder.

Lugn och logik
För mig kommer alltid Biggies att vara sym
bolen för lugn och logik. Till tröst för alla som 
är stressade av oro avslutar jag därför med att 
citera Biggies filosofi:

"När man flyger, så är antingen allting 
som det ska vara eller också är det inte det. 
Är allt som det ska, behöver man inte oroa 
sig. Är det inte, kan två saker hända.

Antingen störtar man eller också störtar 
man inte. Störtar man inte, så behöver 
man inte oroa sig. Störtar man, så inträffar 
ettdera av två ting.

Antingen blir man skadad eller också blir 
man inte skadad.Är man oskadad finns det 
ingen anledning att oroa sig. Skadas man 
så inträffar ettdera av två ting.

Antingen repar man sig eller också dör man. 
Repar man sig behöver man inte oroa sig. 
Dör man, kan man inte oroa sig. ”

Text: Anders Holmer · Bild: Jari Välitalo

Fotnot: När denna artikel publicerades för  
första gången i tidningen Hallandsposten 
blev skribenten uppringd av en som ville ge 
honom ”Biggies ordnar saken”. Så numera 
har han alla Biggles-böcker som kommit ut 
på svenska.

I år skulle kapten W E Johns, författaren till böckerna om Biggies, ha fyllt 100 år. Hans flygande 
romanfigur fick pojkarna att drömma sig upp bland molnen och bibliotekarierna att se rött.
Anders Holmer, som har 94 av de 95 Bigglesböcker som kommit ut på svenska, berättar här om sitt 
förhållande till barndomshjälten och "de sammansvurna på Stadsbiblioteket".



skala
hörnet

Det finns många sätt att 
grunda, klä och dekorera 
en skalamodell. Ingen me

tod kan sägas passa alla modeller. 
Valet bestäms i mångt och mycket 
av storleken på modellen, hur den 
kommer att användas, hur mycket 
tid man kan lägga ner på modellen 
och hur mycket tid man kan lägga 
ner på att prova och rent av experi
mentera sig fram.

Oavsett hur man väljer, så är en 
sak helt säker - slutresultatet be
ror enbart på hur bra man förbe
rett den träfärdiga modellen innan 
man påböljar arbetet med att klä 
den. (Precis som det handlade om 
tapetsering, Reds anm)

Är det en massa klämmärken, 
tryckmärken, skrapmärken, spric
kor, knölar eller fördjupningar 
eller andra "blemmor" så får man 
vara medveten om att de kommer 
att synas även efter det man klätt 
modellen - och kanske rent av än 
tydligare!

Samtliga beklädnadstyper krä
ver ett visst mått av kunnande vad 
gäller hantering och behandling av 
materialet. Så bli inte besviken, om 
de första försöken inte slår så väl 
ut första gången Du jobbar med ett 
nytt och för Dig obekant material.

Det är oftast bara att ta "klä av" 
det mindre lyckade partiet och för
söka igen. Det är faktiskt så, att 
många beklädnadsaltemativ "spo
las" av vissa byggare - i stället 
beror det hela på byggarens okun
nighet hur man arbetar med mate
rialet.

Några olika typer klädsel
Det finns några grundläggande 
beklädnadsmaterial- och bekläd- 
nadsmetoder.

De kan grovt delas in i följande 
grupper:

A. Papper och målning
B. Nylon el. siden och målning
C. Papper + tunt siden el. nylon
D. "Värma på/krymp"-material, 

plast
E. "Värma på/krymp"-material 

med dukstruktur (med eller 
utan ytfinish)

F. Plast/glasfiber eller plankade 
ytor, och målning

Det finns förvisso också andra 
metoder eller kombinationer av 
material, men de nämnda omfat
tar grundprinciperna. De har alla 
sina speciella egenheter och be
gränsningar.

Därför är det viktigt att göra en 
rejäl värdering av såväl fördelar 
som nackdelar innan man be
stämmer sig för beklädnadsma
terial och sättet att klä sin modell.

A. Papper
Papper - tunt eller tjockt - skall 
användas uteslutande för öppna 
fackverkskonstruktioner på små 
modeller - eller i de fall man ef
tersträvar lätta partier - till exem
pel stjärtplanen på en kortnosad 
flygplanmodell. Det mest vanliga 
området då pappersklädsel an
vänds är helplankade ytor.

En av de främsta fördelarna 
med "papper på plankning" - låt 
vara med negativt förtecken - är 
lättheten att reparera den pap- 
persklädd ytan efter en krasch. 
Den begränsade styrkan i pap- 
persklädseln tillåter det underlig
gande trämaterialet att fördela 
krasch-energin och gå sönder i ett 
antal småbitar.

Det har hänt att skalaflygare 
kraschat sin modell rejält under 
jungfruflygningen i samband 
med en tävling, varpå de sedan 
samlat ihop bitarna - alla bitama

skär igenom 
båda lagren 
med vass 
kniv eller 
rakblad

andra lagret

vik upp övre lagret 
och pilla bort överskottet 
på under lagret

ta bort första lagret

Figur A stryk på mera dope

Från träfärdigt till 
klätt underverk! 
Så gör vi!

- och limmat ihop dem igen på 
puzzelvis och sedan åter flugit sin 
modell i samma tävling dagen 
därpå.

Det är naturligtvis inte rekom
mendabelt att hålla på på det vi
set, men i en nödsituation och med 
ett par flaskor cyanoacry latiim är 
det möjligt.

Med en starkare beklädnad som 
nylon hade det slutat med en duk
tig "nylonpåse" fylld med en 
blandning av större och mindre 
brutna delar av bygget.

När så modellen är helt trä- 
färdig är det dags att göra en nog
grann inspektion för att upptäcka 
eventuella limklumpar, som stic
ker upp. Skär bort dem med en 
vass kniv och Du slipper råka ut 
för att de - då Du finputsar - släp
per under slipklotsen och orsakar 
onödiga repor i den ännu ömtå
liga balsay tan. Putsa ytan slät och 
fin med allt finare slippapper.

Använd också slipklots på alla 
jämna ytor. Därigenom säkerstäl
ler Du att Du inte rundar till dem.

På böjda partier, där det är 
omöj ligt att använda slipklots kan 
man ibland lösa problemet med 
att hålla slippapperet i handflatan. 
Men använd inte fingrarna. Med 
fingrarna som stöd bakom slip
papperet "rider" det rätt och slätt 
över högre ellerhårdare partier av 
träet. Blås rent och kolla ytan 
igen.

Fukta eventuella tryckmärken 
eller "bucklor" i träet med vatten. 
Då reser sig de intryckta träfib
rerna, som sväller till ursprungs-

storlek. Putsa igen, sedan de fuk
tade partierna torkat. Andra typer 
av håligheter, sprickor (till exem
pel vid plankningsskarvar) får 
fyllas igen innan de putsas.

Som spackel kan man använda:

A. Polyfilla för inomhusbruk - 
lämpligt för ändamålet, då de 
är lätta att putsa och inte väger 
för mycket. Skall dock inte an
vändas till stora ytor. Biter 
hyggligt mot balsa. Bör inte 
användas för tunna "lagnin
gar" då det kan spricka. *)

B. Plast och "mikroballonger". 
Inte lika lättputsat och en aning 
tyngre än vissa typer av spac
kel. Fäster bra. Lämpligt för 
små och tunna partier.

C. Vanligt målarspackel.
D. Vinylspackel. Bra spackel- 

typer, men inte alltid tillgäng
liga. Kan också ibland ha svårt 
att fästa på vissa plastade ytor.

Ha som allmän regel att alltid låta 
spacklet - vi lken typ Du än använ
der Dig av - härda/torka ordent
ligt innan den slutliga putsningen.

Hellre flera tunna lager
Bygg på med flera lager i de fall 
fyllningen sjunker - låt torka mel
lan vaije lager. Sista lagret bör Du 
försöka överfylla med - j ust för att 
kompencera för senare eventuel lt 
sjunk.

På det här stadiet är arbetet med 
modellen likartat oavsett vilken 
belädnadsmetod Du kommer att 
använda. Gör ren modellen från
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Bilden ovan:
Kurt Lennås Curtiss XSBC-4 är 
ett fint bygge med duk- och 
metallklädda ytor. Oavsett val av 
klädsel börjar ett fint modellbygge 
inifrån - på planeringsstadiet.
Lägg god tid på underarbetet, så 
blir det inte bara lättare att få  det 
snyggt på ytan - det går också 
fortare!

Bilden nedan:
Mera från Kurt Lennås verkstad: 
Handley-Page Heyford under 
byggnad. Vissa partier är redan 
grundade och klara fö r  detaljering 
(nitar mm), medan andra har 
slipats för hundrade (?) gången 
och väntar på dukklädsel.
Det gäller att planera och få  in 
allt vad gäller kablar, reglage, 
stötstänger mm innan man lackar 
dit väven!

putsdamm. Blås rent. Sug rent. 
Använd gäma en speciell typ av 
"putsduk" som gör ytan fri från 
putsdamm och annat.

En liten mellan-not!
*) Det visar sig vid en rundring
ning, attPolyfilla är svår att få  tag
1 i Sverige. Produkten finns dock 
iDamnark. Casco Nobels danske 
åte tförsälj are, som den Gamble 
varit i kontakt med, säger att mot
svarigheter inom Cascos produkt
program heter #3672 Snabb
spackel (tuber 300 ml, torktid 1-
2 timmar vid tunna skikt) eller 
#3676 Casco Hus Fix (pulverför 
vattenblandning, torktid 3-4 tim
mar vid tunna skikt. Dessa pro
dukter kan då klassas som "van
ligt målar spackel" alternativ C. 
Men kolla med Din hobbyhand- 
are - han vet vad Du skall välja!

Så var det dags för  
pappersklädsel igen ...
Porerna i den råa balsaytan måste 
allra först tätas. Det finns allsköns 
medikamenter för detta. Stryk 
eller spruta på i flera lager. Putsa 
till jämn yta mellan varje. Den här 
por-ätaren kan vara en blandning 
av vanlig dope och talk, billack- 
primer eller en epoxyfiller. Den 
senare produkten har många för
delar: den är hållbar, följsam men 
ganska svårslipad. Sedan denna 
"grundning" är gjord, appliceras 
ett lager av utspädd dope (75% 
dope, 25% thinner) över hela de
taljen.

Papperet appliceras fuktigt i

hanterbara arkformat, till exem
pel till översidan av en vinge. 
Lägg på arket och stryk på dope. 
Skrynklor kan lätt slätas ut med 
hjälp av en pappers-"dyna" - drag 
den i långa tag över papperet. 
Dubbelkrökta ytor måste kläs 
med mindre pappersbitar med 
överlappning; skär i mitten - på 
ömse sidor av överlappningen - 
med ett vass rakblad och pilla bort 
de två lösa pappersbitarna. På det 
sättet åstadkommer man en exakt 
och fin passning mellan del- 
ytorna.

Kolla att det inte blivit luft
bubblor under papperet. Om det 
är omöjligt att få bort dem genom 
att borsta - tag bort papperet och 
börja från början. Det finns inget 
värre än små knottrigheter, som 
orsakats av luftbubblor under den 
färdiga ytan.

Putsa med fint papper så snart 
ytan har torkat och på med ytter
ligare ett lager dope på alla stäl
len med pappersskarvar. Putsa 
ännu en gång just på dessa ställen 
för att få bort eventuella kvar
varande pappersrester.

Därpå är det dags för ännu 2-3 
lager av förtunnad filler med åt
följande slipning med allt finare 
slip-papper. Det hela brukar resul
tera i en suveränt slät ytan som är 
klar för dekorering.

Förutom reparationsfördelama 
med den här typen av pappers
klädsel är metoden relativt billig 
och lätt - förutsatt att man putsat 
noggrannt!

B. Nylon och siden
Siden är faktiskt inte mycket an
vänt sombeklädnadsmaterial. Det 
beror nog på att det är relativt dyrt 
- och svagare - än nylon. Siden har 
vissa fördelar på mindre model
ler, där det är starkar än papper och 
lättare än nylon.

För de flesta modeller av någor
lunda storlek och med öppen 
struktur bör nylon vara det första 
alternativ man funderar på.

Styrkan och skalastrukturen gör 
det ti 11 ett ideali ska material fastän 
det är ganska tungt och kan ge 
upphov till skevheter, om man nu 
inte lägger på det på rätt sätt.

Nylon, speciellt tillverkat för 
modellbyggarändamål passar fint 
till våra behov. Om Du tänker 
köpa hos tyghandlam, så skall Du 
be om lätt och tättvävd nylon.

krä
ver mycket dope för att täta struk
turen och ge en tät yta och det 
medför onödig viktökning.

Nylonmaterialet kan också fär
gas in (kolla med färghandeln om 
lämpliga tygfärger!) Därmed er
bjuds fördelar då man vi 11 ha fram 
en linneyta för exempelvis äldre 
flygplan - den gräddlika, brungula 
färgen kan lätt tas fram.

Två lager outspädd dope app
liceras på de träytor, som skall 
bära nylonet. Låt sedan torka i ett 
dygn. Putsa därefter de dopade 
ytorna försiktigt.

Kolla också, att den pålagda 
dopen inte har bildat stelnade 
droppar på något ställe - exempel- 
vis vid övergångar spryglar/ 
framkantlist och dylikt. Var för-

Fortsättning nästa sida!

šhala
hörnet
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siktig, så att Du inte skadar ömtå
liga detaljer, då Du slipar.

Nylonet läggs på fuktigt. Doppa 
i vatten, låt det dra. Krama ut 
överskottsvatten och häng upp 
det. Låt det "halvtorka" så att det 
får en jämn fuktighet över hela 
ytan.

Om nylonmaterialet ser ut att 
torka under arbetets gång är det 
bara att spraya på lite vatten. Även 
här används dope som "lim". 
Pensla på dopen - genom nylonet 
- mot de partier där det skall fästa. 
Tryck till om det behövs med fuk
tade fingertoppar.

Försök att få väven så trådrak. 
Försök också att hålla nylonmate
rialet lagomt och jämnt spänt.

Fäst i ena änden först - till ex
empel vid vingroten - dra ut ny
lonet spänt längs med vingen och 
fäst vid vingspetsen. Sträck ut

ψ

nylonet mot framkanten och bak
kanten och justera om det behövs.

Vill Du lossa nylonet — pensla 
på med thinner. Arbeta på lugnt 
och metodiskt tills Du fått en jämn 
yta helt fri från skrynklor. Det är 
inte svårt att klä med nylon.

Även dubbelkrökta ytor klaras 
lätt med nylon - men kanske inte 
vid första försöket. Blev det inte 
bra, på med thinner, lossa och 
försök igen! Prova gärna på en 
sportmodell, innan Du ger Dig på 
skala-juvelen!

Då nylonet torkar, spänns det. 
Men det kan bara ske en enda 
gång. Är det inte tillräckligt spänt 
sedan det torkat är det små chan
ser att man kan spänna det ytter
ligare med spännlack eller lik
nande. Om det är skrynklor, så är 
det bara att stryka på thinner, lossa 
och försöka igen.

Då man sedan dopar nylonet 
fmns risk för att man skapar spän
ningar i materialet. Skevheter kan 
lätt smyga sig in när dopen torkar.

Det är speciellt viktigt på exem
pelvis vingar med tunn vingprofil, 
som inte har någon vidare vrid
styvhet.

För att reducera risken för skev
heter bör man dopa vingens över- 
och undersida samtidigt och nåla 
fast vingen - eller belasta den med 
tyngder - för att hålla den rak un
der hela torktiden. Efter det att 
man gjort sista strykningen med 
dope, bör vingen få ligga i spänn 
minst fyra dagar. Ju längre vi kan 
låta den hållas i rätt läge, desto 
större är chanserna att vi kan hålla 
vingen helt rak för resten av dess 
liv.

Tre eller fyra lager av lätt ut
spädd dope behövs säkerligen för 
att täppa alla porer i nylonet. Det 
första lagret brukar vara det 
knepigaste eftersom det är lätt att 
pensla dopen igenom nylonet så 
att det bildas små "pölar" på ma
terialets undersida.

Om det skulle råka bli så, är det 
bara att hålla det misslyckade 
området ovanför sitt huvud och 
pensla thinner över. Det gör att 
dopen rinner tillbaks genom 
nylonmaterial ut på utsidan, där 
man kan pensla det åt sidorna. För 
att helt och hållet undgå risken 
kan man spruta på första lagret 
dope; dopen lägger sig då på ytan 
(på varpen och inslaget, som det 
heter, man har väl kollat! Reds 
anm) varpå man med lätta pensel
drag för ut dopen över porerna. 
Därmed får man ett jämnt skikt 
av dope över hela ytan. För att 
kolla tätheten sedan man dopat, 
kan man försöka blåsa cigarettrök 
genom ytan. Om röken sipprar

Nedan: "Tack Cloth", en bra grej, 
som tar bort varje dammkorn efter 
putsningen. Minicars.

igenom så behövs det ännu ett 
lager dope.

Efter ett par strykningar brukar 
den framgå om nylonet är tillräck
ligt spänt. Fler strykningar med 
spännlack kan då medverka till att 
detaljen blir skev. Använd då 
icke-spännande lack. Ett par drop
par ricinolja i ren dope brukar ta 
bort alla spänn-tendenser från 
dopen.

För sportmodellen som ofta blir 
utsatt för rätt ovarsam och plåg
sam behandling är nylonet speci
ellt lämpligt för såväl öppna som 
plankade ytor.

C. Papper plus siden - eller 
tunn nylon (chiffong)
Skälet till att klä en redan pappers- 
klädd yta med siden eller tunn 
nylon är att uppnå ett bättre styrka/ 
vikt-förhållande än vad hade va
rit fallet om man bara hade haft 
ettdera av de två materialen. Det 
blir för alladel inte lika starkt som 
vanlig nylonklädsel. Det blir 
viktsmässigt lättare och resulte
rar i en skalalik vävstruktur.

Att klä med papper görs precis 
som beskrivits tidigare under 
punkt A för öppna konstruktioner. 
Sidenet eller det tunna nylonet 
appliceras torrt på papperet.

Siden är - återigen - lite använt 
på grund av kostnadsskäl, medan 
nylonchiffong (används bland 
annat i mycket tunna dam-scar- 
ves!) är ett tänkbart alternativ, om 
än inte så lätt att applicera.

Släta ut chiffongmaterialet med 
ett strykjärn. Skär till materialet 
med ett par centimeters övermått 
och stryk ut chiffongbiten (med 
handen!) över pappersytan så tätt 
som möjligt mot papperet.

Börja i mitten att stryka på 
. förtunnad dope med en fin mjuk 
1 mårdhårspensel på chiffongen. 

Stryk ut mot kanterna.
Det viktiga är att man håller ma

terial slätt och slipper luftbubblor. 
Arbeta sakta och metodiskt och 
försök att för hindra att det tunna 
chiffongmaterialet veckar sig.

Använd en mycket vass sax då
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T v; Det finns många bra ''modell- 
kosmetika" som gör det lättare för  
oss att bygga lätt och snyggt! 
Kolla hos Din hobby handlare!
Det flesta "stora tillverkare” 
erbjuder kompletta serier, som 
omfattar allt man behöver.

Nedan: Graupners "Fullmittel" 
och DeLuxe's Model Lite är 
exempel på bra fyllare.

Du klipper siden eller nylon- 
chiffong - annars blir det bara en 
enda röra. Sedan Du klätt model
len med chiffong behövs endast 
en ytterligare strykning med dope. 
Vi har ingen målsättning att fylla 
porerna, bara för att rätt och slätt 
förstärka papperet - för att hindra 
det att spricka.

D. Värma-på plaster
Plastfilmer som Solarfilm, Mono- 
cote och liknande harblivit popu
lära. Fördelarna med dessa mate
rial - snabbhet, renhet, luktlöshet, 
ekonomi och den färdiga ytan - är 
välkända bland alla sportflygare.

För den seriöse skalabyggaren 
är emellertid dessa plastfilmer av 
ringa betydelse. Den blänkande 
plastytan blir aldrig skalalik.

Dessutom är det inte speciellt 
lätt att på den ytan applicera skala
detaljer som nitskallar, plåtskar
var etc, detaljer som krävs för att 
man skall uppleva nödvändig 
skalakänsla.

Däremot är dessa plastfilmer 
idealiska för populärskalaentu- 
siasten, som gärna vill att det skall 
gå snabbt att klä en modell - då 
gärna med en stark struktur. Man 
bör bland annat komma ihåg, att 
plastfilmerna inte bidrar med 
samma styrka till bygget som 
exempelvis siden eller nylon. Fil
merna finns i många färger. Även 
varianter av metal lic färger före
kommer. Det bör vara möjligt att 
finna en färgnyans, som passar 
hyggligt med förebilden, men 
man få vara beredd att offra en del 
av "skalakänslan" då man använ
der den här typen av klädsel.

Det är möjligt att måla somliga 
filmmaterial med oljefärg, men 
det motverkar ju lite syftet med det 
hela. Dessutom är vidhäftningen 
mellan färg och film inte alltid den 
bästa.

Då färgen väl är påmålad, så kan 
den missfärgas om man måste 
spänna filmen med strykjärn el
ler värmefläkt.

Vanligtvis applicerar man fil
men direkt på den obehandlade
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balsaytan oavsett om det handlar 
om helplankade ytor eller öppna 
regelverk. Då det handlar om 
öppna regelverk är det svårt att 
skapa ett flerfärgat färgschema, 
eftersom det är svårt att lägga 
stora ytor film på en redan utlagd 
film. Det bildas mängder av små 
luftblåsor mellan filmskikten.

Ett sätt att klara detta är att allra 
först applicera ett lager av pap
per (som tidigarer beskrivits). 
Därefter är det möjligt att appli
cera den första färgytan - tag den 
ljusaste färgen först! Skär till med 
5-10 mm övermått. Värm fast. 
Skär därefter till den mörkare 
färgen i exakt mått. Låt ett lös
ningsmedel lösa upp värme-"lim- 
met" på filmens baksida och lägg 
på plats. Släta ut.

Med den här metoden kan man 
göra färgstarka och uppseende- 
väckade mönster - stora rutmöns
ter, strålmönster eller vad man vill 
- i flera färger.

Pappersskiktet kommer också 
att dölja underliggande trä-fib
rerna att synas genom filmen - 
något som lätt kan uppstå då man 
värmer på filmen lite för entusi
astiskt på den råa balsaytan. Pap
peret behöver inte dopas, om man 
lägger på det fuktat mot regel
verket. Papperet är där bara för att 
"bära" och ge stöd till filmen. 
Papperet släpper lätt igenom luft, 
då man värmer fast filmen.

Få flygplan uppvisar den glän
sande yta som plastfilmerna ger. 
Filmytan kan mattas ner sedan 
man klätt och krympt filmen om 
man stryker på matt och färglös 
polyuretanlack.

Silver Solarfilm, till exempel, 
ger ett förvånadsvärt bra intryck 
av silverdopad linneklädsel, om 
man mattar den på detta sätt. Poly- 
uretanlacken blir lätt att stryka på 
uttannad med ungefär 50% olje- 
färgsförtunning. Prova först, in
nan Du stryker på modellen!

E. Solartex och "värma 
på" dukmaterial
Vad gäller appliceringsmetod och 
styrka, så kommer Solartex och 
dess motsvarigheter någonstans 
mitt emellan plastmaterialen och 
den konventionella siden/nylon/ 
dope-metoden.

Solartex är ett biaxialt (dvs åt 
två håll, vinkelrätt mot varandra) 
orienterat självhäftande bekläd- 
nadsmaterial som också är vär- 
mekänligt. Det innebär, att den 
här typen av material kombinerar 
några av siden/nylon-metodens 
fördelar med det bästa hos plast
filmerna - den är lättapplicerad,

ren mm. Men den är inte billig. 
Men om man räknar in tiden, 
kostnad för balsafiller, grundlack 
mm, dope, penslar och dylikt, så 
blir inte prisskillnaden så stor som 
den kan synas från böljan.

Materialet levereras plant i ark 
och finns i ett flertal färger inklu
sive en halvgenomskinlig variant 
kallad "antique". Den liknar i hög 
grad naturlig linneklädsel och 
passar därigenom utmärkt som 
klädsel till många tidigare före
bilder. En annan specialvariant 
som tillverkas av Covertite är det 
tyska WWI-romb-rutmönstret i 
skala 1:6.

Den som har haft den mindre 
trevliga uppgiften att försöka 
penselmåla detta speciella möns
ter uppskattar till fullo detta ma
terial. Det finns i endast en möns- 
ter/färg-kombination, som passar 
bäst för vingöversidor. Färgena är 
lite väl klara, men kan tonas ner

Fortsättning nästa sida!

\
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Boddington-skala
Fortsättning från fö  re g sida!

med en lite smutsig dope eller 
klarlack. På samma sätt kan ma
terialet ges en ton lite åt orange 
för vingundersidor för att ge en 
mer autentiskt utseende.

Som vanligt då det gäller alla 
"nya" material, så gäller det att 
erfarenhet och experimenterande 
ger Dig en uppfattning om vad 
materialen klarar och deras be
gränsningar. Eftersom materialet 
kan användas på många olika sätt 
- obehandlade, dopade eller må
lade - måste man först testa på 
provbitar om ytskikt och färgtyper 
passar med varandra.

Det sägs, att det inte krävs nå
gon för-dopning eller grundning 
av träytoma innan man klär med 
dessa material - liksom att inte 
materialet orsakar någon vridning 
av ytor. Dessutom stoppas krymp
ningen (när man arbetar med 
strykjärn eller varmbiås) så snart 
man uppnår ett hal vt grams" spän
ning" i materialet.

Appliceringstekniken motsva
rar i stort metoden för vanliga 
plastfilmer, men det verkar vara 
än bättre att applicera på in- och 
utsidor av dubbelkrökta ytor 
(konvexa & konkava ytor).

En mjuk behandling med vär- 
mefläkt, fingrar och en mjuk trasa 
hjälper till att framgångsrikt klara 
av dessa "knepiga" ytor. En viss 
överlappning rekommenderas vid 
skarvar, annars kan det föreligga 
risk för att de glipar upp, när man 
försöker sig på spänna klädseln 
lite till som avslutning.

Luftbubblor tas bort - liksom på 
plastfilmen - genom att man 
sticker med en knappnål, värmer 
på nytt och slätar ut med mjuk 
trasa.De tillkommande egenska
perna som hög styrka, förmågan 
att bemålas, och rikedomen på fär
ger och ytor gör den här typen 
"värma på-duk" till en konkurrent 
till existemade material för skala- 
byggare.

Efter många års experimente
rande har tillverkare av "värma 
på"-material lyckats få fram en 
produkt med silver-yta. Den lik
nar exakt silvermålad duk, som 
ofta användes på flygplan under 
mellankrigsperioden. Men det 
krävs att man applicerar det med 
viss omtanke och försiktighet för 
att förhindra att det "mörknar" på 
de ställen där det har kontakt med 
den underliggande regelverket - 
12

eller underliggande pigment "blö
der" igenom materialet.
Att snabbt kunna utföra det för
beredande stadiet av ett bygge 
av en modell uppfattas som vär
defullt för skalabyggaren. Det 
utgör ett "mitt-emellan"-stadium 
där man stannat upp för att be
undra den träfärdiga modellen, 
men samtidigt vill dra igång för 
att snabbt kunna se det slutgiltiga 
resultatet - den färdiga modellen! 
Mellan dessa två högtidsstunder 
ligger då det lite tråkiga arbetet, 
då man förebereder den träfärdiga 
modellen för klädsel och ytbe
handling på ett eller annat sätt. 
Det är ett viktigt skede i bygga- 
det. Det är tråkigt. Men vi vet 
också, att om man slarvar och har 
för bråttom, så blir man blir be
sviken på slut resultatet.

Enbart plast ett alternativ
En metod, som passar helplan- 
kade konstruktioner och som är 
snabbare än föreberedelsema för 
pappers- eller siden/nylon-kläd- 
sel, bygger på användadet av 
plast. Medan motsvarande tid för 
papper ( slipning, lackning, puts- 
ning, klädning mm) kan ta ett par 
veckor, kan den tiden inskränka 
sig till ett par dagar, om man går 
in för plast.

Hur kan det nu vara möjligt att 
reducera den här tråkiga tiden så 
pass mycket? Rätt och slätt genom 
att utesluta pappers- eller siden/ 
nylonklädsel på plankade ytor.

Plasten ger en primereffekt, 
som täcker alla porer samtidigt 
som den gör balsaytan starkare. 
Finns det inga nackdelar? Jodå. 
Plasten stärker balsan i viss ut
sträckning, men erbjuder inte 
samma "sega" anti-spricknings- 
eller anti-splittningsegenskaper 
som uppnås med en pappers-, si
den- eller i än högre grad med en 
nylonklädsel. Det föreligger stör
re risk att vissa skarvar öppnas. 
Sprickbildning kan också uppstå 
som en följd av vanligt handha- 
vande av modellen, eller av vibra
tioner. Det senare gäller förvisso 
inte mindre modeller (med .20- 
.40-motorer). Men så snart det 
handlar om större modeller bör 
man vara uppmärksam och sys
tematisk kontrollera modellen. 
Visst kan man kombinera plast
metoden med att också lägga på 
papper, men då har de flesta för
delarna med plasten förlorats. 
Plasterna, som används, är ke
misk uppbyggda för att torka 
snabbt, vara lättslipade och lätta

att applicera. De finns att tillgå 
som standardprodukter i hobby- 
affärer. Man kan också finna dem 
som varande en standardprodukt 
inom bilindustrin.

Vanlig glasfiberplast är inte 
lämplig för det här ändamålet, 
eftersom den dels blir alldeles för 
hård och svår att slipa/putsa.

Första lagret stryks på med styv 
pensel. Man skall stryka "hårt" 
med rejäla tag, så att plasten 
"stryks in" i träytan. God vidhäft
ning vid underlaget är viktigare att 
uppnå med första strykningen än 
en mjuk, jämn yta. När plasten har 
torkat - vänta inte för länge! - så 
putsar man fram en någorlunda 
slät yta. Än krävs inte några su
per-ytor! Stryk på andra lagret 
plast med långa penseldrag för att 
få fram en mjuk, slät och jämn yta. 
Låt det torka och putsa igen med 
allt finare slippaper - torrt eller 
vått! Ett tredje lager kan visa sig 
nödvändigt - eller också handlar 
det bara om att fylla igen lite buck
lor. Putsa igen. För spackel såväl 
som de färger som skall användas 
- kolla först att de är complatibla 
(passar!) med plasten. Det kan 
vara skäl att göra det, även om det 
visat sig att de flesta färger fung

erar bra i hop med plast.
För att ge en indikation vad 

gäller vikten av olika ytbehand- 
lings/klädseltyper kan man ta en 
titt på figuren nedan. De aktuella, 
verkliga viktema beror, som Du 
förstår, i hög grad på hur pass 
generös du varit med bland annat 
spackel, primer, lack - liksom hur 
duktig Du varit att slipa ytoma 
innan slutgiltig målning.

G. Plast och Glasfiber
Helplankade vingar och stjärt- 

plan - framför allt på större mo
deller kläs med lätt glasfiberväv 
och plast. Gör man det korrekt, 
innebär det inte någon större vikt
ökning. Däremot ger det en tålig 
yta. Glasfiberväven skall varafin- 
maskig/tätvävd och lätt och plas
ten av epoxykvalitet. Även om po
lyesterplast har använts på något 
ställe, så är det aldrig bra att 
blanda olika typer av plast.

Att lägga på glasfiberväv och 
epoxyplast är ett kletigt jobb och 
man skall ha PVC skyddhandskar 
och jobba i ett välventilerat ut
rymme - inga instängda små hob
byrum!

Klipp till väven med rejält över
mått och stryk ut den över ytan.

Jämförande vikter för olika 
beklädnadsmaterial
Vikterna anges i gram per dm2(utjämnade värden!)

Typ
Papper, tunt 
Papper, tjockt 
Nylon *) **) 
Plastfilmer ***)

Enb material 
0,10 
0,25 
0,65
0,70-1,10

3 lager dope 
0,30 
0,45 
0,85

4lager dope 
0,35 
0,55 
0,95

Vikten beror på nylonvävens täthet och pålagd mängd dope. 
"Värma på"-duk (Solartex m fl) ligger på motsvarande värden. 
Vikten beror på filmtjocklek och ingående färgpigment.
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Solartex och Polytex är två bra 
"vä rnia-på "-klädselalte mati v, 
då man vill få  fram textil
struktur.

Använd utspädd plast (exvis SP 
133) och börja från mitten av 
väven. Stryk ut plasten ut mot 
kanterna. En styv (engångs-)bor- 
ste och en tunn plastskiva (som 
spackel) kan användas för att få 
på plasten. Pressa inte alltför hårt 
när du lägger på plasten. Släta ut 
rynkor i väven, fäst den mot un
derlaget och fyll vävens porer. Se 
till att kanterna är ordentligt fas
tade. Kantema trimmas, medan 
plasten fortfarande är mjuk, men 
inte helt härdad.

Beroende på plastens härd- 
ningstid (den beror på hur mycket 
härdare man har blandat i liksom 
av temperaturen) så kan pensel 
och plastarkspackel så sakteliga 
börja fastna och slita i väven. 
Doppa därför pensel och plastark 
då och då i thinner. Vid skarvar
na låter Du vävbitama täcka var
andra. Överlappningsmaterialet 
plastas in ordentligt - det putsas 
slätt sedan allt härdat!

En fara med den här i övrigt helt 
förträffliga metoden är att man 
kan riskera att få övervikt - plas
ten har lagts på alltför tjockt. Nu 
är det så, att det är inte mängder 
plast, som gör det hela starkt, utan 
kombinationen plast och glasfi- 
berväv. Det innebär, att man skall 
bara lägga på så mycket att väv
ens trådar fuktas och fäster mot 
underlaget.

Det får inte förekomma några 
"pölar" av plast! Om det samlas 
överskottsplast på något ställe är 
det bara att suga upp det. Rulla en 
toarulle över ytan och den suger 
upp överskottet.

När plasten har härdat putsar 
man lätt glasfiberytan för att få 
bort eventuella ojämna och 
"ruffa" partier. Stryk på en lätt- 
vikts-filler (som passar, som är 
compatibel med plasten). Putsa 
igen noggrannt och upprepa pro
ceduren tills ytan är slät och fin. 
Det kan inte betonas alltför 
mycket - eller upprepas för ofta - 
att det är bättre att putsa sig ner 
till en fin finish är bättre, än att 
spackla sig upp ti 11 den och bygga 
på övervikt. Det ger alltså ett 
bättre och lättare slutresultat.

I nästa avsnitt tittar vi på andra 
beklädnadstyper och hur man klär 
en modell med metall.

David Boddington

Flermotorflyg har alltid loc
kat mig och det i första hand 
beroende på ljudupplevel

sen. "Sången" från väl synkroni
serade motorer kan väl knappast 
lämna någon oberörd, inte mig i 
alla fall.

Nu är det tyvärr så, att det är 
mycket sällan eller nära nog ald
rig man får höra "sången" över 
hela varvtalsområdet. För det 
mesta går motorerna synkront på 
toppvarv, men det är sällan man 
utnyttjar hela motoreffekten.

För att anknyta till David Bod- 
dingtons artikel i Modellflygnytt 
vill jag komplettera den med egna 
erfarenheter som jag fått via min 
egen Mosquito.

Inte bara att skruva nålar!
Tyvärr får jag tillstå att vägen till 
synkroniserad motorgång är 
längre och mer komplicerad än 
många kollegor föreställer sig. 
Det är inte bara att justera nålarna.

För att göra det än mer kompli
cerat vill jag föreslå att motorer
nas vevaxlar balanseras. Den 
metod jag har praktiserat och re
kommenderat är beskriven i AoH 
nr 5/1980. Resultatet man efter
strävar är lägre vibrationsnivå. 
Detta resulterar i att motorerna 
inte stör varandra via flygplan
strukturen.

I dessa dagar med ljudmätning 
gäl ler det också att få bort al 11 som 
kan ge upphov till resonans då 
denna kan vara en avgörande fak
tor. Tomgångsvarvtalet går dess
utom att sänka vi lket är väsentligt 
då modellen ska stå helt stilla före 
pådrag vid start.

Titta på linkaget
Nu tittar vi på linkaget, det vill 
säga överföringen mellan servo 
och motorer. Linkaget skall gö
ras så glapp- och friktionsfritt som 
överhuvudtaget är möjligt. Detta 
utesluter - som jag ser det - wire 
eller plast i plasthölje. Välj i stäl
let 90°-hom och rak dragning av 
stötstänger i pianotråd.

Justera förgasar-armarna !
Om vi nu tittar närmare på moto
rerna när dessa skruvats fast i sina

Lars Helmbro 
om flermotorflyg

fästen, så måste förgasararmama 
på varje motor justeras in så att de 
har samma vinkel (figur 1).

Förgasaröppningama (figur 2) 
måste för samma vinkel vara lika 
stora i de inblandade motorerna. 
Flytta förgasararmama mot läge 
för tomgång och kontrollera att 
luftöppningen är exakt lika stor på 
båda förgasarna.

Kontrollera luftöppningen vid 
fullgas. Om förgasarvinklama är 
fel inbördes, kommer luftöpp- 
ningama i förgasarna att variera - 
och vara olika - vid olika utslag.

Nu går det tyvärr inte att jus
tera linkaget mot förgasaren. Ett 
fel kan vara, att förgasarna är olika 
inställda eller att linkaget till för
gasarna ger olika långt utslag. Den 
här felkällan måste tas bort. För 
ett fel här går aldrig att j ustera bort 
med förgasamålarna.

Det skall väl inte behöva påpe
kas att motorinstallationen för 
övrigt vad gäller slanglängder, 
tankläge, stifttyp och så vidare ska 
vara identiska.

När det sedan kommer till kör- 
ning av motorerna gör man klo
kast att göra en individuell grund
inställning. Först närdetta är gjort 
är det meningsfullt att samköra

motorerna. Starta och kör moto
rerna samtidigt på toppvarv. Jus
tera till synkront varv.

Är motorerna riktigt inkörda 
bör skillnaden inte vara större än 
+/- 50 rpm. Dra av och justera in 
tomgångsvarvtal. Vid pådrag 
måste båda motorerna följas åt 
oavsett om pådraget görs snabbt 
eller långsamt.

Ge noga akt på hur dessa stabi
liserar sig på del varv. Ibland upp
levs att motorerna följs åt vid 
pådrag, men så fort som gasspaks- 
rörelsen stoppas fortsätter ena 
motorn att öka varvtalet. Mellan
registerinställningen är då för 
"fet" och ny justering behövs.

Prova igen efter justering och 
var inte nöjd förrän motorerna 
accellerar och stabiliserar varvta
let inom 100 rpm över hela varv
tal sregistret.

Hoppas att dessa rader kommer 
väl till pass och lycka till önskar.

Lars Helmbro

@
Det var inte alls 

m ysigt m ed Sixten! 
H an bara körde igång!
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Peter Källoff

Linköping 2 J oktober 1993 

Förslag till tävlingsreglem ente fö r  grenen F4C

Syfte med reglementet
Representation av svenskt landslag eller enskild, som 
representerar Sverige internationellt skall ha föregåtts 
avuttagningsprocedurer, som fastställs av Sveriges 
Modellflygförbund, SMFF. ,
Detta tävlingsreglement gör ansprak pa att samlat 
presentera skalagrenens uttagnmgsregler for
internationell representation. mplser

m e n  SMFF:s arkiv

Peter Källoff

Reglemente för 
tävlingsklass F4C

Allmänt
Person som representerar Sverige 
internationellt skall vara svensk 
medborgare och medlem i Sveri
ges Modellflygförbund, SMFF.

Det är ett hedersuppdrag att re
presentera Sverige utomlands. Av 
detta följer bland annat att sär
skilda krav kan ställas på person
ligt uppförande och stil. Brister 
skall rapporteras till SMFF:s för
bundsstyrelse, som beslutar om 
åtgärder.

Tävlingsdeltagare 
med modell
En tävlande skall representera 
Sverige med modell som han/hon 
vunnit plats i landslaget med. Som 
godkänd internationell tävlings- 
modell räknas en modell, som vid 
minst en uttagningstävling place
rat sig bland de tre främsta.

Uttagningstävlingar
AU-skala föreslår RC-grenstyrel- 
sen efter samråd med lämpliga 
klubbar, vilka tävlingar som skall 
gälla som uttagningstävlingar. 
RC-grenstyrelsen fastställer där
efter uttagningstävlingama, som 
skall utannonseras i månads- 
meddelande och/eller Modell- 
fly gnytt. Av annonsen bör framgå 
vilka som är tävlingsledare och 
huvuddomare samt tid och plats 
för tävlingarna. Uttagnings-
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tavlingama bör vara preliminärt 
fastställda till tid och plats året 
innan de skall genomföras. Tre 
uttagningstävlingar bör hållas för 
att ett landslag skall tas ut för att 
representera Sverige internatio
nellt.

Uttagning av landslag
Nedanstående räknemetod skall 
användas för att fastställa de 
tävlandes placering efter uttag
ningstävlingama:

Ettans resultat i varje tävling är 
lika med 100% och de efterfölj an
des resultat fördelas i procent av 
ettans resultat. Tävlande får till
godoräkna sig resultat från högst 
två uttagningstävlingar.

Representation
De tre personer, som erhållit högst 
procenttal vid uttagningstävlin- 
>ama får representera Sverige 
nternationellt. Vid förfall för 
lågon av dess tre, beslutar gren- 
ityrelsen - efter förslag från AU- 
skala - om någon annan skall er
sätta denne. Reserv bör utses.

SMFF beslutar om representa- 
ion utomlands helt eller delvis 
skall bekostas av RC-grenen. I de 
'all RC-grenen endast står för del 
IV kostnaderna skall, innan täv- 
ingsanmälan görs, de tävlande 
själva inbetala sin del av kostna- 
lema till SMFF.

Peter Källoff
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Kommentar
Jag utvecklar här rubrikerna i 
reglementet här till vänster. Det 
är främst avsett att utgöra un
derlag vid remissbehandlingen 
av reglementet, samt att det i 
framtiden kan vara lämpligt att 
känna till bakgrunden till vad 
som en gång bestämts. Kom
mentarerna kan eventuell fogas 
som bilaga till reglementet.

• Samlade uttagningsregler
Jag finner det självklart att en 
tävlingsgren som skala har alla 
sina genom åren beslutade reg
ler och bestämmelser på ett 
ställe. Hur förväntas annars en 
funktionär som jag, som ena 
dagen valts på ett förbunds
möte, att nästa dag kunna svara 
på till exempel intrikata uttag- 
ningsfrågor? Inte går det att leta 
i gamla protokoll och dokument 
från tidigt åttiotal och framåt 
och finna somt här och annat 
där! Protokoll och dokument 
som för övrigt inte finns hos 
mig utan i arkiv i Norrköping. 
Ej heller kan jag förväntas ringa 
runt och fråga vad som gäller.

Nej, jag vill haett i demokra
tisk ordning fastställt och le
vande tävlingsreglemente att gå 
efter i egenskap av ledamot i ar
betsutskott skala inom SMFF.

• Reglemente skall gälla
från 1 maj 1994

Kan denna tidpunkt möjligen 
vara mindre lämplig? Förslag 
på bättre starttidpunkt emotses 
i så fall.

• Tävlingsdeltagare
med modell

Jag har aldrig förstått hur vi 
svenskar kunnat dyka upp ut
omlands med ett skalalandslag, 
där personerna varit utrustade 
med helt andra modeller än de 
som de vann sin landslagsplats 
med hemma i Sverige.

Förmig ärbyggare/pilot/mo- 
dell ett tävlingsteam. Jag skulle 
vilja säga, att egentligen hör 
också pilotens medhjälpare hit. 
Så viktig anser jag att han är! 
Jag inser dock att så långt går 
det nog inte att driva denna 
fråga.

Jag menar till exempel att det 
inte är trovärdigt att sända ett 
landslag utomlands där en el

ler flera deltagare medför mo
deller som kanske aldrig tävlat 
i Sverige. I värsta fall går det så 
illa som det tyvärr brukar gå, när 
man prövar något nytt. Man 
tvingas bryta för att någon för
arglig detalj inte behagar fun
gera som avsett. Sådant händer 
alla, det vet vi. Men det bör dock 
ej få hända på ett världsmäster
skap eller på ett europamäster- 
skap, därför att modellen har 
barnsjukdomar.

Särskilt illa är det, tycker jag, 
när SMFF oftast står för ett inte 
oväsentligt ekonomiskt åtagan
de i sammanhanget. Det kan till 
exempel gälla anmälningsav- 
gifter eller resebidrag.

• Uttagningstävlingar
Det är inte minst i skalasam
manhang viktigt att arbeta med 
god framförhållning. Detta 
främjar alla syften. Det är också 
alltid lättare att göra föränd
ringar i ett preliminärt tävlings
program än att rigga till något 
när tiden håller på att rinna ut.

AU-skala bör ha ett infly
tande över kvalitén på en uttag
ningstävling. Kvalité i den me
ningen att de tävlande vet att de 
blir - åtminstone formellt - kor
rekt bedömda och att FAI:s 
Sporting Code följs.

Av detta följer, anser jag, att 
i vaije fall den aktuella tävlings- 
organisationens tävlingsledare 
och huvuddomare är utsedda i 
samråd med AU-skala. Det fal
ler sig naturligt.

Tre uttagningstävlingar bör 
ligga till grund för att man med 
tillräcklig säkerhet skall kunna 
vaska fram det bästa laget.

Nu kan väder och annat ställa 
till problem, varför jag föreslår 
att AU-skala - inför RC-gren- 
styrelsen - bör kunna medge 
undantag från detta antal.

* Ekonomi
Om jag förstått Johan Bagge 
rätt, så har såväl friflyggrenen 
som linstyrama det så ordnat att 
de som uttagits och förklarat sig 
villiga att ingå i landslaget, till 
SMFF betalar in sin del av de 
belopp, som är aktuella. När väl 
så har skett, sänder expeditio
nen in resterande belopp till 
tävlingsarrangörer osv.

Peter Källoff
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Modellflygnytt läggs ner!
En enig styrelse i Sveriges Mo
dellflygförbund inklusive samt
liga grenchefer, liksom också 
SMFF:s expeditionspersonal 
och Modellflygnytts redaktion

med redaktionskatten Baloo i 
spetsen har beslutat, att tidskrif
ten Modellflygnytt läggs ner.

Nedläggning av Modellflyg
nytt kommer endast att ske i brev

lådor tillhörande personer som i 
rätt tid blivit registrerade som 
medlemmar i SMFF för 1994.

Det innebär i korthet, att vaije 
nuvarande SMFF-medlem bör se

till att medlemsavgift betalas in 
till resp klubb i GOD TID, så att 
registrering i SMFF kan ske 
inom föreskriven tid.

Därmed slipper enski Ida med
lemmar och expeditionsperso
nal utsättas för irritation och ex
traarbete på grund av för sent in
komna anmälningar. Red

Dags igen för 
Skaladagarna på 
Barkarby! 11-12 juli!
Nu har man bestämt, när en av Sveriges Modellflyghöjdpunkter 
skall inträffa. Det handlar alltså om Skaladagarna på Barkarby.

I år förläggs det populära evenemanget till lördag-söndag 11 - 12 
juli (dock ej för att fira den Gambles födelsedag, utan fastmer för 
att man då tror att det blir bra väder och framför allt bra uppslut
ning av såväl modellaviatörer som åskådare!)

I år genomförs också nyinstiftade "Hobbyborgen Aresti Cup" i 
samband med det övriga & välkända programmet!

V_____________________________________________________________ -
---- Λ

Modellflygare får 
vandringspris från 
Flygvapenmuseum
Flygvapenmuseum och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap vill 
med sitt nyinstiftade vandringspris stärka sambandet mellan sig 
och de modellflygare, som arbetar aktivt med svensk militär flyg
historia. Priset består av del av en träpropeller, på vilken tre silver- 
miniatyrer av flygplan är fästade.

Flygvapenmuseum i samverkan med Östergötlands Flyg
historiska Sällskap utdelar, efter förslag från Sveriges Modellflyg- 
förbund, ett vandringspris till den tävlande, som med en modell 
byggt med ett av Flygvapenmusei flygplan som förebild, placerat 
sig främst i den internationella tävlingsklassen F4C eller annan 
klass, som Sveriges Modellflygförbund bestämmer vid varje täv
lingstillfälle.

Priset utdelas första gången vid svenska mästerskapstävlingar 
på Malmen den 30-31 juli 1994. Priset skall vara vandrande till och 
med år 2014 och förvaras mellan tävlingarna i offentlig utställ
ningslokal, som tillhör Flygvapenmuseum.

Efter år 2014 tillfaller priset Sveriges Modellflygförbund.

Linköping 13 november 1993
Sven Scheiderbauer Tore Gullstrand
(Priset överlämnat vid skalakursen den 13 november 1993)

Stora 
Modeller - 
vad gäller?

Vid styrelsemötet i oktober 93 beslutades att SMFF följer FAI:s 
regler för sk "Storskala" för kategorien "Stora Modeller". Maximi
värdena blir sålunda följande:

Bäryta: max 500 dm2 (vingyta + stabbyta)
Vikt max 25 kg (utan pilotdocka)
B äry tebelastning: maxlOOg/dm2
Motor: max 100 cc (jet el raketmotor ej tillåten)

Om Din modell väger över 7 kg (inkl pilotdocka) + bränsle måste 
Du enligt tidigare beslut ha DISPENS för att få flyga den. (Oavsett 
modellens vikt, gäller dock max bärytebelastning 100 g/dm2 - ett 
värde, som aldrig får överskridas av något modellflygplan!).

Dispensansökan skall vara underskriven av behörig person inom 
berörd klubb.

Som vanligt gäller - liksom för allt modellflyg - att flygningen 
skall ske i klubbregi eller på av berörd klubb godkänt sätt. Model
ler, som inte uppfyller regelkraven ligger utanför SMFF:s verk
samhet och omfattas därmed inte heller av förbundets försäkring.

SMFF:s styrelse
V _______ ✓

Helt omarbetad 
skalahandledning 
från SMFF
SMFF:s skalahandledning, som grundar sig på 1993 års upplaga av 
Sporting Code har nu färdigställts.

SMFF:s skalahandledningen är ett hjälpmedel för alla, som äg
nar sig åt radiostyrda skalamodeller, vare sig man bygger skala
maskiner ur byggsats eller från ritning.

Den är en självklarhet för alla, piloter och domare på klubb
tävlingar eller i stora sammanhang som svenska mästerskap etc.

Handledningen beskriver hur den statiska bedömningen går till. 
Vad är det som domarna ser på egentligen? Varför skall jag ha do
kumentation och hur skall den se ut?

Den går igenom alla flygmanövrar, som finns i tävlings
programmet, och illustrerar dem med teckningar av Carl-Gustav 
Ahremark. Handledningen beskriver också vad domarna drar ned 
på när du flyger Ditt program.

Handledningen är tryckt i praktiskt A4-format, så Du kan förvara 
den i en vanlig pärm. Beställ den från SMFF:s expedition (tel 011- 
13 21 10 eller fax 011 -16 91 60). Den kostar 75 kronor plus frakt.

Vi har för avsikt att under våren lägga in den på en diskett i Word 
for Windows, såatt Du eller klubben kan trycka upp den själv. Priset 
torde bli detsamma.
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T v: Gene Barton's Sky raider,
18 kg, 2,29 m spv, Webra Bully 
35 c c .
Nedan: Nick Ziroli jr  med 
pappas konstruktion av Hellcat, 
22 kg, 2,44 m spv, 85 cc Sachs 
bensinare. Tävlingens tyngsta.

mande för nya djärva grepp. Nå
got att prova i Pop-skala?

Fem modeller samtidigt
Flygningen sker från fem flight- 
lines samtidigt. Avståndet mellan 
dessa är cirka 20 meter. Teoretiskt 
kan alltså fem modellerna vara 
uppe samtidigt. Snittet låg dock 
på tre modeller. Man flyger på 
samma bana och precis som på ett 
riktigt flygfält är det kö ut på taxi
banan samtidigt som modeller 
ligger i väntläge för att få landa. 
Respektive pilots "caller" håller 
reda på omgivande trafik. Man får 
fem flygningar från samma flight- 
line, medan domarna flyttar ett 
steg mellan omgångarna. Snittet 
av de tre bästa flygningar räknas.

US Scale Masters 
Championsships 1993

Stor modell-flora
Inom F4C har vi på senare år sett 
en mycket tråkig likriktning av 
modellerna på grund av ett - en
ligt min åsikt - vansinnigt bonus- 
system. I Scale Masters har man 
tack och lov inte infört någon 
bonus, utan modellerna bedöms 
efter sin egna förutsättningar. Av 
50 modeller fördelade sig dessa 
enligt följande: W W I13 st, WW 
II 15 st, fläktkärror 7 st och öv
riga 15 st. När såg vi en sådan 
spridning inom F4C senast? 
WWII-modellema är ju praktiskt 
taget utdöda i de sammanhangen!

Modellerna vägde mellan 10- 
20 kg och motorstorlekar rörde sig 
mellan 15 och 60 cc, de flesta 
tvåtakt. Förhållandet mellan två- 
och fyrtakt var ungefär 80/20. 
Standarden på modellerna var re
lativt hög och några höll även 
F4C-klass, även om det inte kunde 
platsa där på grund av för hög vikt. 
Något negativt och typiskt ame
rikanskt är de blanka och polerade 
ytorna. Vi är ju vana vid att mo
dellerna skall se använda och 
slitna ut, medan amerikanarna kör 
med modeller direkt från monter- 
ringsbandet. Detta ger ett något 
plastigt och själlöst intryck.

Bra kvalitet på start och 
landning
Tack vare systemet med flera 
flightlines och skalenligt start
bana med taxibanor, har amerika
narna blivit mycket bra på start 
och landning (och därtill hörande 
taxning). Ju närmare centrum-

I USA och Kanada körs årligen 
ett antal regionala skalatävlingar, 
där de bästa kvalificerar sig till 
"the grand final", Scale Masters. 
Årets final - den 14:e - stod Scale 
Squadron of Southern California 
som värd för. För femte gången.

Tävlingsplatsen var Mile Squa
re Park, en stor fritids- ochre- 
kreationsanläggning i Fountain 
Valley, en av Los Angeles södra 
förorter. Här finns en permanent 
modellflyganläggning, där ena 
sidan är avsedd för radiomode ller

och den andra för linflyg, friflyg 
och raketflyg. På andra ställen i 
parken finns också bilbanor och 
dammar för båtar.

Tävlingen pågick i fyra dagar. 
Det började med statisk bedöm
ning första dagen. Eftersom 
många hade långt att resa, hade 
var en och fått en "slot-time". De 
som bodde närmast började och 
de som hade längst väg behövde 
inte komma förrän i slutet. Myc
ket praktiskt och något för oss att 
ta efter!

Unik statisk bedömning
Jag blev konfunderad när jag fick 
se hur den statiska bedömningen 
gick till. Man har trebedömnings- 
bord med en domare vid varje. 
Vid första bordet döms kontu
rerna, vid det andra hantverks
skicklighet och vid det tredje yta, 
färg och märkning.

Modellerna flyttas från det ena 
bordet till det andra, och tre mo
deller är uppe samtidigt. Jag är lite 
skeptisk till detta sätt att döma, 
men man skall inte vara främ-
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T h uppifrån:
S haile s h Patel's F-14 Tomcat, 
Yellow Aircraft-byggsats, 2,16 m 
spv (utfällt läge), 2 OS 15 cc;
Bob Olsons Helldiver, 13 kg, 2,23 
m spv, Webra Bully 35 cc;
Greg Singelton's Tempest V, 10

linjen desto högre poäng oavsett 
vindriktning. Start och landnings- 
sträckorna var mycket skalenliga, 
delvis tack vare relativt stora och 
tunga modeller.

Ett exempel på ovanstående: En 
Skyraider startar vid depån och 
taxar ut på länken med uppfällda 
vingar och öppen huv. Vid taxi
banan stannar den och fäller ned 
vingarna, innan den fortsätter ut 
på taxibanan. Modellen väntar vid 
taxibanans slut, slår till bromsarna 
och varvar upp motorn.

När den landande modellen 
kört av banan släpper Skyraidem 
bromsarna och startar med ett hjul 
på varje sida av startbanans mitt
markering och ly fter efter cirka 80 
meter. Vid den påföljande rak
flygningen är huven stängd. Ef
ter det att modellen flugit sitt pro
gram lägger den sig i vänteläge 
tills callern ger klartecken för 
landning. Landningen genomförs 
nästan på linjen. Modellen stan
nar efter 80-90 meter och taxar av 
banan in på taxibanan. När mo
dellen stannat på länken, fälls 
vingarna upp och motorn stannar. 
Detta är vad jag kallar realism!

Sämre ljud 
och skalenlig fart
Tyvärr är flygningen i övrigt inte 
fullt i klass med start och land
ningarna. Det som främst drar ned 
omdömet är för hög fart liksom 
för högt och orealistiskt ljud.

Det ligger nog i den amerikan
ska mentaliteten att saker och ting 
skall gå fort, låta mycket och 
framförallt skall det vara många

kg, 1,95 m spc, OS 35 cc, (efter 
förstorad BrianTaylor-ritning); 
Dave Sawatskys vackra Twin 
Otter, 7,65 kg, 2,18 m spv, 2 OS 
15 cc, kvadd efter motor stopp; 
Metallblank F-86 Sabre; och 
nedan ett av tre domarbord.

blinkande ljus. Jag hoppas att de 
tänker om efter att ha sett och 
framförallt hört tysken Andreas 
Giertz'lugnaoch tysta flygningar 
med sin Spitfire Mk I. Han under
strök detta ytterligare med uppvis
ningar med sina andra modeller, 
DC-3 och YAK-11.

Affärsjet segrade
Slutsegrare blev Dennis Crooks, 
som med sin tvåmotoriga Learjet 
35A gjorde fyra fina flygningar. 
Tillsammans med högsta statiska 
poäng räckte det till förstaplatsen 
före Terry Nitsch, F-86 Sabre. 
Trea blev Gene Barton med en av 
två A1H Sky raider. Den andra, 
flugen av Diego Lopez, kom på 
femte plats. Mellan dessa trängde 
sig Shailesh Patel in med en F-14 
Tomcat med vridbara vingar.

Roligare än F4C
Slutomdömet om tävlingen är 
positivt. Det är "action" hela ti
den och med så många olika 
modeller blev det aldrig tråkigt. 
Om jag gör en jämförelse med 
Qolårets F4C-VM så vinner Scale 
Masters klart på poäng. Arrangö
rerna med Harris Lee i spetsen, 
gjorde allt för att tävlande och 
exotiska långväga svenskar sku lie 
trivas. Bland annat fick jag en 
flygtur i Harris brors Vultee BT- 
13 i samband med ett grillparty 
vid Chino Airport. Jag blev dess
utom inbjuden att deltaga i 94 års 
upplaga. Vi får se hur det passar 
in i årets program och vad det 
finns för tillgångar i madrassen.

Tjålle
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Det var en stor mässa - en riktig 
"krämar"-mässa, där varje 
modellhobby försökte värva nya 
själar - bl a med fina uppvisningar 
med tåg, bil, båt och flyg på rejält 
tilltagna ytor. Dessutom såldes 
verktyg, stora och små prylar. 
Längst t h Mfns Lennart Olofsson 
vid engelska SMFF:s monter.
svenskar mer eller mindre kända 
märken. Man kunde verkligen gör 
fynd!

För båtfantasten och ...
För att fortsätta med utställnings- 
sidan, så fick också den båtin- 
tresserade modellbyggaren sitt 
lystmäte stillat. Här krängdes 
byggsatser till otroligt fina mo
deller av allt från fungerande 
ubåtsmodeller till museiskala- 
modeller av segelfartyg och 
Wasa-motsvarigheter (där var- 
eviga däcksplanka, bord, spant 
och knap - och vad nu allt heter 
inom det här området? - fanns 
med) från perioden med den span
ska armadan med anknytning till 
Lord Nelson, Waterloo och annat.

Den slog väl ut, Modellflygnytts satsning på en gruppresa 
till London och den stora modellutställningen Model 
Engineer & Modelling Exhibition.

En del kompisar med hun
draprocentigt modellflyg- 
intresse och få utblickar 

mot andra hobbyslag tyckte, att 
det kunde varit mer modellflyg. 
"Bara" ett par återförsäljare och 
några enskilda modellflygklubbar 
ställde ut. Som kompensation - 
om nu sådan skulle behövas - 
kunde man glädjas åt dels en 
bedömningstävling med modell- 
plan, som mässarrangören Argus 
anordnade, dels en rejält tilltagen 
inomhusflygarena, där man till 
och med RC-pylonflög! (Rune 
Ackus Johansson borde ha sett 
detta - helt i hans smak!)

Krämar-mässa
Mässan är en "krämar"-mässa. 
Det såldes av hjärtans lust till så

kallade "mässpriser" - modell- 
byggsatser, radioutrustningar och 
motorer av alla slag.
I Hobby Stores/Ripmax monter 
gällde detfullvärdigaRC-model- 
ler av olika slag, i SAM's monter 
små friflygande (och RC-flygan- 
de) småmodeller av den typ, som 
svenskimportören Natans Hobby 
tar hem. Hos SAM blev vi dess
utom förevisade en Gasparins 
sjucylindriska CO,-stjärnmotor. 
Den verkliga pärlan utgjordes av 
en komplett RC-anläggning som 
"skräddarsytts" för dessa små
modeller - se bild.
Ben Buckle hade också en mon
ter, där oldtimers - modeller och 
motorer - var huvudmelodien. En 
hel del för elflyg fanns där också 
i form av motorer, ackpaket, lad

dare, liksom mängder av Flair- 
vamare och annat godis. Och det 
var bra priser på allt - mässpriser!

Mycket verktyg
En annan stor avdelning, där 
modellflygaren/modellbyggaren 
kunde göra fynd, utgjordes av 
verktyg och bearbetningsmaski- 
ner av olika slag. Här kunde man 
för en låg penning inhandla sig en 
liten 12V borr/slipmaskin, borr
set om 10 st borrar stegvis från 0,3- 
1,2 mm till fjärdedelen av svenska 
priser (här kunde inte ens en sjuk, 
flytande krona förta de låga pri
serna!). Slippapper, svarvar, 
svarvstål, tvingar, brotschar, ja, i 
stort sett hela pryl-innehållet i 
Clas Ohlsons katalog återfanns 
här representerade av för oss

...för landkrabban!
Waterloo kanske inte har så värst 
stor anknytning till båtsidan. Å 
andra sidan täckte man upp land
baserat krig med fina diorama/ 
display modeller där man återfann 
såväl Hannibal med elefanter som 
Eisenhower och Churchill i D- 
dagsdiskussioner - allt otroligt 
detaljerade.

Intressant Allt om Tåg!
Tågsidan bjöd på högtidsstunder 
för den som sövs av rälsskarvs- 
dunk. Naturligtvis återfann man 
såväl HO som den engelska, snar
lika varianten. Inte så mycketi N- 
skala. Drog man sig uppåt "nol
lan" och däröver, så bjöds man på 
de rätta ångljuden, för där fung
erade det på rätt sätt.
Runt hela utställningen gick på en 
"balkong" en anläggning (7"), där 
man med eldrivna tåg körde med 
passagerare.

18



Nummer 1 · 1994

Här och där höll 5"-modelljäm- 
vägsklubbar till och demokörde 
härliga ångmaskins-"levande" 
skapelser alltifrån 2-axliga små 
sadeltanklok till enormiteter med 
många drivande axlar, boggies 
och löphjul både här och där. Man 
kunde stå länge och nj uta av avan
cerade slidstymingar och rörelser 
med åtföljande pys- och ångljud. 
Hos några företag, som sålde 
ångmaskiner, eleganta ekerhjul 
mm fanns den myckenhet av tåg/ 
räls-godis, som fick tågälskaren 
att trivas.

Bilar, diligenser
På bilsidan fanns inte bara radio- 
styrda och eldrivna fart vidunder. 
England är ju en gammal racer- 
nation och det visades med ett 
antal fina modeller (ända upp till 
skala 1:5) av några av de mest 
kända racerbilama från den period 
inom formula 1, då engelsmännen 
(Moss & Co) var dominanterna.

Huvudarrangören Argus hade 
anordnat en speciell bedömnings- 
"competition", där man var väl
kommen att ställa ut sin flygplan
modell till bedömning.

Här kunde man njuta av en här
lig blandning av snygga byggen 
av olika slag: flygande skalamo
deller, oldtimer, mer eller mindre 
speciella flygande modeller, men 
också fint utförda displaymo
deller i plast eller metall. De bästa 
fick "gold, silver or bronze med

als". (precis som då redaktions
katten Baloo fick sin CAP vid en 
Sverak-utställning!)
Tävlingar, uppvisningar 
Under hela mässtiden pågick 
uppvisningar. På en rejält tillta
gen bilbana kördes races dagarna 
i ända. I en stor bassäng visades 
båtar av olika slag.
Men allra bäst var dock modell- 
flyguppvisningama, som skedde 
i intilliggande byggnaden Natio
nal Hall. Den var som en mindre 
fotbollsplan med högt till tak.

Hallens väl tilltagna mått gav 
plats för avancerade flygningar - 
inte bara med små snodd-drivna 
skapelser. Här kördes vaije dag 
RC-pylonrace med förminskade 
Q-500-liknande modeller med 
Cox-motorer. Det gick undan. 
Flygskickligheten var stor.

Linflyg visades upp med bland 
annat stunt och en variant av 
teamrace, som flögs med "oldti- 
mer"-liknande modeller (mera 
liknande "riktiga" flygplan än nu
tidens team-eleganter!).

RTP-flygning visades i ett höm 
av hallen, där man på något un
derligt vis också kunde flyga 
RTP-lincombat med två modeller 
och serpentiner. Piloterna satt ut
anför cirkeln. Såg kul ut!

Det rena inomhusfly get presen
terades med en omfångsrik bukett 
från pistage, pinochio (och vad de 
nu heter?), peanut, profile upp till 
Easy-Bee, 25-öres till de mest

avancerade Fl D-modeller, som 
dock hade det lite stressigt i den 
oroliga luft, som skapades av den 
intresserade publiken.

En och annan höll inte för 
"trycket", men de hann imponera 
med karakteristiskt majestätiskt 
långsam flygning. Sånt gör in
tryck!

Intressant mässa med liv!
Sammanfattningsvis var utställ
ningen Model Engineer & Mo
delling Exhibition intressant och 
givande med sin blandning av 
olika modellbyggarområden.

Det blev en högtidsstund för 
dem, som var ute efter verktyg, 
bearbetningsprylar av olika slag 
och modellbyggarmaterial. För 
den ensidiga modellflygaren var 
mässan kanske lite för "omfångs
rik" i sitt utbud. Men de flesta 
modellbyggare fascineras av och 
finner intresse även i andra vari
anter av modellhobby. En titt över 
"gränserna" är stimulerande och 
ger ofta impulser till nya idéer. 
Därför var det ett givande besök 
vi gjorde i Grand Hall Olympia.

De flesta besökte mässanpå 
lördagen. Fredag - ankomstdag - 
veks för exkursioner i London 
City, dit man kom på några mi
nuter med underground från Ken- 
sington-området, där samtliga 
resenärer inhysts på bra hotell.

Några gjorde London City på 
lördagskvällen. Andra tog tillfäl

let att gå på musical eller annan 
underhållning.

Söndagen - avresedag - blev än
nu en utflyktsdag till området 
kring Piccadilly Circus med om
nejd, innan det var dags för sam
ling vid bussarna vid 16-tiden in
för återresan till Harwich och vän
tande returfäija till Göteborg.

Givande för alla
Ingen framförde negativa omdö
men om vår första gruppresa. Jag 
hörde dessbättre de flesta - så även 
medföljande damer - uttala sig po
sitivt om resan. Detta talar för att 
den här idéen var riktig.

Därför lyfter jag på kepsen för 
idékläckaren Lennart Olofsson, 
som övertalade mig om att detta 
var riktigt. Och att det låg i tiden.

Jag lyfter också på kepsen för 
alla resenärer som visade att idén 
var riktig - och gav oss ett härligt 
positivt gensvar. Därför gör vi om 
det hela nästa år vid samma tid. 
Och ger plats för än fler resenä
rer. På den här första "provresan" 
var vi sjuttio stycken. Sjuttio hel
nöjda resenärer.

Vi skall dessutom utvärdera ett 
par nya idéer, som skall göra 
Modellflygnytts gruppresor till 
London och Model Engineer & 
Modelling Exhibition än mer pris
värda.

Den Gamble Redaktören

Nedre raden f r  v;
• I West Wings monter fick vi se 
något av det minsta i RC-väg - en 
enkanals 27 MHz mottagare med 
ett superminiservo. Svensk Gustaf! 
I samma monter fanns en skön 
liten niocylindrig kolsyremotor. 
Allt fö r deras fina byggsatser
till friflyg- eller RC-modeller.
• Gängtappar, borrar, fräsar mm - 
mycket till suveräna priser!
• Två bilder från utställningen 
display-tävling. En fint detaljerad 
Spitfire fick fin t pris. Man tävlade 
med modeller från skala 1:72 upp 
till bortåt 1:4.
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Från vänster:
En Concept 30 SR försedd med 
Zeal huvud;
Översiktlig bild på de ingående 
delarna i uppgraderingssatsen 
H 6230;
En fullständigt upp graderad 
Concept 60 med Zeal huvud; 
Min ”gamla ” Concept 60:a 
försedd med det nya SR huvudet.

Nya delar till Concept 60
V alfriheten har nu blivit stor 

om man är ägare till en 
Concept 60. Eller om man 

står i begrepp att köpa en. I sam
band med att den nya Concept SR 
60 har släppts på marknaden har 
även denna helikopters tillbehör 
blivit tillgängliga.

Detta betyder att man stegvis 
kan uppgradera sin ordinära Con
cept 60 till en ny Concept 60 SR.

I ett tidigare nummer av Mo- 
dellflygnytt finns det mera infor
mation om Concept 60 SR.

Uppgradering steg 1
Den enklaste uppgraderingen är 
att bara byta rotorhuvud till det 
nya H 6101. Detta kostar 2.290 kr.

För dessa pengar får man ett 
helt nytt rotorhuvud i helmetall. 
Till detta hör även nya stötstänger.

Jag rekommenderar att man 
samti digt köper ett par påsar med 
plastlinkar ( H 6067 R) och byter 
dessa samtidigt med de nya stän
gerna. Om de gamla plastlinkama 
inte är slitna behövs givetvis inte 
detta.

Med detta huvud på plats erhål
ler man en helikopter som har 
väsentligt bättre flygegenskaper. 
Själva bytet är mycket enkelt att

göra. Linkmått och monterings
anvisningar medföljer.

Uppgradering steg 2
Nästa steg är att byta linkagen på 
skev och höjd till push- pull. Dess
utom byter man hela pitchmeka- 
nismen och stjärtpitchstymingen.

För att detta skall fungera får 
man dessutom med en helt ny 
radiobrygga där servona placeras

iL ° n < io n

War Museum

Under Londonbesöket i samband 
med Modellflygnytts gruppresa 
dit, gjorde jag en "testtripp" till 
Imperial War Museum, som lig
ger en trettio minuters tunnel- 
baneresa från Kensington-områ- 
det, där vi hade våra hotell. 
Imperial War Museum är intres

sant. Det är omfattande och "av
handlar" samväldets land/sjö/luft- 
insatser under första och andra 
världskrigen.
Där finns bland annat Spitfire, 
Mustang, FW 190, Camel, SE5a, 
DH2. Den flygintresserade får sitt 
lystmäte än mer stillat av special-
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på annat sätt än i den äldre vari
anten.

Innehållet i steg 1 ingår själv
klart även i denna sats och med 
samma förutsättningar.

Med detta byte har man upp
graderat sin Concept 60 till en 
nivå där det nya rotorhuvudet 
verkligen kommer till sin rätt. 
Push pull oken gör att precisionen 
ökar mycket påtagligt. Pitchme- 
kanismen ökar upplösningen av 
pitchinställningarna och med den 
nya stjärtpitchstymingen försvin
ner allt glapp i denna del av heli
koptern.

Priset för allt detta är 3.490 kr. 
Beställningsnummer H 6230.

Uppgradering övrigt
Vill man ytterligare förbättra sin 
Concept kan man byta till nya SR 
swashplattan. Swashplattanärett 
Zeal-tillbehör och kostar strax 
under tusenlappen. Beställnings
nummer H 6229. Önskar man 
sedan ta steget helt upp till SR

mekanik byter man även till en 
medroterande stjärtrotor.

Medroterande stjärtrotor eller 
F3C enhet som den också kallas 
består av tre delar H 6208 och H 
6209 samt en ny axel H 6210 R 
och kostar tillsammans cirka en 
tusenlapp.

Ny huv, ruta + dekaler
Vill man sedan även få sin heli
kopter att se ut som en Concept 
60 SR byter man huv, ruta samt 
förser huven och övriga delar med 
de nya dekalema. Beställnings- 
numret för dessa delar är H 6119. 
Priset för allt är omkring 1.200 kr.

De rotorblad man tidigare an
vänt går alldeles utmärkt att an
vända även med den nya upp- 
graderingen. Om man skall köpa 
nya rotorblad av någon anledning 
kan jag verkligen rekommendera 
High grade bladen H 6202.

Glöm inte att dessa skall kläs 
med självhäftande vinyl och inte 
med krympplast!

montrar om "Spitfire", "Dam 
Busters" etc. Information ges via 
TV-monitorer, där man med enkla 
toucher på bildrutan kan få fram 
olika typer av information om det 
utställda föremålet i fråga.

Nere i museets undervåning 
finns otaliga "promenad"-tema-

utställningar om de två världskri - 
gen med underavdelningar "At 
Sea", In the Air, "At the West 
front" etc.

I en av montrarna, som belyser 
World War I/"In the Air" åter
finns den sjucylindriska stjäm- 
motorn från Röde Baronens

m © m

) CONCEPT 6 0

Uppgradering Expert
Vill man ha det absolut förnäm
sta rotorhuvud som kan köpas har 
man som nästa steg möjlighet att 
köpa Zeal Z 6002 till ett pris av 
3.690 kr.

(Detta huvud finns även i en 30- 
version för ca en tusenlapp min
dre än 60-huvudet. Beställnings
nummer Z 3006). För detta pris 
får man ett rotorhuvud, stöts
tänger samt anvisningar.

När man skall uppgradcra till 
”experf-steget köper man endast 
den sats som har beställnings
nummer H 6231 och som innehål
ler alla de andra delarna som ex
empelvis ny pitchmekanism push 
pull ok och så vidare, men utan 
huvud. Priset för denna sats är 
cirka 1.300 kr.

Precision och exakthet
Zealhuvudet är ett under av pre
cision och exakthet. Jag har tidi
gare skrivit om detta och huvudet

är verkligen av en suverän kon
struktion. Det kallas ”swing head” 
och när man ser det förstår man 
varför och varför det är något all
deles extra.

Sedan kan man mixa mellan 
tidigare nämda möjligheter dvs 
swashplatta, F3C enhet, huv osv.

Avslutning
Kyosho har verkligen gjort en su
verän konstruktion. Nu kan vi 
välja mellan olika alternativ för att 
det skall passa var och en.

Det handlar ju om individuella 
behov— vilket behov jag har och 
vad jag anser att jag har råd med. 
Ibland kan man dessvärre tvingas 
oplanerat byta ett antal delar i sin 
Concept. (Man kraschar ju ibland) 
Vid dessa tillfällen är det verkli
gen dags att tänka på om man inte 
skall uppgradera, när man ändå 
byter!

Stig Johansson

Fokker Drl och några mörkröd- 
färgade dukbitar från samma 
maskin. I ett par "telefoner" intill 
kunde man höra nu gamla piloter 
från den perioden berätta om sina 
flygningar med DH2 och annat, 
om möten med tyska Albatrosser 
och andra fiendeflygplan.

Inte behöver Du 
klippa fingrarna 

av Dig i propellern 
varje gång!

Vi kan träffas ändå!
-

Imperial War Museum är ett 
fint museum, värt att lägga några 
timmar på. Till nästa resa om ett 
år ska vi att se till att vi kan er
bjuda en gemensam transport till 
detta museum förde intresserade, 
innan det är dags att anträda åter
färden till Sverige. Red

21



Nummer 1 · 1994

Henning Andréason

Skånska hang - i ett och 
samma sammanhang
Hovs hallar
Vi böijari nordväst - Hovs hallar. 
Det hanget är beläget ute på Bjäre- 
halvön, Hallandsås nordliga av
slutning. Ett brant berghang, med 
huvudsaklig nord-nordvästlig 
sträckning. Landningsplatsen be
står av gräs, med insprängd växt
lighet av bland annat enbuskar. På 
sina håll är det ganska stenigt.

Oavsett man kommer norrifrån 
eller söderifrån, så är E6 en na
turligt färdväg. Vid trafikplats 
Östra Karup tar man av mot 
Båstad, fortsätter på väg 115 mot 
Hov, där en skylt anger avfart mot 
Hovs Hallar. Parkeringsplats 
finns vid foten av hanget. Man får 
gå därifrån upp på berget. På se
nare år har hanget varit sparsamt 
besökt - i varje fall av hangflygare.

Flickan från Backafall
Så kommer vi till ön Ven. Alla har 
väl hört talas om "Flickan från 
Bacakfall" på Ven.

Backafall anger precis vad det 
handlar om — öns berömda bran
ter. Vill man hangflyga handlar 
det mest om området från öns mitt 
och söderut. Flygbart i de flesta 
vindriktningar bortsett från norr. 
Ön är platt på toppen, gott om 
landningsplatser.

Under växtperioden gör man 
klokt i att kontakta markägare om 
22

man vill flyga. Tänk på allemans
rätten! En viss rasrisk finns i 
backafallen. Här får det goda 
omdömet råda!

Man kommer ut till ön via båt 
från Landskrona hamn. En 25- 
minuters båtresa inleder alltså. 
Turtätheten har ökat avsevärt på 
senare år, men man bör ändå stu
dera turlistan om man endast pla
nerar en dagstur. Bil kan medtas, 
men det lär vara ganska kostsamt. 
Vidare information kan fås ge
nom Landskrona-Ven turistbyrå 
(0418-169 80, öppet hela året).

Glumslövs Backar
Sex kilometer norr om Lands
krona ligger Glumslövs backar. 
Här finns möjligheter till hang- 
flygning, men undertecknad har 
inga egna erfarenheter av detta 
hang. Det kan vara svårt att hitta 
bra landningsplatser. Avfart mot 
backarna görs vid bensinmacken 
på höjden. Vill man veta mer kan 
det vara klokt att kontakta mo- 
dellflygklubbari området, tillex
empel Helsingborgs MFK.

Bunkeflo strand
Söder om Malmö finns ett hang 
vid Bunkeflo strand, på en konst
gjord ås, troligen avsedd som 
fäste för Öresundsbron i framti
den. Åsen består av fyllnadsmas

sor från ett närbeläget kalkbrott. 
Här kan man flyga hang i vindar 
från väst till sydväst. Hangets 
längd är cirka 200 meter. 
Landningsplatserna är sparsamt 
bevuxna med gräs. Man bör ha en 
viss flygvana på hang för att 
pricka rätt i landningen. Själv fly
ger jag på hanget vid nästan alla 
årstider. Bra träningshang.

Från Malmö åker man söderut 
mot Limhamn, fortsätter ut på 
Kalkbrottsgatan förbi kalkbrottet 
(utsiktsplatsen är värd ett besök!). 
Strax före infarten till Bunkeflo 
strand, ses till höger i färdrikt
ningen en skylt med texten "Skjut
bana". Där tar man in, kör cirka 
100 m rakt fram till en ravin, där 
bilen kan parkeras obehindrat. 
Man får ta sig upp till hanget till 
fots - grova skor rekommenderas!

Utanför Malmö ligger ett sam
hälle som heter Käglinge vid väg 
101. Strax utanför samhället kan 
man via en avtagsväg till vänster 
nå ett hang, beläget intill en stor 
damm. Vägbeskrivning omöjligt.

Här får man fråga ortsbefolk
ningen. Hanget har bra höjd. 
Landning i gräs. Vissa hinder i 
inflygningen finns. Endast för trä
nade flygare.

Hammars Backar
Hangflygamas Mecka i Skåne

En aktuell 
sammanställning 
av skånska hang - 
var de ligger; flyg- 
barhet och andra 
bra och allmänna 
uppgifter om dem.

heter Hammars Backar, som årli
gen besöks av åtskilliga hang
flygare. Hanget i Hammar är en 
del av Kåsebergaåsen, en istidsav- 
lagring av grus och småsten.

Hangets höjd varierar mellan 
40 och 60 meter och är flygbart i 
vindriktningar från sydväst.

Landningsplatsen är väl tillta
gen, gräs överallt. Flygbart även 
för nybörjare. Vindriktningen är 
sommartid nästan alltid rätt, be
roende på sjöbrisen. I regel kan 
man åka bil ända upp på hanget, 
men det råder strikt förbud mot 
terrängkörning i området. Hang- 
flygama får finna sig i att dela 
hanget med andra flygakti viteter, 
som till exempel hängglidare och 
skrämflygare. Här får sunt förnuft 
råda. Man kontaktar varandra och 
gör upp om ordningen i luften. 
Hängglidama kan vid gynnsam 
vind flyga tre kilometer bort mot 
Kåseberga och sedan återvända 
mot Hammar, och vid vår vänd
punkt kan problemen uppstå, om 
inte briefing har gjorts i förväg.

Till Hammars Backar kommer 
man från Malmö via Ystad på 
El 4. Man fortsätter genom Ystad 
ut på väg 10. Cirka 7 kilometer 
utanför Ystad i östlig riktning 
kommer man till en avtagsväg 
mot Kåseberga. Där tar man in till 
höger, och når efter cirka 5 kilo
meter en by med namn Hammar. 
I byn finns en liten bensinmack, 
och man tar in till höger där ome
delbart efter macken och följer 
den lilla vägen mellan husen. Låg 
hastighet rekommenderas!

Kåseberga: Ale stenar
Nästa förnämliga hang ligger i 
Kåseberga. Det är bra att fortsätta 
förbi Hammar 3 kilometer längre 
bort, där en avtagsväg går ner mot 
hamnen i Kåseberga. Parkering 
sker på hamnplanen (kan bli 
trångt sommartid!). Sedan får 
man vackert gå med modellerna 
upp för branten mot Ale stenar. 
Ganska jobbigt, men går bra med 
lite planering. Väl uppe vid skepp
sättningen får man lön för mödan.
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Hanget vid Ale stenar är väl till
taget och har förmodligen Sveri
ges längsta landningsbanor på 
gräs, då det gäller hangflyg ...

Själv ordnade jag här 1986 en 
flygkurs i hang med fem dagars 
varaktighet, och vid kursslutet 
hade samtliga elever blivit habila 
hangflygare. Säkerligen bidrog de 
väl tilltanga landningsytoma till 
succén!

Ytterligare upplysningar om 
förläggningar mm i området kan 
fås genom Ystad turistbyrå (0411- 
776 81, öppet hela året).

När det gäller Hammars Backar 
kan det vara lämpligt att komplet
tera med en upplysning om att 
området är avsatt som skjutfält för 
P7 och Lv4 i Ystad, och således 
är avstängt under övningsskjut- 
ningama. Upplysning om skjut
övningar finns på anslag alldeles 
vid uppfarten till hanget, vid 
färislen. Sommartid är övningarna 
som regel mycket få, och i hän
delse av avstängning återstår ju 
alltid Kåseberga.

Brösarps Backar
Åker man sedan uppåt längs Öst
erlens kust förbi Simrishamn och 
Kivik, kommer man så småning
om ti 11B rösarps backar, där också 
möjlighet ges till hangflyg. Med 
oerhört kuperad terräng, men kan
ske snålt om landningsytor.

Själv har jag besökt platsen 
många gånger, men aldrig prövat 
hangmöjlighetema där. Österlen 
är ju på många ställen kraftigt 
kuperat, och det kan självfallet 
vara lönt att "botanisera" där i 
sökande efter hangplatser, om 
man nu har en modeller i bagage
utrymmet. Försöka duger...

( ----------------------------------------------- >

Hängivna hang- 
sammanhang

Undertecknad har lovat att göra 
en sammanställning av skånska 
hang. Tyvärr har hangflyg- 
ningen starkt minskat, åtmins
tone i tävlingssammanhang, 
men jag hoppas på en renässans 
fördennagren av modellflyget.

Jag har efter bästa förmåga 
sammanställt de uppgifter som 
kan vara av intresse för unga 
och gamla hangflygare - och för 
dem, som vill börja med grenen.

Det kan betonas att jag själv 
har flugit på de hang, som tas 
upp i sammanställningen, och 
är därmed part i målet så att 
säga. Härmed översändes resul
tatet av mina undersökningar 
med en förhoppning om att man 
kanske i andra landsändar kan 
tänka sig göra något liknande. 
Troligen är höga transportkost
nader en av orsakerna till till
bakagången för grenen F3F. 
Vanligen har ju radioflygaren 
sitt hemmafält att fara till, då 
han vill utöva sin sport. Men då 
det gäller hangflygning, så 
måste man ju ta sig till hanget. 
Om inte berget...

Vi har ju ett generationsskifte 
även inom modellflyget. Såjag 
ser ganska optimistiskt på fram
tiden. Lyckligtvis delas denna 
uppfattning av de flesta inom 
vår ädla sport!

Med vänliga hälsningar 
Henning Andréason 

Ledamot Au F3F

- ^

Klaus Jörg Hammerschmidt

co2
Euro-Trophy
1990 startade CO, Euro-Trophy en 
internationell serie för klass F 1K - 
tidsflygning med CO, modeller. 
Poäng gavs ti 11 dem som ställde upp 
på deltävlingarna (Ungem, Öster
rike, Schweitz, Tyskland, 2 x 
Tjeckien, Frankrike, Polen ... om 
man placerat sig på övre halvan av 
resultatlistan.

I serien räknar man in de tre 
bästa deltävlings-resultaten för 
vaije deltagare.

Vid Euro-Trophy 1993fickinte 
mindre än 37 modellflygare från 
sju olika länder poäng i Euro- 
Trophy (placerade på övre halvan 
av resultatlistan i minst en deltäv
ling!)! år, 1994, förläggs en del
tävling till England.

Ovan fr  v: Ungraren György 
Benedek vann 1991. 1992 tog 
Österrikes Werner Schaupp flest 
poäng och 1993 erhöll Petr 
Vasina, också från Tjeckien.

Nedan: 1992 års segrare 
Werner Schaupp överlämnar 
vandringspriset till Petr Vasina, 
som blev 1993 års segerherre. 
(Foto: Walter Hach, Österrike)

Något för svenskar - CO, Euro- 
Trophy-serien? Tävlingen kan lik
nas med det övriga friflygets World 
Cup-tävlingar. Varför så få kol- 
syreflygare i Sverige - liksom också 
hangflygare?

Den Gamble
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När man talar ohm 
(häpp!) elflyg 
gäller faktiskt 
ovanstående i hög 
grad. Idag ska vi 
ta oss en titt på de 
motorer som 
undertecknad har 
en del erfarenhet 
av. Det handlar 
alltså om 
Pletterberg- 
motorer.

Det gäller att optimera mera!
På den svenska marknaden 

finns idag fem olika Plet- 
tenbergmotorer och de har 

funnits på vår marknad alltsedan 
1990. Dessa motorer har utmärkt 
sig både på VM och SM, och man 
kan få dem i en mängd olika utför
anden så att man verkligen kan op
timera sin motor för den modell 
som man vill flyga med.

Inte bara e lse  glare!
Kom ihåg att dagens elflygplan 
inte enbart är elseglare. På konti
nenten flyger man alla slags mo
dellflygplan med eldrift!

Låt mig ge Dig ett par exempel: 
en fyrmotorig ducted fan - BAE 
146 på 5,2 kg och 230 cm spänn
vidd, en Ultimate dubbeldäckare 
på 3,5 kg - spännvidd 160 cm, en 
DC-3 Dakota 260 cm spännvidd 
och 6,7 kg etc, för att nu inte glöm
ma bort alla som flyger el-heli- 
kopter. (Javisst, utomlands, men 
varför skulle inte en svensk någon 
gång kunna bygga en eldriven 
skala-modell? Det är dags nu. 
Börja så smått med en populär- 
skala?, den Gambles anm).

Cobolt eller neodymare?
Varje motor kan fås med antingen 
cobolt eller neodym-magneter. 
Skall Din motor gå i långa pass 
och ett högt varvtal - välj en mo
tor med cobolt-magneter. Skall 
Din motor lämna hög effekt un

der kort tid, välj en med neodym- 
magneter.

Har Du installationsproblem 
med Din tilltänkta motor kan Du 
få den med variabel längd på den 
utgående axeln. Motorerna kan 
Du få med olika spänningsom- 
råden - för 6 till 36 celler. Du väljer 
spänningsområde (antal lind- 
ningar) som passar det antal cel
ler Du tänker använda.

Om Du dessutom har funde
ringar om att använda Din motor 
till två eller flera modeller och Du 
då vill ha helt olika cellantal, kan 
Du göra detta genom att skaffa 
extra ankare med olika lindning- 
stal till Din motor. Detta innebär, 
att Du faktiskt kan spara lite 
pengar. Du behöver ju inte köpa 
en extra m otor... Alla motorerna 
kan även förses med en växel.

Nå vilka olika motorer 
finns de då?
• HP 270 är den minsta motom i 
serien. Den kan fås för 5-28 cel
ler. Det vanligaste användnings
området är i en tvåmetersseglare 
med 7-10 celler. Man kan säga att 
den sådan motor ersätter en 1,5 - 
3,5 cc förbränningsmotor. Men 
många 7-cells pylonflygare an
vänder denna motor och vinner! 
Direktdriven klararden upp till en 
11" propeller och cirka 2,5 kg flyg
vikt och med en växel upp till 14" 
propelleroch 3,5 kg flygvikt. Den

maximala effekten är 300 W.
• HP320/30 är en allround-mo
tor i mellanklassen. Den kan jäm
föras med en 6,5 cc tvåtaktare. 
Man kan använda den i 10-cells- 
klassen med 4 till 5 lindningar, 
eller till konstflyg med 20-24 
celler eller en elseglare i 2-3 
metersklassen. Med en växel kla
rar den en 4-metersmodell upp till 
en flygvikt av 5 kg. Maxeffekten 
är 700 W.
• HP 1800 är samma motor som 
sälj sunder namnet ULTRA 1800.
Ekonomivarianten
Ultran finns bara med fem lind
ningar för cirka 18 celler. HP 1800 
kan Du få med 3, 5, 7 eller 8 
lindningar. Den skiljer sig i sitt 
utseende mot de andra Pletten- 
bergmotorema genom att den är 
helsvart och ej har löstagbart bak
stycke. Man kan kalla den för en 
ekonomivariant av HP 320940. 
Det är en synnerligen vass 10- 
cellsmotor, och den drar lätt upp 
en 4-metersseglare till stor höjd 
flera gånger på en laddning. Maxi
mal effekt är 900 W.

Den är forlängd
HP320/40 är en förlängd version 
av HP 320/30. Detta gör att denna 
motor är 300 W starkare samti
digt som den har ett högre vrid
moment. Om Du vill ha den till 
en 10-cells maskin får en mycket 
hot produkt, och om Du ger den

fler lindningar och fler celler tar 
den lätt en 7 kg modell snabbt upp 
i luften. Med en växel och 20 cel
ler och med en 14" x 7" propeller 
håller Du en 4 kg modell i luften 
under 10 minuter. Många heli
kopterkillar använder denna mo
tor. Max-effekten är 1000 W.
• HP 355 är den motor som vun
nit VM och SM. Den klarar utan 
vidare en 6-meters elseglare eller 
en annan kärra med upp till 12 kg 
vikt! Skulle Du sätta den i en van
lig 4-meters seglare på en 5-7 kg 
kan Du räkna med en stigvinklen 
på 30-40°. Du kan jämföra den 
med en 30 cc glödstiftsmotor och 
med en växel drar den en 24" pro
peller vid 5000 varv/minut. Sät
ter Du den i en F5B-FAI-modell 
får Du cirka 6 kgs dragkraft och 
det betyder att Du får ett stig på 
cirka 120 km /tim - lodrätt upp!

HP 355 finns i tre storlekar:
Motor Ankarlängd W
HP 355/40 40 mm 1800W
HP 355/45 45 mm 1900W
HP 355/50 50 mm 2000 W

Till slut: Alla motorerna utom HP 
1800 har ställbart bakstycke, vilket 
innebär att Du kan "ställa in tänd- 
ningen" på Din motor.

Det händer saker på den 
andra sidan avpölen!
Nu kommer det helt nya elmotorer 
från en firma i Los Angeles.
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Den heter AVEOX. Det är LRN- 
Teknik som kommer att ta hem 
dessa motorer.

Inga borstar, inga k o l...
Det handlar om "borstlösa" mo
torer eller elektroniskt kommu- 
terade motorer. De har inga kol 
och ingen kommutator. I stället 
görs omkopplingen av transisto
rer som styrs av Hall-element i 
motom. Dessa känner av magnet
ens läge och kopplar om ström
men till den olika lindningama.

Det är alltså magneten som ro
terar och lindningama ligger i 
statom. Du kommer alltså att be
höva en motor och ett speciellt 
motorreglage för att köra Din 
motor. Tillverkaren hävdar att 
fördelarna är högre verkningsgrad 
och högre effekttålighet. Man 
slipper förluster i borstama, 
värmeutvecklingen blir låg och 
det blir inte någon gnistbildning i 
motom.

Provmotorer är på väg för att 
testas av skickliga tekniker (alltså 
inte undertecknad!), och vi får väl 
så småningom höra vad de anser. 
Men medge att det är kul att det 
kommer nya grejor!

Hemma händer även saker
Rikard och Anders på Comp Air 
Design kommer med en ny mo
dell som heter TRIO. Den kan 
flyga med 7, 10 eller 12 celler. 
Med värstingmotorellerutan. Jag 
tror att den mest kommer att fly
gas i 10-cel Isklassen där den kom
mer att göra sig som bäst.

Spännvidden på Trio blir "bara"

1650 mm. Detta beror på att den 
föreslagna 36 dm2-regeln för 10- 
cellsklassen helt har kommit bort 
i diskussionerna så nu kan vi tävla 
med mindre och därmed något 
lättare flygplan och därmed kom
ma upp i högre prestanda.

Vingprofilen är en HQ 1,5/8 
modifierad. Tomvikten blir 450 
gram (400 gram i det speciella 
light-utförandet). Leveranserna 
starta i början av maj 1994 och 
undertecknad kommer att göra en 
"söndagsflygartest" av den och 
publicerad den i ett kommande 
nummer av Modellflygnytt.

Och nu kommer reklamen!
Väl mött i Skanör den 11-12 juni 
i år. Då går El-e-fantastiskt av 
stapeln. Det Du!

Vänlig hälsning!
Kalle Westerblad

Spinn! I backen direkt! 
Mitt över depån. 

A tt folk aldrig kan 
hålla sig undan!

Motor 
doktorns, 
frågespalt

Det ringer ständigt folk som vill 
har råd eller svar på diverse 
motortekniska frågor. Jag har 
därför tänkt att det skulle vara 
trevligt om jag kunde besvara de 
frågor som har allmängiltig ka
raktär i Modellflygnytt. Den 
vägen kan alla få svar på frågor 
som de går och bär på.
Tyvärr är det emellertid så, att 
tiden ibland inte vill räcka till. 
Här skall jag nu besvara två av 
de mest vanliga frågorna, som 
tydligen berör många.

Fråga 1:
Vilka är de vanligaste 
fabrikationsfelen på nya 
modellmotorer?
Svar: Det absolut vanligaste 
felet på en motor är ÄGAREN. 
Han/hon har oftast inte ens läst 
bruksanvisningen. Eftersom det 
inte finns någon känd bot mot 
detta och eftersom det inte är fa- 
brikationsfel, så har jag inte nå
gon välbeprövad "hästkur" för 
att avhjälpa problemet.

Renafabrikationsfel är betyd
ligt ovanligare. Men de före
kommer. Det vanligaste felet 
som jag stött på är att vevaxelns 
di ameter är för 1 i ten. Detta med
för att axeln lossnar från kullag
ren och motom går konstigt. När 
en motor med detta fel har legat 
oanvänd ett tag, så kletar ricin
oljan fast lagret med axeln. Då 
går motom normalt en stund, 
när man på nytt startar den.

Men när oljekletet har släppt 
så kräver motom en annan 
bränsleblandning för att gå. Det 
här felet är rätt svårdiagnosti- 
serat från utsidan och kan driva 
motorägaren till vansinnets 
rand.

Då man väl kommit på felet, 
så är det bara att skaffa en ny 
axel, som sitter ordentligt i lag
ret. I en del fall kan en ställbar 
nål hjälpa. Felet syns mycket

tydligt om man demonterar mo
tom och upptäcker att axeln går 
för lätt att skjuta in och ut i det 
stora lagret.

Man bör också kunna upp
täcka en tydlig slitbana på ax
eln där lagret har legat an. En 
annan hjälp kan vara att sätta 
fast axeln med bladmässing 
men det rekommenderar jag 
endast som en allra sista utväg.

Problemet med för liten axel 
har jag stött på hos olika motor
fabrikanter, även hos de största 
och mest välkända. Så även de 
bästa gör fel någon gång!

Fråga 2:
Jag har köpt en japansk 
motor i USA och den fung
erar inte. Vad gör jag?
Jag vill inte vända mej till 
den svenske generalagenten. 
Svar: Många lockas att köpa 
bi lligt för att senare upptäcka att 
det inte var mödan värt. Mitt råd 
är - trots allt - att Du skall vända 
dej till den svenske general
agenten och förklara problemet 
så får vi hoppas att han hjälper 
Dig i alla fall.

Det finns naturligtvis en sens 
moral i det hela. Nästa gång Du 
hamnar på ett sj ukhus så kan Du 
med gott samvete säga till dej 
själva "detta har jag hjälpt till 
att betala via skattsedeln och 
momsen".

Så allt är inte negativt med att 
betala några kronor extra för en 
modellmotor här hemma i Sve
dala.

Skriva gärna och fråga!
Vill Du fråga mej något, så 
skriv ett brev. Har Du tur så får 
Du svar i ett kommande num
mer av Modellflygnytt.

Conny Åqvist 
Sulitelmagatan 3D 

416 71 Göteborg
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Börja med 
dogfight?
Tycker du att det här med 
dogfight verkar kul?
Då är det här din artikel.

tagning eller liknande (Min egen 
erfarenhet...). Ett sätt att lösa detta 
på är att planka vingöversidan 
först efter det att kropp och vinge 
limmats ihop.

Den löstagbara huven bör fäs
tas till kroppen med ett gummi
band, säkerhetssnöre eller vad 
som helst. Huvudsaken är att den 
inte ska kunna lossna från krop
pen om den skakar loss, för då kan 
du bereda dig på en långt letande 
alternativt att bygga en ny.

Motorbocken bör fästas med 
inslagsmuttrar till motorspantet. 
Du vinner då en rad fördelar. 
Exempelvis blir det lätt att byta 
motorbock om den går sönder och 
problem med losskakade muttrar 
elimineras. Det är nämligen ex
tremt svårt att komma åt baksidan 
av motorspantet, så fort kroppen 
limmats ihop.

En naturlig fortsättning efter en 
Kobra är min egen J22, som har i 
princip samma enkla uppbygg
nad, fast med rundad kropp och 
en "köl" för skalalikhetens skull. 
J22an är mer j aktplan och har hög 
vingbelastning och flyger fort.

Ta gärna hjälp av någon mer 
erfaren flygare under provflyg
ningen och de första flygningarna. 
Risken blir då mindre att du di
rekt smäller ditt plan.

Ta det sedan lite lugnt! Det är 
inte meningen att du ska stressa 
på i högsta hastighet på en gång, 
utan dra av gasen och flyg lite och 
lär känna din nya modell.

Nybötj armisstag nummer ett är 
att ta upp planet, flyga något varv 
i full fart, varvid paniken stiger 
och manövrerna blir mer och mer 
okontrollerade, för att avsluta 
med en fatal krasch.

Kanske inte så lätt
Vi ska ha en sak klar för oss från 
början: Dogfighters är jaktplan, 
och de flyger och ska flygas som 
sådana! Detta innebär att en dog- 
fighter har hög vingbelastning, 
hög hastighet, är mycket manöv- 
rerbar och överhuvudtaget ingen 
ny börj arkärra!

Om man precis lärt sig att be
härska en vanlig högvingad mo
dell, bör man lära sig att flyga ett 
lite snällare flygplan för avance
rad flygning först, innan man ger 
sig på en dogfighter. Man bör 
alltså ha flugit ett lite snabbare 
skevroderplan, och lärt sig be
härska det, innan man kastar sitt 
vackra jaktplan i luften.

Skevrodertrainers
Ordet skevrodertrainer är kanske 
missvisande. Vad jag menar är ett 
plan som går hyfsat fort, är utrus
tat med skevroder, och som fram
förallt kan utföra alla möjliga 
konstflygmanövrer. Det finns en 
mängd flygplan som matchar in 
på den här beskrivningen, både 
byggsatser och ritningar. Ett ex
empel är Aeroprodukters kon
struktion Bonito, eller Bo Gård- 
stads Black Magic.

Dogfightertrainer?
Finns det då ingen modell som ser 
ut som ett jaktplan, men som ändå 
inte är så svårflugen som en rik
tig dogfighter? Jodå, för den som 
lärt sig ny börj arflygets grunder 
och letar efter en lämplig fort- 
sättningsmodell att träna med 
innan man börjar med dogfight, 
så kan jag rekommendera Lars 
Duckers Kobra 20B.

Detta är ingen skalamodell av 
något jaktplan, och den är inte
26

helleren riktig konstflygtrainer, i 
och med att den inte har en sym
metrisk vingprofil. Däremot är 
den en riktigt trevlig bekantskap, 
med goda möj ligheter att göra alla 
möjliga och omöjliga manövrer, 
dock inte så rent som en riktig 
konstflygtrainer. Dessutom är den 
mycket snabbyggd, billig och 
lättflugen. Att den sedan går att få 
att se ut som ett jaktplan i olika 
munderingar gör ju inte saken 
sämre. Som parantes kan berättas 
att jag varit med om att köra ren 
nybörjarflygning (utan DK) med 
just Kobran. Jodå, killen gjorde sin 
första landning med en lågvingad 
Kobra. Vem sa att det var svårt att 
flyga lågvingat?!

Kobra 20
Om man ska börja med dogfight 
har Kobran dessutom den förde
len att den i mångt och mycket 
liknar en dogfighter i uppbyggna
den. Den som har en byggt en 
Kobra har mycket lättare att för
stå konstruktionsprincipen för 
flertalet balsauppbyggda dog
fighters.

Själv började jag 1988 med en 
enklare variant av dogfight med 
just Kobran. Vi var tre stycken i 
klubben som hade Kobran som 
busflygplan. Dessa användes för
utom till dogfight som formations
plan och flaggstångsbombare.

Byggtips
Jag tänkte ge en del tips till den 
som tänker att bygga en Kobra. 
Det viktigaste är att vara extra 
noga med vinginfästningen! Se 
verkligen till att vingbalken fäs
ter ordentligt till sprygel nummer 
2, för annars är risken stor att man 
tappar en vinge i en häftig upp

Det går att spara vikt!
Dessutom kan man införa en del 
viktbesparande åtgärder, om man 
vill. Exempelvis kan motorspan
tet av 1 Omm plywood (!) bytas ut 
mot ett skiktlimmat av 1mm ply
wood + 5mm balsa + lmm ply
wood. Ett skiktlimmat spant räc
ker alldeles utmärkt, och blir be
tydligt lättare (väg gärna vikt
skillnaden!). Vingbalken av 20x5 
furu går också utmärkt att byta ut 
mot en motsvarande av hård 
balsa.
Påfrestningarna på vingbalken är 
på en sådan här liten modell inte 
speciellt stor, utan tjänar mer som 
sammanhållande komponent.

Fortsätta med dogfight
När du flugit ditt träningsplan tills 
du kan det utan och innan, är det 
dags att gå över till dogfighters.

Träna - tävla
När du fått kläm på din dogfighter 
vill du säkert bygga fler, och böija 
träna lite mot någon av klubb
kamraterna. Kom då ihåg att all
tid flyga framför en säkerhets- 
linje, så att det inte inträffar några 
olyckor.

En vanlig fråga är hur man gör 
streamer att hänga efter planen: 
Det enklaste sättet är att köpa 
crepe-papper på rulle i närmaste 
bokhandel. Denna klipps till 
lämplig bredd (<1 lmm) och lim
mas ihop så att den blir 12 meter 
lång.

Det enda naturliga steget...
Det naturliga steget är sedan att 
delta i någon tävling, och få känna 
på den riktiga hetluften - för det 
finns inget så roligt som dog- 

1 fight...
Martin Elmberg
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Saito FA-50 
från "Pålle" 
i Småland
"Höhö, ja  hadde vunne vecke 
söm hälst tävleng på bare 
Ijude'!" Det är fyrtakt, det!

Jag hade en gång en kompis 
som hette Dan. Han kallades 
aldrig för annat är "Krasch”, 

eftersom han kraschade allting 
han överhuvudtaget kunde kra
scha. Det hela hade inte varit så 
farligt, om han hade hållit sig till 
modellflygplan, men när han 
köpte sig en motorcykel...

Det var då det farliga böljade! 
Helt plötsligt var det inte bara an
dras liv som svävade i fara utan 
även hans eget. Om hans flygstil 
hade varit av det hälsovådligare 
slaget, så var hans hojåkarstil av 
ett än mer flamboyant och våld
samt slag.

Det slutade med att "Krasch", 
efter att ha besökt skogens alla 
träd med en hastighet som endast 
en italiensk racermotorcykel kan 
skänka en människokropp, körde 
rätt igenom en husvagn med ho
jen. Varken husvagn eller cykel 
överlevde smällen. Det gjorde 
Dan - men bara knappt.

Krasch i grantopp!
"Krasch's" karriärsom motorcyk
list hade varit oerhört intensiv. 
Varje gång han kört av vägen och 
hamnat i någon granstopp hade 
försäkringsbolaget ställt upp med 
en ny hoj.

Detta gjorde att "Krasch" all
tid höll sig å jour med den tekniska 
utvecklingen. Teknikintresset 
höll i sig, och när han efter en lång 
sjukhusvistelse återupptog mo- 
dellflygandet införskaffade han 
sig klubbens första fyrtaktare, 
som han monterade i ett skala- 
plan.

Denna motor var en SAITO 
tvåcylindring boxermotor som 
provstartades inför andäktigt för
samlade klubbmedlemmar. Efter 
den första körningen bröts den

förstummade församlingens tyst
nad av Dan med följande ord:

"Höhö, ja hadde vunne vecke 
söm hälst tävleng på bare ljude 7 "

Det är förmodligen svårt att 
vinna tävlingar på "bara ljudet", 
men uttalandet visar ändå något 
av den upphetsning som de första 
fyrtaktama förde med sig.

Det är 18 år sedan OS släppte 
ut världens första fyrtaktsglöd- 
stiftare 1976 och sedan har det 
rullat på. Idag finns åtminstone tio 
olika motortillverkare som har 
fyrtaktare på programmet.

Gen Saito - fyrtaktspionjär
En tidig fyrtaktspionjär - inom 
modellmotorområdet - är Gen 
Saito som startade Saito Seisa- 
kusho Ltd. Hans första motor, 
SAITO FA-30, kom 1979 och var 
länge den minsta fyrtaktaren på 
marknaden. Under alla år har 
Saitofabriken strikt hållit sig till 
fyrtaktskonceptet. Idag tillverkar 
man nära dussinet motorer i olika 
storlekar från en- till femcylind
riska historier. Dessutom tillver
kar man ångmaskiner och skala
båtar liksom ångpannor, men det 
är en annan femma.

Den lilla 30:an har fabriken slu
tat att tillverka. Idag är den minsta 
motorstorleken en 45: a, så ämnet 
för denna test är således fabrikens 
näst minsta motor.

SAITO FA-50 har 19 mm slag
längd och ett borr på 23,4 mm, 
slagvolymen alltså på 8,2 cm3.

Som alla ency lindriga S AITO- 
motorer har denna maskin ett 
vevhus som är delat parallellt med 
- och ovanför motorbockama. 
Det gör att cylindern verkar stor 
speciellt som - i likhet med alla 
andra SAITO-motorer - topp
locket är en integrerad enhet med

resten av "cyllen". Vi har tidigare 
påpekat fördelarna med detta sys
tem, som bland annat ger en lät
tare och tätare topp med större 
kylyta. Denna motor till utseen
det lik de andra "enstånkorna" 
från Saito med karakteristiska 
vipparmshus, stötstänger, förga
sare och frontmonterat kamhus.

Att kamaxeln är lite speciell är 
värt att nämna här. Det är nämli
gen så att man poängterar att kam- 
mamager extra högt lyft för bättre 
"andning" och därmed bättre 
kraft. Att kamlobema är bredare 
gör dessutom att ventilerna hål
ler uppe längre. Saitos kammar är 
tillverkade av tre olika delar. Det 
gör att kamaxeln är kortare och 
enklare att tillverka.

Fingersäkert glödstiftsläge
Fördelen med att ha stötstångs- 
arrangemanget framtill är att 
glödstiftet hamnar baktill, det vill 
säga långt från propellern.

Denna motor kommer att sitta 
i ett semiskalaplan, som i skri
vande stund inte är färdigt. Där
för har motorn endast körts i bänk. 
Provkörningen förlöpte problem
fritt på vanlig 80/20-ricinsoppa, 
men jag kommer att flyga motorn 
med syntetolja och eventuellt nit, 
om det behövs - vi lket inte behöv
des i bänktestet!

Orsaken till att jag alltid använ
der samma standardsoppa till alla 
tester - oavsett om det är två eller 
fyrtaktare det handlar om - är att 
få en jämförelsegrund så likartad 
som möjligt. I praktiskt bruk av 
fyrtaktama tycker jag att man 
skall använda en bra syntetolja, 
för att minska på sotbeläggningen 
framför allt på avgasventilen.

Sammanfattningsvis kan sägas 
att detta är en välkonstruerad

motor, som är både lättstartad och 
lättskött. Den medföljande ljud
dämparen dämpar väl. Priset är 
drygt två tusen kronor hos Pålle.

PS. Om Ni undrar vad som 
hände med Kungshamns första 
Saito boxermotor, som jag berät
tade om i inledningen till denna 
artikel, så kraschades den.

Ägaren gifte sig och fick barn 
och blev en stadgad familjefar.

Slutet gott, allting gott!
Text & foto: Conny Åquist

------------------------------------------------ \
Data SAITO FA-50
Häjd 104 mm
Bredd (vid motorfästen) 54 mm
Bredd (över vevhus) 34 mm
Längd (förgas-medbr.) 104 mm
Vikt 435 g

Varvtal
Master Airscrew 1 1x 6 10.000

tomgång 2.800
APC 11 x9 9.000

tomgång 2.500
APC 1 2x 6 9.500

tomgång 2.500

Karlson borde bara få 
använda potatisklister. 
Lim m at fast händerna 
i byggbordet nu  igen! 

Bedrövligt!
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Ack, ack ack, ack add
driver man kampanjer for att få -------- ---------
"en ackvarnare i varje modell".
Förmodligen är detta det kostnadseffek-
tivaste sättet att höja säkerheten i 
klubben. Kanske 80-90 % av krascherna 
med tekniska orsaker beror på fel på eller 
urladdade mottagareackar.

u c k  v a n ia r e !

En ackvamare är en elektro
nisk enhet som varnar på 
något sätt att spänningen på 

mottagaracken har sjunkit för 
lågt.

Det finns egentligen principiellt 
sett två typer som monteras i 
modellen - aktiva och passiva.

Sedan finns det en tredje typ 
som inte placeras i modellen utan 
som man får ansluta till ett urtag 
i modellen när denna har landat 
och då kan man avläsa spän
ningen.

Passiva ackvakter
Passiva ackvakter är de vanli
gaste. De består av en eller flera 
lysdioder som visar spänningen 
på lite olika sätt.

Den enklaste typen har bara en 
lysdiod, som är släckt så länge 
spänningen är OK. Oftast tänds 
den när spänningen sjunkit till 1,1 
volt per cell, d v s 4,4 volt för hela 
ackpaketet. I de flesta fall har man 
då ca 10 minuter på sig att flyga 
och landa.

En mellantyp är ackvakten med 
två lysdioder. Den ena lyser när 
spänningen är över 4,4 volt och 
slocknar gradvis. Den andra 
dioden böljar lysa vid 4,4 volt.

Båda dessa typer har mycket li
ten strömförbrukning, är mycket

billiga, väger bara några få gram 
och det borde sitta en sådan i vaije 
modell!

Sedan finns det också en större 
typ av passiv ackvakt som har 
flera lysdioder i en rad. Det kan 
vara upp till tio dioder i den raden 
och man avläser på dem spän
ningen i tiondels volt. Ofta börjar 
de visa spänningen vid ca 5,1 volt 
och vaije diod ger ett steg nedåt 
på 0,1 volt.

På en del typer lyser bara en 
diod i taget och det är den bästa 
sorten, förden drar lite ström. Om 
flera dioder lyser så ökar ström
förbrukningen.

Typen med många dioder är 
mycket populär hos helikopter- 
flygarna, som det är livs
nödvändigt för att veta när acken 
är på sluttampen.

Aktiva ackvakter
Nackdelen med de passiva ack- 
vaktema är att man inte ser lys
dioderna när modellen är i luften. 
De är ändå mycket värdefulla, för 
dels är de flesta flygare de facto i 
luften bara i pass på ca 10 minu
ter, dels kan man ju mellanlanda 
då och då när man själv misstän
ker att strömmen håller på att ta 
slut.

Aktiva ackvamare gör någon

Typiska ackvarnare av två typer från Hobbyflyg i Sollentuna.

ting när strömmen håller på att gå 
ner. De kan t ex dra ner trotteln 
till tomgång eller få en summer 
att ljuda.

Det finns tyvärr, enligt vad jag 
vet, inga sådana på marknaden i 
Sverige idag. Tidigare har Söders 
hobby sålt en typ som pep när 
spänningen gick ner. Den kunde 
också pipa när man höll en spak i 
ett visst läge och på det sättet 
kunde man tex lokalisera en mo
dell ute i ett sädesfält.

Helt perfekt
Själv har jag två exemplar av en 
typ som heter ANSHIN. Det är 
verkligen den perfekta vamaren.

Den drar ner trotteln (eller ett 
annat servo) till ändläget fyra 
gånger som varning. Jag kan då 
ställa in servot antingen så att

motorn stannar eller att motorn 
går till tomgångsläget.

Jag kan också koppla vamaren 
till ett extra servo som släpper ut 
en streamer från modellen eller 
gör något annat så att jag kan se 
på modellen att strömmen håller 
på att ta slut.

Jag vårdar mina exemplar ömt, 
eftersom de inte går att köpa 
längre. Vamaren är så perfekt att 
jag lugnt kan flyga tills acken tar 
slut - varningen kommer säkert 
som ett brev på posten och jag har 
10 minuter på mig att landa.

I fältboxen
Den tredje typen av v am are får 
man ha i fältboxen och se till att 
ha ett uttag någonstans på flyg
kroppen där man kan koppla in 
den. De testar acken under belast-
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Så här enkelt på en plywoodbit kan bygget nedan göras.

Är du sparsam? 
Bygg själv!
En ackvamare är inte särskilt 
komplicerad, elektroniskt sett. 
Här har du en typ som du kan 
bygga själv, förmodligen med 
grejor ur din elektroniska skräp
låda.

Den har ingen zenerdiod som 
stabiliserar, så den är lite mera 
instabil när det gäller höga och 
låga temperaturer t ex, men 
fungerar ändå bra och är natur
ligtvis bättre än ingenting alls!

En stor fördel är att du kan 
ställa in den för brytspänningar 
mellan 3 och 15 volt.

När du ställer in brytpunkten 
så använd helst en digital volt
meter. Lysdioden bör tända vid 
ca 4,4 volt för en 4,8 volts ack.

Layouten är mycket okritisk 
och du kan bygga ackvamaren 
på en plywoodbit och limma fast 
i modellen.

Bo Gårdstad
Ackvamare, inställbar 3-15 volt

+  · — r

18k

T 1-------^
Π 330 i

—
1 y//

4,7k
lysdiod

Transistor BC107, BC108 el likn 
Lysdiod av standardtyp

ning (oftast ca 300-400 mA) och 
ärpådet sättet väldigt säkra. Spän
ningen visas med en rad lysdioder.

Lämpligen drar man ut ackens 
ladduttag till kroppssidan i model
len, sätter fast en kontakt där och 
kopplar in mätaren tex efter varje 
landning. Koppla in mätaren ge
nast - låt inte batteriet stå och 
"hämta sig" ett tag. Detta ger ett 
felaktigt mätresultat.

Oj, vad många sorter...
Det finns minsann ett brett urval 
av ackvamare att köpa i dag!

Svenska hobbykonstruktörer 
har hjälpt till både med att snabbt 
ta fram bra elektroni ska lösningar 
på problemet och att sälja mycket 
prisvärda ackvamare. En del av 
dessa svensktillverkade produk
ter finns glädjande nog i hobby
handeln, andra får man skicka 
efter från konstruktören, som säl
jer dem via postförskott.

Några ger bra rabatter till klub
bar, som köper många exemplar.

Hobbyhandlama säljer också 
gärna ackvamare och många 
expediter föreslår själva att man 
ska komplettera modellen med en 
sådan.

I affären är de är faktiskt inte 
(trodde ni det?) intresserade av att 
flygarna kraschar sina modeller, 
utan när de kommer tillbaka till 
affären efter flygningar med ny- 
börjarmodellen så ska det vara 
med lyckade erfarenheter bakom 
sig.

• Christer på SÖDERS HOBBY i 
Stockholm (08-6436787) försöker 
alltid övertyga sina kunder att 
komplettera modellen med en 
ackvamare. Han har två svensk
tillverkade typer för 68:- respek
tive 295:-. Den förra har 2 dioder, 
den senare 10.

Han har också Robbes ackvar- 
nare för den som vill vara lite 
lyxig. Robbes konstruktioner 
innefattar mer än själva vamarens 
elektronik.

Den lilla typen har två dioder, 
sitter på en strömbrytare med 
ladduttag och kostar 388 kr. Den 
större kostar 517 kr, har tio dioder 
och sitter på en strömbrytare med 
säkerhetsspärr och ladduttag.

• TRANSFUNK i Katrineholm 
(0150-18866) var förmodligen 
först i landet med ackvamare och 
den välkända typen med en diod 
är fortfarande still going strong. 
Kostar bara 69 kr och beställer 
man fem stycken blir det 10 kr i 
rabatt per styck.

Transfunks ackvakt har en 
mycket tydlig och väl definierad

omslagspunkt, tycker jag. De bru
kar också vara lätta att hitta en 
plats för i modellen i och med att 
de bara har en diod. Transfunks 
ackvakter kan också levereras för 
andra spänningar - 1 ex för 6 volt 
när man använder 5 stycken Ni- 
Cad-celler.

• HOBBYFLYG i Sollentuna (tel/ 
fax 08-6268482) tar hem elektro
nik från Asien och har för modell
flyg två ackvamare till bra pris.

Den billigaste enheten har en 
lysdiodsrad med 9 dioder som vi
sar spänningen på acken i tiondels 
volt med böljan vid 5,7 volt och 
slutet vid 3,9 volt. Priset är hyf
sat, 155 kr. Den passar bäst t ex 
innanför ett kabinfönster eller i 
bubblan till en helikopter. Genom 
att nästan hela ly sdiodsraden nor
malt sett lyser så drar den dock lite 
väl mycket ström, ca 40 mA.

Den dyrare enheten med nam
net KB-500 är av den typ man har 
i fältlådan. Den mäter ackens kon
dition under belastning av ca 300 
mA och bör alltså bara kopplas in 
ca 10 sekunder. Då visar den i 
gengäld ackens verkliga laddtill- 
stånd. Priset är 250:-

• JS HOBBY & AVI ATIK i Göte
borg (031-127048) har två typer 
från engelska Quest Electronics.

"On board checker" väger ca 20 
gram, har sju lysdioder och låg 
strömförbrukning eftersom bara 
en diod lyser i taget. Priset är 275 
kr, lika som för "NiCad Checker" 
som man kopplar in på marken 
och som testar med 200 mA be
lastning. Den senare har 8 dioder.

• ELL-AIR, (054-155767) Karl
stad har en vamare från IBIS i 
England för 160 kr. "Volt-Check" 
heter den och väger 5 gram med 
en storlek på bara 27x24 mm. 
Ytmonterade komponenter ger 
skaksäkerhet.
• TiCoRo i Gråbo (0302-42422) 
har två mycket prisvärda vamare 
till samma pris 135 kr.

TYPI är inbyggd i box för test 
mellan flygningarna testar under 
belastning och har 10 lysdioder.

TYP2 monteras i modellen och 
har också 10 dioder, varav 1 lyser 
åt gången. Klubbar kan få rabatt 
och vamama var omskrivna i nr 
2/90 av Modellflygnytt.

• Graupners ackvamare (HOB
BYBORGEN 0474-40510) är av 
tiodioderstypen och kan ställas in 
för både 4,8 volt och 9,6 volts 
funktion. Levereras med S-kon- 
takt och med grön-röd lysdiods 
kombination så att man ser när

man ska lägga av med flygandet. 
417 kr är priset i hobbyhandeln.

Det finns fler!
Ovanstående samling av ack
vakter är vald med det katalog
material som jag har tillgängligt 
just nu. Det finns nog fler typer 
på hobbymarknaden och hos lo
kala elektronikgenier. De flesta 
fungerar säkert utmärkt. 
Modellflygnytt kompletterar gär
na med flera presentationer om ni 
skickar in uppgifter.

Bosse Gårdstad

RADIOSTÖRNING!
(Konstigt, jag laddade 

ju ackam a och hela 
rubbet i somras!)
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Johan Bagge
Lokegatan 24, 602 36 Norrköping 
Telefon 011-13 36 47

Kan ett flygplan flyga utan stabilisator?
Hej igen!
Ja, här är beviset. En flygande 
vingen med bara kropp och vinge. 
Och ingen V-form. Mycket intres
sant!

Men stabilisatorer finns det 
faktiskt. Tvåstycken. Fast dom är 
förklädda till vingspetsar. Vi skall 
kika lite på hur det fungerar. 
Nyckeln på lösningen är att ving
spetsarna är ganska mycket uppåt- 
vinklade i bakkanten. Tänk Dig 
att modellen flyger balanserat rakt 
fram med lite lagom glidvinkel. 
Antag nu att glidvinkeln plötsligt 
ökar av någon anledning, till ex
empel av ojämn vind. När model
len dyker mera ökar farten. Efter
som fartvinden på vingspetsen 
ökar, kommer roderverkan att 
öka, och vingspetsarna kommer 
att pressa upp nosen igen till far
ten minskar. Om glidvinkeln i 
stället minskar kommer roder- 
verkar på vingspetsarna och ving
ens lyftkraft att minska, nosen 
kommer att sänkas tills modellen 
är i balans igen. Så fungerar även 
en vanlig stabilisator, men efter 
den sitter långt bak på kroppen be
höver den inte har så stor vinkel.

Ett rejäU trähantverk
Nu skall det bli rejält trähantverk. 
Ritningen har jag hittat i en gam
mal Modellfly gny tt från 1971. Jag 
tror den är polsk av bokstäverna 
att döma. Utgå från ett balsaflak, 
3 mm tjockt, 40 mm brett och 520 
mm långt. Skär det i 4 delar med 
de vinklar som syns på lilla skis
sen. Putsa till en vingprofil med 
plan undersida och runda av ving- 
öronen. Tänk på att det skall vara 
ett vänster och ett höger vingöra.

Landa! Jag behöver 
35.170 M Hz-kläm m an 

till Dina nytvättade 
kalsonger!

Dessa limmas sedan på var sin 
fena som består av en balsabit 10 
X 44 X 16 mm. Limma gärna ving
spetsarna med lite V-form. Mo
dellen blir trots allt stabilare då.

Sänd efter bygg-ritning...
Om jag får en frankerat kuvert

med Ditt namn och adress, så sän
der jag en kopia av ritningen i 
byggstorlek.

... och "femti-Höman"!
Kom ihåg 50-Höman. Sätt in 50:- 
på SMFF:s pgkonto 5181 65-6, 
skriv "50-Höman” på talongen, så

kommer ett häfte med massor av 
tips, ritningar, fånerier mm.

Skicka foton till Hörnan!
Så kom ihåg - skicka in foton till 
Höman!

Vi hörs! 
Bagge
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En baggis sö’!
En liter cyano 
å rubbete’ flygkla't 
på en kvart!

Vad har hänt inom  
flygsäkerheten 1993?
Efter vår förfrågan i Mo- 

dellflygnytt har några ra- 
dioflygklubbar hört av sig 

rörande tillbud, olyckor, mm.

Det utgjorde en rätt intressant 
läsning.Man lyfter på hatten för 
inkomna rapporter.

Här är nästan hela listan 
på inkomna rapporter:
• Häst med ryttare påkörd.
• Servomotorer ramlar ur sitt läge 

i servot.
• Vid uppvisningar flygs model

lerna ofta över publiken.
• Fullskalaflygplan nära att kol

lidera med modellflygplan un
der flyguppvisning.

• Användning av frekvens-ana
lysator är bra.

• Säkerställa att vid tävlingar och 
flyguppvisningar högt och tyd
ligt meddela vad som sker med 
modellen, t ex dead stick, land
ning, nödlandning - för att varna 
eller hålla andra informerade.

• Ljudmätning är ett bra initiativ 
för att kontrollera ljudnivån.

• Att en ny radioanläggning tes
tas med en frekvensanalysator. 

• Försäljare, som finns med på 
flygdagar och tävlingar måste 
säkerställa att radioanlägg
ningar under inga omständig
heter slås på för demonstration 
av dess funktioner.

• Enligt uppgift (ej verifierad) 
har det förekommit fullskala- 
landningar under SM-dagama 
i Ålleberg, trots avlyst område. 

• Regeländringar, som sker un
der pågående tävling.

• Kom ihåg att dra ut antennen 
för såväl sändare som motta
gare - även om en utdragen 
mottagarantenn skämmer utse
ende på modellen!

• Använd regnskydd för såväl 
sändare som mottagare då Du 
flyger i regn!

• Ej godkända 27MHz-anlägg- 
ningar används fortfarande 
trots nuvarande förbud.

• Motorbock av plåt fastlimmat i 
motorspant lossnar under flyg
ning med haveri som följd.

• Bakre vingbalk brister efter 
landning med hjulning som 
följd. Balkama snabblimmas 
på fältet - ej rekommenderbart.

• RC-helikopter har vikterna till 
rotorbladen fastlimmade på 
bladens ytterspetsar.
För samma helikopter lossnar 
huven under flygning.

• Dålig kapacitet i nya ackar.
• Förankra servokablar, ack-kab- 

lar och skarvkablar så att de ej 
kan lossna eller skaka loss.

• Det är inte lämpligt att försöka 
flyga - eller flyga - med en 
modell med avbruten kropp.

• Det är olämpligt med ström- 
ställare, som slår av under flyg
ning.

• Under den stora krigsövningen 
i höstas var all civil flygverk
samhet förbjuden i berört om
råde. Detta gällde även modell
flygverksamhet. Hur många 
kände till detta? Hur skall in
formation av den typen spridas 
till modellflygare?

• Skevroderlinkage vid servot 
fäst med skruv och nylonlink - 
lika med låg hållfasthet.

• Använd originaldelar till radio- 
utrustningen. Undvik attblanda 
utrustning från olika fabrikat.

• Enligt uppgift (ej verifierad) 
har en biltävling körts på 35 
MHz. Känner någon till detta?

• Det skall naturligtvis råda nyk
terhet under flygning med mo
dellflygplan. (Något att tänka 
på under vissa meeting, Reds 
anm).

Vad har egentligen 
hänt?
Flygsäkerhetskommitten har fått 
dålig respons på idéer till förbätt
ringar av regler för ökad flygsä
kerhet. Om det endast är ovanstå
ende incidenter som inträffat, så 
är allt förbaskat bra. Men har allt 
verkligen rapporterats in? Man 
kan tvivla.

Säkerhetskommitten har också 
till SMFF:s styrelse överlämnat 
ett förslag för ökad flygsäkerhet. 
Det bör godkännas och publice
ras i Modellflygnytt för att alla 
ska få ta del av enkla regler och 
bra "kom i håg "-punkter.

Vi få r  inte somna om!
Det finns skäl för alla svenska 
modellflygare att öka vaksamhe
ten vad gäller flygsäkerheten. Här 
krävs genomgång av regler och 
utbildning internt inom vår orga
nisation. Här krävs externa "bila
terala" kontakter och diskussio
ner med Luftfartsverket för att vi 
väl förberedda skall kunna möta 
den kommande utvecklingen mot 
allt större, tyngre, motorstarkare 
och snabbare modellplanen, som

vi vet kommer. Därom råder ingen 
tvekan.

Man har en känsla av att den 
här typen av frågor av de flesta 
inte anses värda att ta upp. Frå
gorna känns inte påkallade för 
den gemene modellflygaren.

Vi måste leda 
utvecklingen
Det är Flygsäkerhetskommitténs 
uppgift att hålla dessa frågor ak
tuella, så att vi svenska modell
flygare inte står inför det faktum, 
att man utanför våra led plötsligt 
fastställer regler för vår hobby - 
och därmed också förmodligen 
en mängd begränsningar.

M åste något hända?
Vi har hittills varit förskonade 
från dödsolycka med modell- 
flyganknytning i Sverige. Men 
det behövs "bara" en blödande 
rubrik med det innehållet, så har 
vi förlorat vår position. Lars Ny
gren och Cay Laxén i SMFF:s 
Flygsäkerhetskommitté har allt
för ofta känt att de jobbat ett par 
snäpp "över" det dagliga modell- 
flygandet. Få finner intresse i 
flygsäkerhet. Det verkar som 
många stillar sitt flygsäkerhets- 
samvete bara genom att medverka 
till att ett par personer väljs till 
uppgiften.

D et är inte så enkelt!
Så enkelt är det tyvärr inte! Det 
skriver Lars och Cay under på. 
Men de vill samtidigt få tips om 
hur man väcker alla de björnar 
som sover ...

Den Gamble Redaktören
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Rök i spetsarna!

F3A-VM 1993 i Österrike
Senast F3 A gick i Europa var 

1987 i Frankrike. Sedan 
dess har tävlingen avgjorts 

i USA och Australien. 1993 var 
det Europas tur igen i form av att 
Österrike arrangerade.

F3A (konstflygning) och F3D 
(pylon) avgjordes i Nötsch och 
F3D (helikopter) några mil bort i 
Velden. Nötsch och Velden ligger 
i södra delen av Österrike nära 
gränsen till Italien och Slovenien. 
Den kända alpina skidorten Kranj- 
ska Gora ligger endast ett par mil 
från Nötsch. Närmaste större stad 
är Villach.

Det svenska laget
Vi som representerade Sverige i 
F3A var Bernt Olsson, Anders 
Johansson och undertecknad. Min 
far, Lars-Olov Sundström, var 
lagledare. På plats skulle det visa 
sig att ett flertal hängivna modell- 
flyager rest ner för att beskåda 
tävlingarna.

Själva tävlingsplatsen i Nötsch 
var ett 600 meter långt gräsfält 
som normalt används av den lo
kala flygklubben. F3 A flögs på två 
flightlines i var ände av fältet. Vid

banans mitt fanns ett större tält där 
en inhyrd cateringsfirma serve
rade mat och förfriskningar.

På kvällarna var tältet plats för 
allehanda jippon. En kväll var det 
modeuppvisning(!). Förutom ban
ketten, som hölls i tältet, samlade 
kvällsverksamheten mest lokala 
ortsbor.

Längs fältkanten gick en väg. 
Mellan vägen och depån hade en 
billängd tagits i anspråk för par
kering. Åskådarutrymmet var lika 
med vägen och parkeringsplatsen, 
vilket kändes trångt, speciellt un
der finalen, då det blev många 
åskådare.

Det är inte kul att titta på flyg
ning under sådana förhållanden.

Högt berg, skog, jord 6 sten
Framför fältet fanns ett högt berg, 
vilket innebar att man vanligtvis 
hade skog, jord eller sten som 
bakgrund när man flög.

Under några dagar före täv
lingen flög vi på olika fält i närhe
ten. Det tycks vara rätt tätt mellan 
modellflygfälten i Österrike. Inte 
mindre än tio träningsplatser fanns 
i närheten.

En anmärkningsvärd episod in
träffade en dag då vi på måfå valde 
ut ett fält i närheten. När vi väl kom 
ti II platsen fanns ingen där. Nåväl, 
fältet fanns angivet i våra papper 
och vi började därför flyga.

Efter ett tag anlände två tredje
delar av det österrikiska laget med 
Hanno Prettner i spetsen och på
stod att fältet var stängt på grund 
av bullerproblem. Endast det 
österrikiska laget hade tillstånd att 
flyga där.

Vi bet hårt i tungan, accepte
rade detta och åkte vidare. Må
hända tyckte de själva att det var 
pinsamt eftersom de åkte till ett 
fält i Slovenien.

Försäljning - som vanligt!
En viss försäljning av modellflyg- 
prylar förekom. En lokal hobby- 
handlare hade ett stånd men större 
delen av kommersen bedrevs från 
bilars bagageutrymmen. 
Ryssar/ukarinare och andra öst- 
erifrån stod för en stor del av 
denna handel. Bland annat sålde 
de glasfiberbyggsatser och kol
fiber.

Den mest originella F3A-model- 
len var nog Quique Somenzinis 
Desafio Π. Den hade rör för av
gaserna ut till vingspetsarna, vil
ket gjorde att röken markerade 
dessa under flygningen. En djup 
tanke med detta kan vara att orena 
rollar inte syns så lätt, som om 
man haft en rökslinga på normalt 
vis. Somenzini använde inte detta 
system i finalen.

Somenzini märker också ut sig 
på så vis att ha flyger mycket nära 
- 130-140 meter ut - och sakta. I 
de första omgångarna var flyg
ningen dock osäker, vilket gjorde 
att han endast låg på tionde plats. 
Men han hämtade upp sig mot slu
tet och hamnade till slut på fjärde 
plats.

Chip Hyde ställde upp som re
gerande mästare och tillät därmed

Denna sida, ovan fr  v:
• Anders Johansson förbereder 
sig för en tävlings start.
• Många uppmärksammade 
Jens-Petter Ringvolds fina 
motivmålning på vingen. Till 
vänster Ola Fremming, båda 
Norge.

Denna sida, nedan fr  v:
• En egenkonstruktion av Jean- 
Pierre Zardini, Belgien
• Genesis av Peter Wessels.
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USA att ställa upp med ytterli
gare tre deltagare. Hyde hade en 
mycket mjukt upphängd motor på 
sin modell. Modellen blev av detta 
i det närmaste vibrationsfri- vibra
tioner är ett problem med fyrtak- 
tare. Hans modell var även bland 
de tystaste. En nackdel med detta 
är att motorn bör sitta öppet, en 
annan nackdel man kan tänka sig 
är att manifolden till slut blir ut
mattad och går av.

Enligt Merle Hyde (Chip's far) 
hade de dock inte haft något pro
blem med detta.

Hyde, Matt, Prettner
Tävlingen handlar i alla fall om 
att samla ihop så mycket poäng 
som möjligt. I grundtävlingen var 
det tre stycken som hade lyckats 
extra bra genom att vinna en om
gång. Dessa tre var Hyde, Wolf-

Denna sida, ovan fr  v:
• USA Star har en vinge med 
ovanligt stor korda vilket gör 
dess intryck i luften annorlunda. 
Dave von Linsowe.
• Belgaren Tom de Winters F3A- 
modell Jester, är inspirerad av 
Conquest 60.

gang Matt och Hanno Prettner. 
Hyde hade lyckats med detta två 
gånger och ledde också tävlingen 
före matt och Prettner. För de som 
kvalificerar sig för finalen bety
der dock inte grundtävlingen så 
mycket då den i finalen bara räk
nas som en omgång.

På grund av vad som tycktes 
vara en planeringsmiss uppdaga
des det att det enbart skulle hinnas 
med två finalomgångar och så 
fick det bli. Dessutom böij ade det 
regna vilket gjorde alt delar av 
finalen fick flygas i regn. Låga 
moln gjorde också att en del väg
rade flyga, vilket gjorde att det 
drog ut på tiden.

Hanno Prettner avslutade täv
lingen med att vinna båda final- 
omgångarna och blev därmed 
världsmästare - igen. Huruvida 
detta var rättvist är svårt att säga. 
Manövrama, speciellt i finalen, är 
alltför lätta för att man klart skall 
se någon skillnad mellan de bästa 
flygarna. Många verkade mena, 
att både Matt och Hyde hade flu
git bättre än Prettner. Från och 
med 1996 kan detta problem vara 
mindre, då det ligger ett förslag 
om att göra finalprogrammen 
svårare.

Denna sida, nedan fr  v:
• Hanno Prettners Mystic 60
• Undersidan av koreanen Kim

Prettner fick seger på TV
Arrangörerna hade lyckats få

tävlingarna och dagen efter av
slutningen sändes ett 45 minuter 
långt program om evenemanget. 
Innan finalen var avslutad fil
made TV-teamet en sekvens där 
Hanno Prettner erhöll priser och 
pokaler. Detta fick en del känslor 
att svalla!

Av de 95 deltagarna var det runt 
hälften som använde tvåtakts- 
motorer. Bland de nitton finalis- 
tema var det bara fyra, som hade 
tvåtakt, däribland Hanno Prett
ner.

Jämfört med de flesta fyrtaktare 
accelerade Prettners modell be
tänkligt nedåt och det var inte alls 
samma stig uppåt. Hanno Prettner 
använde för övrigt en träbyggd 
Mystic 60 med luftbromsar mon
terade i vingens bakkant inne vid 
kroppen.

El gav spänning
Dennis van der Toorren, hade en 
elmotor. För att spara ström flög 
han energisnålt med halvgas i 
horisontell flygning. Enligt upp
gift använde han en Keller-Pro 
736/8 med 30 celler.

Under en paus i finalen demon
strerade den inofficielle världs
mästaren i F5A, Jan van Beek, 
denna tävlingsform. F5A är 
konstflygning med inskränknin
gen att enbart elmotorer är till- 
låtna. Antalet manövrar i denna

klass är mindre och ofta inte lika 
kraftkrävande som i F3A. Elek
tricitet är j u en ganska praktisk en
ergikälla och när batterierna blir 
tillräckligt uthålliga kommer el att 
bli alltmer populärt. I F3A finns 
det för närvarande inte begräns
ning vad gäller elmotor eller bat
terier.
Personligen tycker jag det är gan
ska charmigt med samlingstäv- 
lingar, där man kan beskåda flera 
olika grenar. Denna gång tycktes 
det som om arrangörerna hade 
klara problem med att få allt att 
fungera.
Bland annat ändrades schemat 
sista gången på invigningsdagen, 
vilket kändes väl sent. Själva 
tyckte vi att det var irriterande att 
det inte gått ut någon information 
om att man inte fick flyga på ovan 
nämnda flygplats. Pylon- och 
helikopterflygama torde dock 
mer att klaga på angående sina 
arrangemang än vi konstflygare.

Trots en del problem var täv
lingen ändå ganska trevlig. Det 
faktum att vädret var bra under 
större delen av tiden gör ju alltid 
sitt till!

Robert Sundström 
Järfälla MFK
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World Cup 1993 -
Per Findahl vinnare i F1 A !J

I  förra numret av Modellflyg- 
nytt kunde vi berätta att Per 
Findahl vann 1993 års World 

Cup i klass Fl A genom vinst på 
den första World Cup-tävlingen i 
England, Stonehenge Cup, andra- 
platsen på Holiday on Ice i Norge 
efter fly-off med inalles sju delta
gare (från sju länder!) och tredje
platsen på Bear Cup i Finland.

Detta gav Per sammanlagt 60 
poäng, vilket ingen annan F1A- 
flygare kunde prestera 1993. När

mast kom de båda ryssarna Maka
rov och Kochkarev (suveräna på 
1991 års VM, bland annat) och 
förra årets World Cup-vinnare 
Stefan Rumpp, som vi kunde se 
vinna Scania Cup 1992.

Per Findahls triumf kommer 
inte oväntat. Under sin karriär har 
han visat energi och segervilja 
långt utöver det vanliga. Detta 
kombinerat med taktisk blick (och 
tålamod) gör att det skall mycket 
till för att han inte skall placera

sitt flygplan i den för många an
dra så svårfångade termiken.

I minnet dyker upp till exem
pel Friflyg-SM 1986 (Rinkaby) 
där Per, då ännu junior blev bäste 
man på plan efter fly-off mot 
Mikael Borell, Friflyg-SM 1989 
(Norrköping), Per mästare efter 
fly-off mot Thomas Ekendahl, 
och de danska Scandinavia Open- 
tävlingama på Revinge under 
1980-talet, där Per i det närmaste 
prenumererade på segern.

Även i Sveriges landslag har 
Per nått framgångar. På EM har 
han blivit femma 1988 (Zren- 
janin, Jugoslavien) och fyra 1990 
(Dömsöd, Ungern). Fullträffen 
kommer även i dessa samman
hang, var så säkra!

Det blir tillfälle att hylla Per 
Findahl för hans internationellt 
uppmärksammade WC-seger på 
SMFF:s förbundsmöte i Söder
tälje 9-10 april. Sveriges fri
flygare uppmanas komma dit.

Per Findahl, 1993 års 
världscupvinnare i F1A
Per Findahl vann 1993 års världscup i klass F l A -  eller 
friflygande segelmodeller.
A tt författa något om Per är 

inte lätt. Trots att vi två 
tillbringade ett par veckor 

i Europa tillsammans (AKMG 
Free Flight Team European Tour) 
och under denna tid hann disku
tera det mesta somrörde fri flyget 
och meningen med livet. Där fri
flyg är en viktig del.
Jag lärde känna Per rätt väl och vi 
två funkade ganska bra som ett 
miniteam, där vi stöttade varan
dra i alla lägen. Hur tokiga infall 
vi än fick. Och de kunde vara 
många. Jag betraktar Per som en
34

fin kompis. Och en bra Fl A-fly
gare, som med den målmedveten
het han har kommer att nå ännu 
högre. Visst har han brister som 
flygare, men de kommer ha med 
alla säkerhet att jobba bort med 
tiden.

Det var tänkt att bli en intervju, 
där vi (jag och några till) hade 
några frågor vi ville ha svar på. 
Men när väl intervjun startade, så 
blev det i stället en diskussion runt 
dessa frågor. Per har åsikter om 
friflyg och diskuterar gärna. I alla 
fall i mindre sällskap och bland

vänner. I framtiden kommer han 
nog att skrika högre.

Per är 25 år gammal, bosatt i 
Norberg med hustrun "Kati" opch 
sonen Daniel. Jobbar som lärare 
och har varit modellflygare sedan 
1978, då fader Lennart släpade 
med honom till byggkurs hos 
Norbergs Flygklubb under led
ning av Hasse Olsson, han är dess
utom "hobbymusiker" i gruppen 
"Komplett Arnold", som gett ut 
ett par kassetter och en kritiker- 
rosad CD med bland annat höjdar- 
låten "Böijes Moppe".

För att glädja alla som anser att 
man skall böija med Flugor och 
sedan undan för undan bygga mer 
komplicerade med tiden, så var 
det just så Per började. Det gick 
snabbt till Cikador och första täv
lingen i Örebro 1979. Det blev fler 
Cikador. Över 20, säger Per. En
visa rykten säger över 30, något 
som har inte förnekar i alla fall.

Därefter blev det F 1A och Stra- 
tos (1 st), Nordic (3 st) Blue Bird 
(5 st), innan Bengt Wendels mo
deller och egna idéer och kon
struktioner tog över. Alla F1A-
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Mera om World Cup 1993
Per Thomas Skjulstad från Norge 
vann FIB World Cup '93.75 po
äng tog denne norske viking, men 
egentligen kan han notera 100, om 
man räknar samtliga fyra segrar!

Mycket bra gjort av Per Tho
mas, som uppenbarligen hade 
samma fina trim på sina flygplan 
på samtliga tävlingar som på Sca
nia Cup, där många av oss var med 
och kunde se det. Håkan Broberg 
och Bror Eimar delar sjätteplatsen 
i F1B, båda på 49 poäng.

I F 1C vinner Claus P Wachtler 
från Tyskland, bekant för oss ef
ter sin seger på Autumn Max 
1992. Svenska framgångar även 
här, Gunnar Ågren på åttonde 
plats med 42 poäng och Eddy 
Astfeldt tjugotrea på 27 poäng.

Tävlingskalendern 1994
Denna publiceras på annan plats

Internationell tävlings
WORLD CUP 1994 · F1A, F1B, F1C

Tävling Land Tävling Land

1 jan Australian Nationals Australien 1-3 jul Scania Cup Sverige
12-13 feb Max Men International USA 2-3 jul Iberico Sintra 94 Portugal

13 mar Bear Cup Finland 9-10 jul Voros Jeno Memorial Ungern
19-20 mar Holiday on Ice Norge 30 jul Antonov Cup (30/7-2/8) Ukraina

1-4 apr Australian FF Champs Australien 12-14 aug Sibiu Cup Rumänien
2-3 apr Stonehenge Cup England 18-20 aug Poitou World Cup Event Frankrike
22 maj Cambrai World Cup Frankrike 26-28 aug Bodenland Cup Tyskland

28-29 maj Puszta Cup Ungern 2-4 sep Eifel Pokal Tyskland
3-5 jun World Cup Event Tjeckien 9-11 sep World Cup Event Tjeckien

10-11 jun Novohrad Cup Slovakien 16-18 sep Autumn Max Sverige
18-19 jun Pampa Cup Belgien 16-19 sep Pacific FF Champs Nya Zeeland
25-26 jun Castilla-La-Mancha Spanien 15-16 okt Sierra Cup USA

Mer information om dessa tävlingar kan lämnas av SMFF:s förbundsexpedition 
(telefon 011-13 21 10) eller av grenredaktören.

i detta nummer av Modellflyg- 
nytt. Att notera är att utöver de 
traditionella tävlingarna i Mat
fors, Västergötland, Uppsala och

Skåne har vi fått en ny arrangör i 
Södertälje MFK, som bjuder in till 
både en ny tävling, Vängsö-Hö- 
ken, och ett nytt fält, Vängsö Flyg

fält. Nytt är också tävlingstillfället 
i Skåne, AKMs Vårtävling på 
Revinge.

Lennart Hansson

modeller döptes till "Black Ad
der" plus ett löpnummer. Välkänt 
namn från ritningar i diverse mo- 
dellflygtidningar. 40 stycken BA 
blev det till slut, för sedan döptes 
den fyrtioförsta till "Mr Bean". 
Det harblivit tre "Mr- Bean", men 
innan detta trycks kan det mycket 
väl blivit två till. Vem vet, Per är 
helt otroligt produktiv.

Förutom alla F 1 A-modeller har 
det också blivit en hel del A l:or 
och FIB-modeller. Han har även 
provat på linflyg och radioflyg. 
Allt resultat av ett genuint flyg- 
intresse.

Som förebild fanns Bengt 
Wendel med i bilden. När sedan 
han började läsa ALLT om friflyg 
i olika publikationer, så riktades 
intresset österut och då främst mot 
Victor Tchop och Andreas Lepp. 
Sämre förebilder kan man ju ha. 
Och så inspirationskällan Rowan 
Atkinson.

Per är otroligt målmedveten. 
Att hela tiden utvecklas och bli 
bättre. Siktet är inställt på att 
plocka hem "Swedish Glider 
Cup", där det hör hemma. Det vill 
säga att vinna VM i Fl A. Jag inte 
bara hoppas han gör det - han är 
värd det - utan jag tror att han en 
gång kommer att göra det. Även 
om jag tror det tar lite tid, så kan 
man ju alltid hoppas att det går 
fortare.

Som i alla idrotter krävs det trä
ning. Per har till skillnad från 
många modellflygare insett att det 
inte enbart räcker att lägga en 
massa timmar på fältet med mo
dellen. Konditionsträning behövs. 
I Pers fall löpning, badminton och 
trendsporten "terrängcykel".

Trots ett hopplöst litet fält, där 
han får samsas med motor- och 
segelflygare, förutom klubbens 
radioflygare, så är Per en flitig 
gäst på fältet. Det går att samsas 
om bara viljan finns!

"Sommarlovet" tillbringas av 
naturliga skäl i Ungern. Dels 
finns där ett suveränt träningsfält 
som kallas Pustan och dels finns 
släkten där. Kati kommer nämli
gen därifrån. På Pustan blir det 
både många och långa tränings
pass under de mest varierande 
vädertyper. Han brukar dessutom 
göra några tävlingar under 
bersöket, med oftast bra resultat 
i både F1A och F1B.

Så här långt in i vårt samtal, så 
kom vi in på vad Per tycker att 
hans starkaste sidor är. Svaret var 
envishet, temperatment och god 
kontroll på modellerna.

De svaga sidorna, då? Samma 
envishet och temperament. Jag 
hade några åsikter om Per som 
han inte protesterade mot i alla 
fall. Jag tycker att han flyger 
enormt bra i pressande situatio
ner och omvänt, han kan bli osä
ker om han har gott om tid att 
flyga. Som i stort sett alla svenska 
flygare har han mycket att lära om 
"piggybacking". Det är vi verk
ligt dåliga på överlag!

Per har varit med i landslaget 
sedan 1984 med undantag för 
1991! Bäst har det gått på EM, där 
han kom 5:a 1988 och 4:a 1990. 
På VM har hittills fly-offen gått 
utan Pers medverkan. Men det 
kommer.

Nu kom vi in på vad som bör 
göras för att nå bättre resultat i 
framtiden. Och här är Per mycket 
bestämd i sin uppfattning. Trä

ning ihop med övriga i laget på trä
ningsläger eller dylikt, där man 
kan kritisera varandra båda i posi
tiv och negativ riktning. Att träna 
ihop ger också möjligheter till 
annorlunda träning, när flera är 
inblandade.

Lika bestämda åsikter har Per 
om lagarbetet på EM och VM. Vi 
flyger inte som lag, utan individu
ell. Per framhåller England som 
föregångare, där alla ställer upp för 
alla. I fallet England gäller det 
även medhavda supporters, som 
glatt underordnar sig laget.

Eftersom jag har upplevt hur 
man behandlat tidigare flygare 
som uppnått framgångar, så är det 
den välkända svenska avundsju
kan som spökar än idag. Det är bra 
att vara duktig, men inte för duk
tig·

Årets världscup blev en spän
nande historia i Fl A. Per böljade 
med en 3:e plats i Finland, 2:a plats 
i Norge för att sedan ta sig över 
Nordsjön och vinna Stonehenge 
Cup i England. Detta var i stort sett 
de tre första tävlingarna. Sedan 
började det gå snett och på "hem
maplan" i Ungern blev det mest att 
reparera.

På Pers sista världscuptävling i 
Autumn Max med nyreparerade 
modeller, missades fly-offen med 
ett fåtal sekunder. Men resultaten 
runt om i världen gick Pers väg och 
det visade sig till slut att de tre 
första tävlingarna räckte till vinst 
i världscupen.

Min avslutningsfråga blev: 
"Ditt förhållande till Rowan At
kinson?" "Idolen med stort I" blev 
svaret. Och jag som hade väntat 
mig en längre utläggning i ämnet.

Ellge

Några konkurrenter 
och medtävlare om Per.
• Herbert Hartmann: Grattis 
Pelle! En stor välförtjänt fram
gång till denne FlÄ-innova- 
tör. Per som i många år utveck
lat byggsystem och flygsys
tem och snabbt höjt den sam
mantagnanivån hos oss övriga 
flygare. Det stora trumfkortet 
Pelle har, är en värdefull rutin 
för varje speciell flygfall som 
han byggt upp via sitt tränings- 
flit. För mej är Pelle "timer- 
doktom" vid speciella tillfäl
len. Tack för det. Än en gång 
grattis. Och känn flåset!

• Mikael Holmbom: När en av 
världens mest målmedvetna 
friflygare vinner världcupen 
är det ingen stor överraskning 
precis. Han är tjurig och har 
det där lilla extra. Han kan 
flyga de första ronderna med 
"låg gard", för att sedan explo
dera i fly-offen. Som vän är 
Per ovärderlig.

•U lf Edlund: Under de 10 år 
jag kännt Per, har jag upplevt 
honom som en sympatisk och 
ödmjuk kille, men som många 
andra toppidrottare har han ib
land svårt att ta nederlag. En 
kombination av duktig byg
gare och flygare gör honom till 
vinnare.

Bygg Per Findahls 
F l A-modell Black Adder 
- se sidorna 36-38 här
i Modellflygnytt

>.______________________________________ -
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R ubriken kan låta avskräc
kande, men om du vill det 
måste du bygga några 

lämpliga modeller.
Ofta när vi friflygare presenterar 
våra modeller vill vi visa det mest 
komplicerade vi har. Det är trev
ligt. Jag är en av dem som tycker 
om det.
Att böija med det värsta och se
naste som finns, är inte bra. Chan
sen att lyckas är liten och intres
set svalnar. Black Adder kan vem 
som helst bygga. Radio- eller lin- 
flygare med egna modeller bakom 
sig, klarar av att bygga modellen. 
Den har goda prestanda och kan 
med snurrekrok lätt slåss om pla
ceringarna på SM - eller med rak
krok i F1A0 på RM.

Inte mycket för nybörjare
Det finns få bra F l A-satser på 
marknaden. Den enda lämpliga 
nyböijarmodellen i F lA ärSky 
Lady. Men det måste finnas fler 
alternativ.

Black Adder 7 är en kopia av 
en av de första modeller jag bygg
de på egen hand. Den är influerad 
av Bengt Wendel och hans model
ler. Den är snabb att bygga och lätt 
att reparera. Fälten böljar bli för 
små för våra extrema maskiner. 
Risken är stor att flyga ut i sko
gen och köra sönder. Med enklare 
modeller är det lättare att ta sig ut 
och träna även i dåligt väder. Det 
gör inte så mycket om modellen 
går sönder. Den är lätt att reparera. 
Med extrema modeller får man ta 
smällar - kolboxar blir mosade, 
kevlarkroppar knäcks. Trasigt 
kolfiber är svårt att få bra. Och det 
luktar trevligare om balsa och vit
lim än om kol och epoxy.

En hederlig trämodell!
Första Fl A-modellen kan gott 
vara en hederlig trämodell. Inget 
hindrar att man sedan bygger mer 
komplicerade modeller och täv
lar med dem. Men det är viktigt 
att först lära sig hantera enklare 
modeller, hur man trimmar och 
tränar på rätt sätt.

Med Black Adder kan en bra 
flygare placera sig bland de tio 
bästa till och med på VM. Men det 
är liten chans att lyckas även om 
man har den bästa modellen, men 
inte kan hantera den rätt. Nyckel 
till framgång är träning och åter 
träning! Ska man dessutom flyga 
F l A med snurrekrok krävs för
utom flygträning också kondi
tionsträning för att klara av alla 
starterna under en tävlingsdag.

I Fl AO är detta inte så viktigt. 
Har man normal kondition klarar 
man att tävla i den klassen. I F 1A
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Vill du vinna SM i F1A 
eller RM i F1A0?
fly ger vi sj u starter på en dag med 
tre minuters max. I Fl AO flyger 
vi fem starter med två minuters 
max. Detblir stor skillnad på flyg- 
tiden och sträckan man måste gå/ 
löpa att hämta modellen.

Lite om själva modellen
Vingen byggs på en plan bygg- 
skiva. Rita upp vingen på ett pap
per för att få spryglama raka. Det 
är bra med en ritning om man 
kvaddar eller vill bygga flera lika 
modeller.
Spryglama täljs i fyra paket. Gör 
tre profilmallar av 2 mm plywood. 
Rita av profilen eller skicka ett 
frankerat kuvert till mig så sän
der jag dig profilkoordinatema. 
Men det duger att rita av ur tid
ningen. Sprygelmallama har sam
ma storlek. Endast listurtagen 
skiljer dem åt. Gör listurtagen 
enligt ritningen. Balken smalnar 
av mot spetsen. Gör alltså uttagen 
smalare mot spetsen. Lämplig 
bredd på balken är 10 till 6 till 3 
mm ute i spetsen. De första fem 
spryglama sågas ut ur plywood. 
Det blir tio totalt. Limma ihop 
dem med rotmallen överst. Såga 
ut samtliga spryglar som ett pa
ket. Annars får du såga varje spry
gel för sig. Limma ihop och borra 
genom samtliga ply-spryglar med 
3 mm borr enligt ritningen. Dessa 
hål är till för att sätta samman 
vingen med pianotrådar senare.

Pianotrådama kapas till rätt 
längd och värms i ugn 30 min. i 
250°. De får då en hårdare yta och 
bockar sig ej så lätt när man drar 
modellen. Tråden ändrar egen

skap vid så låg temperatur. Kan 
någon förklara detta?

Gör fyra paket av balsaspryg- 
lama, tvåförmittvingama, två för 
spetsarna. Nåla fast en mall på 
vaije sida av paketet och skär ut 
med vass kniv. Paketet slipas. Fila 
ut urtagen för listerna. Gör de and
ra paketen på samma sätt.

När spryglama är färdiga nålar 
du fast bak- och framkantslister- 
na på byggbrädan. Fila uttag - 2 
mm breda, 3mm djupa - i bak
kanten för samtliga spryglar. För 
att få rätt profil på vingen måste 
framkantslisten pallas upp med 
0,4 mm plywood i bakkant och 
bakkantslisten med en 2 mm list 
i framkanten. Limma i spryglama, 
plywoodspryglama med epoxy- 
lim. Är spryglama för långa ka
pas de i bakkanten till rätt längd.

Hyvla till listerna. De avsmal
nas så de passar i uttagen och lim
mas på plats. Mittvingama web- 
bas med 5 mm balsa - stående fi
ber. Linda listema i vingroten med 
stark tråd så att de ej kan separera 
när du drar modellen hårt. Fyll de 
första två sprygelmellanrummen 
med massiv balsa. Limma spet
sarna på plats. Förstärk knäcken 
med plywood. Även dessa lim
ningar görs med epoxy lim. Ving
arna lackas och kläs sedan med 
två lager modellspann eller det 
nya polyesterpapperet som finns. 
Lacka vingen med spännlack.

Spänn upp vingen
Det är viktigt att vingen spänns 
upp på en plan skiva när man 
lackat den. Palla upp så att vingen

får rätt skränkningar (= vrid- 
ningar). För högerkurv vrids hö
ger mittpanel upp 2-3 mm i fram
kant från halva mittpanelen ut till 
spetsen. Detta förhindrar att mo
del len går i störtspiral när den kur
var. Spetsarna höjs upp ca 5 mm 
i bakkanten för att modellen ska 
flyga stabilare. Eventuellt kan du 
höja upp vänsterspetsen något 
mer än högerspetsen för att också 
undvika störtspiral och få model
len att kurva höger.

Stabilisatorn byggs på liknande 
sätt och kläs med ett lager papper.

Kroppen
Kroppen byggs enligt en enkel 
princip. Böljar med en kärna av 
12 mm hård balsa. Den kärnan blir 
nos. Rita ut hål för vikt, timer och 
ev. snurrekrok. Såga ut två sidor 
i 2mm femskikts plywood. Gör 
hål för timer. Limma sidorna på 
noskäman. Under nosen limmas 
en slitskiva av 0,6 mm plywood - 
spar nosen vid landningar.

Så bakkroppen. Bäst är att köpa 
ett rör till bakkropp. Men det går 
utmärkt att bygga den som en låda 
med 1.5 mm medelhård balsa till 
sidor och 9x5  balsa till över- och 
undersida. Listerna bör smalna av 
till 9 X 3 för att spara vikt i stjärt- 
partiet. Spara vikt bakåt på mo
dellen - sparsamt med lim och ej 
för tung balsa. Vingen ska ha 7 
mm anfallsvinkel mot stabben 
(2,6°- 3°). När lådan är färdig lim
mas den fast den i nosen. Borra 
hål för vingen och putsa. Fena av 
3 mm balsa sätts ihop med tyg- 
gångjäm eller små radioflyggång-

jäm. Fenan och stabilisatorbryg
gor limmas fast med epoxy. När 
kroppen är färdig ska den lackas.

Hur lin-dragningen skall göras, 
beror på om modellen ska flygas 
med snurre- eller rakkrok. Ska 
modellen förses med snurrekrok 
- se bild 1. Annars får du göra en
ligt bi ld 2. Detta liknar det system 
som beskrivs för Cikada och Ter
mik. Timer måste du ha för att för
hindra att modellen flyger bort. 
När timem gått ut ska stabilisa
torn slå upp i 45° vinkel (bak
kanten på stabilisatorn höjs upp). 
Modellen kommer då ner ur ter- 
miken den befinner sig i.

En färdig modell skall väga 
över 410 g. Lämplig vikt är 420 
g. Det viktigaste är dock att tyngd
punkten hamnar på 55% av ving- 
kordan räknat från framkant på 
vingen. Kroken monteras i förhål
lande till TP. Draget på kroken - 
dvs där linan fäster i modellen - 
ska sitta ca 15 mm framför TP. Det 
är viktigt för att modellen ska dras 
upp på ett bra sätt.

Det var lite kort om bygget av 
modellen. Har man byggt någon 
enkel modell tidigare ex. Termik 
ska bygget ej vålla problem. Har 
man byggt en Cikada är man över- 
kvalificerad. Det är enklare att 
bygga och flyga Black Adder! 
Skulle det dyka upp problem så 
finns det alltid fri flygare att fråga.

Ute om flygningen
Kolla att TP ligger rätt. Kolla ock
så att vinkelskillnaden mellan sta
bilisator och vinge är riktig, och 

Fortsättning nästa sida!
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Black Adder 7
Fortsättning från före g sida! 
att kroken sitter rätt placerad i för
hållande till TP.
Har vingen de skränkningar som 
ges på ritningen, bör flygandet 
vara problemfritt.
Provkasta modellen. Justera kurv- 
roder så att modellen svänger 
svagt till höger. Om modellen fly
ger med hög hastighet höjs stabi
lisatorns bakkant (= vinkelskill
naden ökas). Gör tvärtom om mo
dellen stallar. Dra ut linan - 50 m 
lång vid 5 kg belastning - koppla 
i modellen och be en kompis släp
pa modellen åt dig. Flyg med korta 
tider på timem i början. Justera så 
att modellen går rakt på linan när 
du drar upp den genom att justera 
roderutslaget till höger eller vän
ster. Om modellen ormar sig upp 
dvs. svänger snabbt fram och till
baka mot höger och vänster sitter 
startkroken för långt fram. Om 
modellen skär åt något håll och ej 
går rakt - eller ej går att dra runt 
när man snurrar med modellen - 
så sitter kroken för långt bak och 
måste flyttas fram. Närdetta fun
gerar bra, justeras glidet i stort sett 
som vid handkastet. Justera glid- 
cirklarna till ca 30 s och glidet så 
modellen ej tappar fart och stallar. 
Sedan är det bara att träna på det 
viktiga - att hitta termik !

Träna att hitta termik!
Det spela ingen roll hur bra Din 
modell är. Utan termik eller neu
tral luft flyger den inte max. Högst 
5 % av tävlingarna avgörs på att 
modeller med bäst prestanda vin
ner. Det är alltså oftast den flygare 
som hittar bästa luften som vin
ner. Därför är det viktigt att träna 
på att hitta termik.
Flyger du Fl AO tränar du på att 
bedöma luften från marken. Med 
Fl A med snurrekrok tränar du 
genom att känna termiken i linan 
när du flyger. Det känns ungefär 
som när man får napp. Det gäller 
det att koppla ur modellen i ter
miken - ej i kanten eller utanför.

Där finns det sjunk och ingen 
modell flyger max i sjunk. 
Samtidigt som man tränar detta 
måste man träna på att förflytta sig 
med modellen på linan. Flygaren 
ska styra modellen och ej tvärtom. 
Träna därför förflyttning med mo
dellen på linan. Sätt tex. upp ba
nor som du ska förflytta dig med 
modellen på kortast tid osv. Träna 
starter och försök få så stor höjd- 
vinst som möjligt. Variera myc
ket. Det är också viktigt att träna 
är att se om andra modeller ligger 
i bra luft. På tävlingar är det ofta 
flera modeller som flyger samti
digt. Är ni flera som flyger, träna 
på att se om de andras modeller 
ligger i termik och hur de uppför 
sig. Förflytta dig snabbt till den 
modell som ligger i bra luft och 
koppla ur din modell under den. 
Det är bra träning som man kan 
dra stor nytta av under tävlingar. 
Ofta är det trångt med många fly
gare med modeller på linan. Det 
är därför viktigt att man har full 
kontroll på modellen hela tiden.

Träna i olika vädertyper!
Träna mycket i varierande väder, 
välj inte enbart dagar med fint 
väder. Regeln säger att vi ska tävla 
om det blåser mindre än 9 m/s. 
Regn är inte heller något giltigt 
skäl att ställa in en tävling.

Träning gör mästaren 
Se till att du behärskar modellen 
även under regn och blåst. Det är 
på träningsfältet som segraren ut
ses. Den som lägger ner tid på trä
ning och flygning kommer att 
lyckas. Det finns inga genvägar 
till framgång. Du måste behärska 
och kunna flyga dina modeller på 
rätt sätt. Utan flygarens kunska
per om väder, vind och termik kan 
aldrig modellen vinna. Modellen 
är tävlingsredskapet som ska fly
garen ska nå framgång med.

Tänk rätt fór att vinna!
Det gäller att tänka rätt för att 
kunna vinna. Är man före täv
lingen osäker på om modellen 
flyger bra eller om de andra kom
mer mycket högre i starten, kom

mer man aldrig att vinna. Det är 
lika viktigt som träning på fältet 
att lägga ner mycket tid på "soff- 
locksträning" - att förbereda sig 
mentalt på att vinna.

Har man bara ambitionen är 
chansen stor att man lyckas. Det 
är naturligtvis en förutsättning att 
man fortsätter att lägga mycket tid 
på träning och trimning av model
ler och sig själv. Men det är vik
tigt att tänka positivt.

Flera modeller att lita på
På de flesta tävlingar händer ofta 
något oförutsett, tex. linkors
ningar. Se till att du minst har två 
eller tre modeller som du litar 
100% på. Du ska kunna välja vil
ken som helst av dem och fortfa
rande vara säker på att flyga max. 
Tvekar du, är risken stor att du 
endast koncentrerar dig på att 
kontrollera modellen och ej på det 
som är väsentligt, att bedöma 
väder.

Bättra på konditionen
I Fl A är det bra att ha god kondi
tion för att lyckas. Därför är det 
viktigt med konditionsträning. 
Löpning någon mil i veckan är 
bra. Det finns fler alternativ - an
vänd fantasin! Kondition är vik
tig för att hålla skärpan uppe un
der en hel tävling. Det är lätt att 
göra mi ssbedömningar när mjölk
syra och trötthet kommer smy
gande.

Träna löpning med modellen på 
linan. Gör upp en bana på några 
hundra meter på fältet, gärna 
mellan skogsdungar och han
garer. Det ger besvärliga vindkast 
att slåss emot - nyttig träning.

Friflyg är verkligen en tävlings- 
sport om man väljer att flyga klas
serna F1A, F1B och F1C.

Om man inte har ambition att 
bli bäst i världen och tävla, väljer

man att flyga O-klassema som är 
tekniskt mindre komplicerade och 
ej lika krävande. Men vad är det 
som är så svårt med att sätta in en 
snurrekrok i en Fl A modell?

Nollklassema är till för dig som 
tycker friflyg är roligt men kan
ske ej vill tävla. Eller för dig som 
som vill börja med friflyg och 
senare satsa på ex. F l A.

Man kan ta en O-tävling som ett 
radioflygmeeting. Man behöver 
inte ha ambitionen att vinna. Men 
vill man kan man även satsa här 
och försöka bli bäst, det är det 
inget som hindrar, tvärt om.

Inte svårt med friflyg!
Det är inte svårt att flyga friflyg! 
Vi som flyger är oftast tävlings
människor. Vi vill att flera ska få 
chansen att upptäcka tjusningen 
med vår fantastiska sport.

Inte nödvändigt knepigt
Det behöver inte vara komplice
rat för att man ska uppskatta fly
gandet. Faktum är, att många 
gånger har de enkla modellerna 
varit räddningen för mig - även 
på de stora tävlingarna, som vid 
Stonehenge Cup 1993. I de två 
sista perioderna använde jag en 
modell som inte är mer kompli
cerad än Black Adder och det bi
drog starkt till att jag vann täv
lingen och sedan också världs
cupen. Sätt därför genast igång 
och bygg en Fl A eller en Fl AO 
och var med och tävla och ha kul!

Om du har funderingar över 
något eller är i behov av snurre
krok, kontakta gärna mig så hjäl
per jag gäma till.

Per Findahl 
Torget 1, 738 31 Norberg 

Telefon 0223/22957

Användbara verktyg mm kan du 
finna hos ELGECO (se annons i 
slutet av tidningen).

Q.V b&ls& M 3 skruv dr iťi ftíJImina 
^£LV^Snu.rrtrDAer"
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Modellen
3.2.2.Reglerför modellen 
Area 17-19 dm2
Minimi vikt utan motor 190 g
Max belastning 50 g/dm2
Max motorvikt (insmord) 40 g
Antal modeller 4

Tävlingen
3.2.3.
a) Antalet perioder i VM och kon

tinentala mästerskap är sju. För 
andra internationella tävlingar 
kan antalet perioder ändras om 
det är står i inbjudan och god
känts av CIAM.

b) Periodtid (meddelas innan pe
riod start) 30-90 min

3.2.4 ·  Definition av officiell tid
a) Tiden i första startförsöket om 

det inte är ogiltigt enligt 3.2.5.
b) Tiden i andra startförsöket, om 

detta är ogiltigt enligt 3.2.5 blir 
tiden 0 sekunder. Om tiden i 
det andra startförsöket är min
dre än 20 sekunder räknas 
denna tid som officiell tid.

3.2.5. ·  Definition av ogiltigt 
startförsök som ger en omstart 
om detta händer vid första 
startförsöket
a) En del av modellen lossnar 

under starten eller i luften
b) Tiden är mindre än 20 sekun

der

3.2.6. ·  Ett startförsök få r  göras 
om när:
Modellen kolliderar med en an
nan modell under flygningen el
ler med en annan person än den 
tävlande under starten. Den täv
lande kan välja att trots allt räkna 
flygningen till och med efter det 
att modellen landat.

3.2.7. ·  Flygtiden
Maxtiden är tre och en halv minut

den första perioden och tre minu
ter under de resterande perioder
na. På grund av väder eller hämt- 
problem så kan juryn minska 
maxtiden. Denna ändring måste 
meddelas innan period starten.

3.2.8. · Placering
a) Den totala tiden för de offici

ella flygningarna avgör den in
dividuella placeringen.

b) Vid oavgjort resultat sker om
flygning efter sista periodens 
slut. Maxtiden för den första 
omflygningen är fem minuter. 
Maxtiden ökas därefter med 
två minuter för vaije ny om
flygning.

c) Periodtiden för omflygningen 
är 15 minuter. Här gäller sam
ma regler för omstart som vid 
en vanlig period. Startpositio
nen avgörs genom lottning före 
vaije omflygning.

d) Om inte skiljeflygningen kan 
slutföras på tävlingsdagen 
skall nästa omflygning ske ti
digt nästa morgon. Maxtiden 
är då minimum 10 minuter.

e.) På grund av väder eller hämt- 
problem så kan juryn minska

maxtiden. Denna ändring 
måste meddelas innan period 
starten.

3.2.9. ·  Tidtagning
a) Speciella regler för tidtagare 

(se sporting code 2.9)
b) Tiden för flygningen är be

gränsad till maxtiden. den to
tala flygtiden tas från det att 
modellen har kastats till flyg
ningens slut.

3.2.10. · Medhjälpare
Den tävlande har rätt till en med

hjälpare.

3.2.11. · Starten
a) Den tävlande måste befinna sig 

på marken under starten, (hopp 
är tillåtet)

b) Den tävlande måste själv veva 
upp motorn och kasta model
len.

c) Modellen skall släppas inom 
ca 5 meter från startpålens pla
cering.

F1C
Modellen
3.3.2. Regler för modellen 
Max motorslagvolym 2,5 cm3 
Minimi vikt 300 g/cm3 slagvolym
Min belastning 20 g/dm2
Max belastning 50 g/dm2
Max motortid 7 sekunder
Antal modeller 4
Bränsle 80% metanol

20% ricinolja

Fl C modeller får använda radio- 
styrning endast för irreversibla 
åtgärder såsom motorstopp och 
termikbroms. All felhantering av 
utrustningen är helt den tävlandes 
risktagning.

Tävlingen
3.3.3. ·  Perioder, periodtid
a) Antalet perioder i VM och 

kontinentala mästerskap är sju. 
För andra internationella täv
lingar kan antalet perioder änd
ras om det är står i inbjudan och 
godkänts av CIAM.

b) Periodtid (meddelas innan pe
riod start) 30-90 min

3 .3 .4 · Definition av officiell tid
a) Tiden i första startförsöket om 

det inte är ogiltigt enligt 3.3.5.
b) Tiden i andra startförsöket, om 

detta är ogiltigt enligt 3.3.5 blir 
tiden 0 sekunder. Om tiden i 
det andra startförsöket är min
dre än 20 sekunder räknas 
denna tid som officiell tid.

3.3.5. ·  Definition av ogiltigt 
startförsök som ger 1 omstart 
om det första startförsöket 
misslyckades.
a) Motortiden överskrider 7 sek

under
b) En del av modellen lossnar un

der starten eller i luften
c) Tiden är mindre än 20 sekun

der

3.3.6. ·  Ett startförsök få r  göras 
om när:
Modellen kolliderar med en annan 
modell under flygningen eller med 
en annan person än den tävlande 
under starten. Den tävlande kan 
välj a att trots allt räkna flygningen 
till och med efter det att modellen 
landat.

3.3.7. ·  Flygtiden
Maxtiden är fyra minuter den för
sta perioden och tre minuter un
der de resterande perioderna. På 
grund av väder eller hämtproblem 
så kan juryn minska maxtiden.

Denna ändring måste meddelas
innan period starten.

3.3.8 ·  Placering
a) Den totala tiden för de offici

ella flygningarna avgör den in
dividuella placeringen.

b) Vid oavgjort resultat sker om
flygning efter sista periodens 
slut. Maxtiden för den första 
omflygningen är fem minuter. 
Maxtiden ökas därefter med 
två minuter för vaije ny om
flygning.

c) Periodtiden för omflygningen 
är 15 minuter. Här gäller sam
ma regler för omstart som vid 
en vanlig period. Startpositio
nen avgörs genom lottning före 
vaije omflygning.

d) Om inte skiljeflygningen kan 
slutföras på tävlings dagen 
skall nästa omflygning ske ti
digt nästa morgon. Maxtiden 
är då minimum 10 minuter. 
Tävlingsledningen kan också 
föreslå juryn att miska motor
tiden till 5 sekunder. Juryn 
beslutar om eventuell ändring.

e.) På grund av väder eller hämt
problem så kan juryn minska 
maxtiden. Denna ändring mås
te meddelas innan period star
ten’

3.3.9. ·  Tidtagning
a) Speciella regler för tidtagare 

(se sporting code 2.9)
b) Tiden för flygningen är be

gränsad till maxtiden. Den to
tala flygtiden tas från det att 
modellen har kastats till 
flygningens slut.

c) Motortiden tas av två tidta
gare. Motortiden ges av med
elvärdet av dessa två tider av
rundat nedåt till närmaste ti
ondels sekund

3.3.10. ·  Medhjälpare
Den tävlande har rätt till en med- 

hjälpare.

3.3.11. ·  Starten
a) Den tävlande måste befinna 

sig på marken under starten, 
(hopp är tillåtet)

b) Den tävlande måste starta 
och ställa in motorn samt 
kasta modellen själv.

c) Modellen skall släppas inom 
ca 5 meter från startpålens 
placering.

3.3.11. ·  Ljudnivån
Vid ljudkänsliga områden på 
fältgränsen får ljudnivån vara 
maximalt 6 dBA över bak
grundsljudet på platsen. Om 
ljudnivån skulle överskrida 
detta gränsvärde skall tävlings
ledningen flytta start platsen 
inom fältet så att gränsvärdet på 
6dBA uppfylls.
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QUICKY Q-500
Allmänt
Tävlingsmomentet bör inte ta 
överhand över trivsel och säker
het. De tävlande ska vara SMFF- 
anslutna, vilket den arrangerande 
klubben skall kontrollera.
Syftet med klassen är att få sön- 
dagsflygare och mindre erfarna 
radioflygare att tävla under en 
trevlig och billig tävlingsform, 
som senare kan leda till att ved
erbörande tävlar i F3D. Q-500- 
klassen ska ej genomgå en stän
dig förändring mot högre farter 
och extremare plan.
Ett status quo upprätthålls vad 
gäller kostnader, resor, startav
gifter, motor och modellen.

Modellen skall även vara lämplig 
att söndagsflyga med på vanliga 
små gräsfält. De tävlandes skicklig
het skall mätas så lika som möjligt. 
Viktigast: Skicklighet i flygning, 
förmåga att få motor och plan att 
felfritt fungera under tävlingarna.

Vid sammanstötning eller kol
lision mellan tävlandes plan un
der pågående heat ska de inblan
dade avbryta heatet. De berörda 
har rätt att senare flyga om heatet.

Tävlingsledning
Två domare ansvarar för att säker
het uppnås och att reglerna efter
levs. Domarna är enväldiga i sina 
beslut, som ska ligga i linje med

klassens regler och policy. Två 
kontrollanter ska finna vid pylon 2 
och pylon 3 för att kontrollera att 
modellerna passerar pylonema på 
rätt sida. 3-5 flaggmän ska stå vid 
pylon 1 och tydligt markera när 
planet är i höjd med pylonen. De ska 
även markera om någon passerar 
pylonen på fel sida: första gången 
med ett svart kors, andra gången 
med ett orange streck och flygaren 
är diskvalificerad.

Tävlingsmomentet
Man använder samma bana som 
F3Doch samma 80/20-bränsle som 
F3D - tillhandahålles av tävlings- 
arrangören.

F3D & Sanwa SPORT 40
"Fritt översatta"
Dessa regler är "fritt översatta" 
för säsongen 1994. De är skrivna 
för F3D och de avvikelser, som 
gäller för Sport 40-klassen är an
givna med kursiv stil.

Modellen
Modellen ska vara en semiskala- 
modell av ett fullskalaflygplan, 
som använts för pylonracing. 
Ovanliga förebilder ska kunna 
dokumenteras före tävlingsstart.

Motorn
Motom/motorema får ha en

total slagvolym av högst 6,6 cm3, 
dvs vara en så kallad .40-motor. 
Motorn ska kunna stängas av med 
hjälp av radioanläggningen. Den 
ska ha en ljuddämpare på mini
mum 30 mm 0 , längd 100 mm och 
utblås maximalt 50,5 mm2.

Sport 40 tillåter endast motorer 
med froninsug och sidoutblås i 
originalutförande (se motorlistan!) 
Shimsning mellan foder och topp är 
tillåten. Motorn ska vara utrustad 
med original-ljuddämpare eller 
ljuddämparefrån annan godkänd 
motor.

Propeller
Propellern ska vara tvåbladig av 
trä eller epoxy. Balansering får 
ske på ett blad.

Spinnem ska ha en minimi- 
diameter av 25 mm.
Sport 40 tillåter trä- eller nylon- 
p rope Iler med glasfiberarme ring 
och av känt fabrikat, tillgängligt 
i Sverige. Balansering få r  ske på 
ett blad.

Flygkropp
Kroppen ska ha en mi ni mi höjd av 
175 mm och en minimibredd av 85 
mm i det kropps-snitt som ska vara

3- 5 flygplan deltar i varje heat med 
gemensam start. Minst 4 heat per 
tävlande, som utgörs av pilot + 
mekaniker/läsare. A-final körs om 
platserna 1-3, B-final om platserna
4- 7. B-finalvinnaren får placering 
4 .1 mån av tid körs ett s k rövarheat 
(snabbaste tiderna).

Motorstart
På tävlingsledarens order har man 
90 sekunder på sig att starta motom 
och komma i startläge. Domaren 
höjer efter 75 sek flaggan, som fälls 
efter 90 sek. Om alla är klara tidi
gare än 75 sek, kan domaren höja 
flaggan för att efter ytterligare 15 
sek flagga iväg startfältet. Om 
motom stannar efter det att planet 
släppts vid start, så måste planet ha 
hunnit lyfts bakom startlinjen innan 
första planet hunnit flyga ett varv.

minimum 100 cm2 - allt mätt exklu
sive eventuella vingrotsutfyl lnader. 
Motom ska vara inbyggd, men ljud
dämpare, förgasare och 10 mm 
(exkl. glödstift) får sticka ut utan
för flygplankroppen. 
Flygplankroppens huv ska rymma 
en pilotfigur som är 50 mm från 
bröst till hjässa.
Landningstället ha en spårvidd på 
minst 150 mm med hjul med mini
mum 57 mm diameter och 12 mm 
bredd på 1/3 av diametern inklusive 
eventuella kåpor eller luckor.

I Sport 40 skall pilotfigur finnas 
om huven är genomsynlig eller om 
förarplatsen är öppen.

Hjulen ska ha en minsta 0  på 
57 mm. Breddbegränsning före
kommer ej.

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mars

-------------------------------- 1
april

*------------------------------- *
5 mars 
Falu RFK 
Q-500
28 feb · sista anmäldag till 
Patrick, 023-180 66

23 april 
Arboga FK 
Q-500
28 apr · sista anmäldag till 
Håkan, 0150-942 44

19 mars 
Rättviks MK 
Q-500
14 mar · sista anmäldag till 
Tommie, 0248-127 84._____ ____________ j

F 24 april 
Arboga FK
SanwaSport 40, F3D*
28 apr · sista anmäldag till 
Jonas, 0589-19241

Tävlingskalender
pylon-klasserna
Q-500 Sport 40 F3D

Arrangörerna kräver att 
deltagare kan uppvisa giltigt 
RC-certifikat - kan avläggas 
vid varje tävlingstillfälle!

r------------------------------- \
7 maj
Norrköpings RFK
Q-500, Sanwa Sport 40
2 maj · sista anmäldag till
Pelle, 011-33 91 57 v _____ __________

rz.— :-------------------------7 maj
Trollhättans RFK 
Q-500
2 maj * sista anmäldag till 
Thomas, 0520-299 89

f  n 4 ■ ' “ \21 maj
Ovanslijans RFK, Orsa 
Q-500
16 maj »sista anmäldag till 
Rickard, 0250-140 57

s____________________
r 28 maj '

Upplands Väsby MFK 
Sanwa Sport 40 
23 maj · sista anmäldag till 
Jan 08-590 332 74 

>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

'--------------------------------4 juni
Siljansbygdens RFK, Insjön 
Q-500
30 maj · sista anmäldag till 

t Risto, 023-157 78_ _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------\
11 juni
Göteborg RFK, Torslanda 
Q-500, Sanwa Sport 40 
6 juni · sista anmäldag till 
Thomas, 031-299 89

11 juni
Skellefteå RFK 
Q-500
6 juni · sista anmäldag till 
Viljo, 0910-564 93

augusti

Pylon-SM & RM 1994
Södra Dalarnas RFK
5 augusti
Träning, besiktning F3D
6 augusti
RM Q-500 + SM F3D*
7 augusti
RM Sport 40 (Sanwa) + SM F3D* 
27 juni · sista anmäldag till 
Lars, 0225-511 96

20 augusti
Ludvika MFK
Q-500, Sanwa Sport 40
15 augusti · sista anmäldag till
Thomas. 0240-230 59V_____________________

r ”  a
20 augusti 
Trollhättans RFK 
Q-500
15 augusti · sista anmäldag till
Thomas, 0520-305 77_________ ___________
--------------------------------\
27 augusti 
Växjö MFK
Sanwa Sport 40, F3D*
22 aug * sista anmäldag till
Börje, 0470-305 77 L— i---------------------------

'--------------------------------------------------------------------N
Asterisken (*) vid F3D avger att tävlingen år en sanktionerad uttag· 
ningstävling för F3D-landslaget 1995. Bästa tävlingsresultat räknas.

- ___________________________________________________  “

40



^ £ H f t r s / d o r  / M i t t e n !  i
Detta på grund av säkerhetsskäl om 
flygaren vill vara med i heatet.

Flygningen
Ett heat omfattar 10 varv moturs. 
Vid omkörning gäller regeln att 
omkörande väjer i möjligaste mån. 
Flygning under pylonhöjd är ej till
låten. Vid näst sista varvet ropar 
mekanikern "sista varvet bana X" 
för att därigenom göra domaren 
uppmärksam. När mållinjen passe
rats ska planet flygas uranan till ett 
säkert avstånd från övriga tävlnade 
samtidigt som mekanikern ropar 
"målgång bana X". Om flygaren 
genar under sista varvet döms fly
garen automatiskt sist i det heatet.

Landning
Landning sker efter det att doma
ren givit tillstånd till landning.

Iakttag försiktighet när planet häm
tas på banan. Vänta helst tills alla 
plan har landat. Nödlandning under 
pågående heat får ej göras, så att 
säketerheten påverkas. Om möjligt 
bör en "utelandning" göras.

Modellen
Modellen skall vara ett så kallat 
"Ryggskott" (se Modellflygnytt nr 
2/1991 eller "China Clipper" från 
Modeltech/Model Craft - se ritning 
i Modellflygnytt nr 1/1993) 
Modellen får väga min 1800 gram 
(otankad) med eventuell ballast fast 
förankrad i modellen, som styrs 
med 4 kanaler: gas, sidroder, skev
roder och höjdroder.

Motorpaketet
Motorn (,40-motor) i originalut
förande, orörd måste återfinnas i 
den motorlistan här intill. Shims-

ning mellan topp och cylinder 
tilllåtet. Propellern 10" x 6" får ba
lanseras genom bearbetning av ett 
blad och finnas i svensk handel. 
Anmälan
Anmälan ske klubbvis senast mån
dagen (kl 19-21) före utsatt täv- 
lingsdag. Anmälan är bindande. 
Arrangören tillhandahåller bränsle. 
De fem bästa tävlingarna räknas in 
i Q-500 Cup. En förstaplats ger 15 
poäng.Vid lika totalpoäng i cupen 
ska flygarna avgöra cup-segem 
genom skiljeheat "sudden death" 
direkt efter sista deltävlingen.
Motorlista
Motorn ska vara en 6,5 cm3 (.40) 
med frontinsug, trottel, sidoutblås, 
ljuddämpare (ej avstämd, max 
90dB på 7 meter).

Identifiering
Vaije tävlande får ett tävlings* 
nummer efter sin första tävling. 
Detta fästs på höger vinghalvas 
över- och undersida ooch ska sy
nas tydligt.

Kontaktpersoner Q-500
Frågor om ritning, regler mm: 
Risto Baltzar, 023-157 78.

Frågor om Q-500 Cup, nummer: 
Jonas Hagberg, 0589-192 41.

Frågor om motorer och vid öns
kemål om att få  motorer god
kända, som ej återfinns på listan: 
Jan Karlsson, 08-590 332 74.

Vikt
Modellen får väga minimum 2200 
gram och maximum 3000 gram. 
För Sport 40 gäller min 2000 gram.

Bärytor
Bäryta inklusive stabilisator är 
minimum 34 dm2. Spännvidd mi
nimum 115 cm och minsta ving- 
tjocklek vid kroppssidan är 22 mm. 
Vingarna får vara rätlinjigt uttun
nade från vingrot till vingspets.

Flygning mm
Vid varje heat har varje team en 
tidtagare/varvräknare, som medde
lar när man flugit 10 varv. Vid vaije 
pylon finns funktionärer som anmä
ler om flygning skett innanför py
lon - ett sk "cut", som automatiskt 
medför ett tidstillägg på 10%. Två

"cutar" eller ett icke fullföljt heat 
ger 200 sek heattid. Varje team har 
en signalfunktionär vid pylon 1, 
som ger flagg- eller ljussignal när 
modellen är i höjd med pylonen 
samt visuell signal för "cut".

Vid heatstart går teamet (max fyra 
per heat) ut från readyboxe/depå 
och intar sina angivna startplatser. 
Därefter gör startern radiokontroll, 
modellerna hålls upp för identi
fiering, varefter startern ger signal 
60 sek före start. När 5 sek återstår 
höjder startern startflaggan. Start- 
flagg ges till varje team med 1 sek 
mellanrum. Har något team ej mo
torn igång då starten går, får man ej 
starta. Eventuell försenad start får 
ske tills den ledande modellen är i 
höjd med startlinjen på väg från

pylon 1 till pylon 2. Omedelbart 
efter målgång läggs modellerna i 
vänteläge ovan banan och inväntar 
landningsorder.

Poängberäkning
Tid per heat uttryckt till tiondedels 
sekund utgör poäng per heat. 
Minsta antalet poäng vinner. Vid 4 
flugna heat räknas de tre bästa. Vid 
9 flugna heat räknas de 7 bästa.
/ Sport 40 räknas de 3 bästa heat- 
tiderna av minst fyra genomförda 
heat. Annars rähias 50% av heaten.

Eventuell protest ska lämnas skrift
ligt före prisutdelningen. Vid even
tuell regeldiskussion skall FAI 
Sporting Code gälla (dessa rader är 
som tidigare påpekats fritt översatta 
och något förkortade!)

I Sanwa Sport 40 Cup räknas 
teamens 4 bästa resultat efter sä
songens Cup-tävlingar och Riks- 
mästerskap.

Övrigt
80/20-bränsle (metanol/ricinolja) 
tillhandahålles av tävlingsarran- 
gören.
/ Sport 40 måste följande radio
funktioner återfinns på model
len: sid-, höjd- & skevroder samt 
trottel. Justering av förgasar
nålen via radion är ej tillåten!

Anmälan
Vid anmälan, som skall ske senast 
måndagen för utsatt tävlingsdag 
ska om möjligt två frekvenser 
anmälas.

Γ------------------------------- »
september I I oktober

'------------------------------- '
3 sepember 
Karlskoga MFK 
Q-500, Sanwa Sport 40 
29 aug · sista anmäldag till 
Bengt, 0586-528 88

- '
1 oktober 
Sala RFK
Q-500, SanwaSport 40 
26 sep · sista anmäldag till 

.Kenneth, 0224-112 23

17 september 
Motala RFK 
Sanwa Sport 40, F3D’
12 sep »sista anmäldag till 
Claes, 0141-417 53k____________________ -d

Årets 
" rookie"

Även i år sponsrar Na
tans Hobby med en Irvi- 
ne-motor till bästa ny
komlingi såväl Sport 40 
som Q-500!

17 september 
Trollhättan RFK 
Q-500
12 sep · sista anmäldag till 
Thomas, 0520-299 89

Åskådare är 
välkomna att 
komma och se på!

y_____________________________________________ t

MOTORLISTA FÖR Q-500 OCH SPORT 40
Fabrikat Typ Version Q-500 Sport

OS 40 H, SF, FSR, FP, 4-t Ring, ABC X X
K.B. 40 4001 Ring X X
SC 40 Standard Ring, ABC X X
SC 40 Super Custom  (blå topp Ring, ABC X X
Blue Bird 40 FSR AAC X X
Fox 40 Sport, De Luxe, S tandard Ring, ABC X X
Fox 40 Q -500, S port/racer ABC X
Royal 40 S tandard ABC X X
Irvine 40 FSR, Q -40 Ring, ABC X X
Irvine 40 SP 40 ABC X
ASP 40 Standard, B lack Head ABC X X
ASP 40 ABC X X
W ebra 40 S ilverline, B lack Head Ring X X
W ebra Speed 40 1034, GT Ring, ABC X X
W ebra Speed 40 Q-500 ABC X
HP 40 G oldcup FI, S ilverstar Ring, ABC X X
Enya 40 X-40, CX-40, SS-40 Ring, AAC X X
MVVS 40 GFS Ring, ABC X X
MDS 40 Aero ABC X X
M agnum  40 GP, Pro, SE Ring, ABC X X
Super T igre 40 SG, Fl, S 4 0 Ring, ABC X X
Super T ig re  40 GS Ring, ABC X
Bratt 40 FSR Ring, ABC X X
Rossi 40 40 FI ABC X
Picco 40 Aero ABC X
OPS 40 Speed SLA, RCA ABC X
OPS 40 Monza Sport 40 ABC X
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Nummer 1 · 1994nytt

Här kommer de gällande reglerna 
i friflygets F1A, F1B & F1C - 
och poängreglema för World Cup!

F1A Modellen
3.1.2 Regler för modellen 
Area 32-34dm2
Minimi vikt 410 g
Max belastning 50 g/dm2
Max linlängd
(vid 5 kg belastning) 50 m 
Antal modeller 4

Tävlingen
3.1.3.· Perioder, periodtid
a) Antalet perioder i VM och kon

tinentala mästerskap är sju. För 
andra internationella tävlingar 
kan antalet perioder ändras om 
det är står i inbjudan och god
känts av CIAM.

b) Periodtid (meddelas innan pe
riod start) 30-90 min.

3.1.4 ·  Definition av officiell tid
a) Tiden i första startförsöket om 

det inte är ogiltigt enligt 3.1.5.
b) Tiden i andra startförsöket, om 

detta är ogiltigt enligt 3.1.5 blir 
tiden 0 sek. Om tiden i det 
andra startförsöket är mindre 
än 20 sek. räknas denna tid som 
officiell tid.

3.1.5. ·  Definition av ogiltigt
startförsök som ger 1 omstart
om det första startförsöket
misslyckades.
a) Modellen landar utan att linan 

lossat
b) Tidtagama ser ej när linan los

sar

c) En del av modellen lossnar i 
luften, antingen vid urkoppling 
eller under flygningen

d) Den tävlande tappar linan och 
återfår ej kontakten med mo
dellen. Den tävlande väljer 
därför att ogiltigförklara sitt 
första startförsök.

e) Tiden är mindre än 20 sek.

3.1.6. ·  Ett startförsök förgöras
om när:
a) Modellen kolliderar med en 

annan person än den som släp
per modellen under starten.

b) Modellen kolliderar under 
uppdragningen med en fritt 
flygande modell, (men inte 
med en annan modell under 
uppdragning eller annan start
lina) och uppdragningen inte 
kan fortsätta normalt.

c) Modellen kolliderar med en 
annan modell eller annan lina 
under flygningen. Den täv
lande kan välja att trots allt 
räkna flygningen till och med 
efter det att modellen landat

3.1.7. ·  Flygtiden
Max tiden är tre minuter. Pågrund 
av väder eller hämtproblem så kan 
juryn minska maxtiden. Denna 
ändring måste meddelas innan 
period starten.

3.1.8. * Placering
a) Den totala tiden för de offi

ciella flygningarna avgör den 
individuella placeringen.

b) Vid oavgjort resultat sker om
flygning efter sista periodens 
slut. Maxtiden för den första 
omflygningen är fem minuter. 
Maxtiden ökas därefter med 
två minuter för varje ny om
flygning.

c) Periodtiden för omflygningen 
är 15 minuter. Här gäller sam
ma regler för omstart som vid 
en vanlig period. Startpos
itionen avgörs genom lottning 
före varje omflygning.

d) Om inte skiljeflygningen kan 
slutföras på tävlings dagen 
skall nästa omflygning ske ti
digt nästa morgon. Maxtiden 
är då minimum 10 minuter.

e) På grund av väder eller hämt
problem så kan juryn minska 
maxtiden. Denna ändring mås
te meddelas innan period star
ten.

3.1.9. ·  Tidtagning
a) Speciella regler för tidtagare 

(se sporting code 2.9)
b) Tiden för flygningen är be

gränsad till maxtiden. Den to
tala flygtiden tas från det att 
modellen har lossat från linan 
till flygningens slut.

3.1.10. ·  Medhjälpare
Den tävlande har rätt till en med
hjälpare.

3.1.11. ·  Startlina
a) Modellen skall startas med 

hjälp av en enda lina. Startlin
ans längd får inte överstiga 
50m vid en belastning av 5 kg.

b) Starten får ske med hjälp av en 
vinsch. Denna får dock inte 
kastas i startögonblicket vilket 
resulterar i diskning den inne
varande perioden. Om linan 
enbart är försedd med en lätt 
markör i ändan så får den dock 
släppas i startögonblicket.

c) Startlinan skall vara försedd 
med en 2,5 dm2 stor vimpel, 
fästad direkt på huvudlinan.

d) Stabiliserande anordningar på 
startlinan är förbjudna.

3.1.12. ·  Starten
a) Den tävlande måste befinna sig 

på marken och själv hålla i li
nan.

b) Det är tillåtet att röra sig fritt 
under starten, utom att kasta 
vinschen.

c) Modellen skall släppas inom 
cirka 5 meter från startpålens 
placering.

W orld
Cup

4. ·  Poängtilldelning
De tävlande tilldelas World Cup 
poäng vid varje tävling efter de
ras individuella placering enligt 
ovanstående tabell och de villkor 
som ges här nedan:
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a) Poäng tilldelas bara till täv
lande som genomfört minst en 
flygning i tävlingen.

b) Poäng tilldelas bara till täv
lande i den övre halvan av re
sultatlistan (Om N är det antal 
tävlande som genomfört minst

en flygning, så tilldelas poäng 
enligt tabellen nedan bara för 
placeringarna 1 till N/2, avrun
dat uppåt vid beräkningen av 
N/2).

c) Vid ett oavgjort resultat för 
någon placering, skall de täv

lande dela på de poäng som 
skulle ha tilldelats placering
arna om det oavgjorda resulta
tet hade avgjorts (avrunda re
sultatet uppåt till närmaste 
heltal poäng).

—
Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Poäng 50 40 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13

Placering 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Poäng 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

_______________________________________________________________________________________
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Vid SMFF:s förbundsmöte föreslås 
skalamodellklassen F4F enligt 

FAI:s regler föreslås bli officiell 
SM-klass från och med 1994.

Regler för 63· ^ -  
klass F4F Peanut

Allmänt
Klassen är öppen för skalamodeller av 
människobärande luftfarkoster tyngre än luft. 
Modellen skall vara gummimotordriven och 
förhållandet mellan spännvidd och kropps- 
längd skall vara fullt skalenligt.

Mått: antingen får spännvidden vara max 
33 cm eller kroppens längd (minus propeller) 
max 23 cm. En modell kan således antingen 
ha spännvidd 33 cm och kroppslängd större 
än 23 cm eller kroppslängd 23 cm och spänn
vidd större än 33 cm.

För helikoptrar gäller en max rotordiameter 
på 33 cm.

För autogiro gäller en max rotordiameter på 
33 cm eller, om förebilden är försedd med 
vingar, en max spännvidd på 33 cm.

Varje deltagare får starta med högst 1 mo
dell i denna klass.

Dokumentation
Minimidokumentation: treplansskiss med 
minst 5 cm spännvidd och ett fotografi av fö
rebilder eller en treplansskiss i färg i minst 
skala 1:144.

Tävlingen
Tävlingen består av två moment: ett skala- och 
ett flygmoment. Varje deltagande modell får 
en poängssumma i skalamomentet, högst po
äng tilldeles platssiffra 1, näst högsta plats
siffra 2 etc.

I flygmomentet utgörs poängen av summan 
av modellens två bästa flygtider, längsta flyg
tid ger platssiffra 1, nästa längsta platssiffra 2 
etc.

Vinnande modell blir den med lägsta sam
manlagda platssiffra. I det fall två eller fler 
modeller får samma sammanlagda platssiffra 
skall omflygning ske och poängbedömas en
ligt reglerna för "realistisk flygning".

Flygmomentet
Varje modell får utföra fyra flygningar med 
högst två försök per flygtillfalle (som försök 
räknas flygning med mindre än 5 sek var
aktighet).

Modellen kan antingen handstartas eller 
markstartas. Om markstart genomförts fram
gångsrikt utan påskjutning eller andra hjälp- 
operationer adderas 10 sek till tiden för flyg
ningen.

Flygtiden, räknad i hela sekunder, för de två 
längsta flygningarna adderas och utgör mo
dellens poängsumma i flygmomentet.

Efter genomfört flygmoment tilldelas varje 
modell en platssiffra, där den högsta poäng
summan ger 1, den näst högsta 1 etc.

Om två eller flera modeller får samma 
poängsumma i flygmomentet tilldelas de 
samma platssiffra.

Skalamomentet
Varje modell bedöms visuellt av en eller flera 
domare och jämförs med den dokumentation 
som medföljer modellen. Inga mått tas. Mo
dellerna poängbedöms enligt tabellen här 
intill.

Modellens skalapoäng beräknas som sum
man av delpoängen under punkterna a) till i) 
minus ev. poäng under punkt j).

Efter genomförd skalabedömning för alla 
deltagande modeller tilldelas varje modellen 
platssiffra där den högsta poängsumman ger 
platssiffra 1, den nästa högsta platssiffra 2 etc. 
Om två eller flera modeller får samma poängs
summa i skalamomentet tilldelas de samma 
platssiffra.

Tävlingsresultat
För varje modell summeras platssiffroma från 
flyg- och skalamomenten.

Vinnare av tävlingen blir den modell som 
får lägst sammanlagd platssiffra, tvåa den mo
dell med näst lägst sammanlagd platssiffra 
etc. Om två eller flera modeller får samma 
lägsta platssiffra delas inte förstaplatsen. I så
dana fall sker en omflygning där utslaget sker 
enligt reglerna för "realistisk flygning".

Realistisk flygning
I händelse av omflygning skall berörda täv
lande underrättas om detta på sådan sätt att 
minst femton minuter står till förfogande för 
eventuell omtrimning. Efter ev. omtrimning 
skall varje tävlande få minst fem minuter på 
sig att infinna sig vid anvisad startplats med 
sin modell. Den tävlande som inte infinner 
sig i tid förlorar omflygningen. Modellen skall 
startas inom tre minuter efter startsignal från 
domaren (plus en minut för varje motor utö
ver en). Realismen i flygningen poängbedöms 
i fem delmoment enligt nedan där domaren 
för varje moment ger modellen en bedöm- 
ningssiffra från 0 till 10.

För varje delmoment multipliceras bedöm
nings siffran med en faktor som framgår av 
tabellen nedan:

Markstart.......................................... 10
Handstart............................................0
Stigning..............................................8
Inflygning för landning...................12
Landning.......................................... 11
Realism i planflykt..........................24

För varje modell adderas produkterna av 
bedömningssiffrorna och de i tabellen an
givna faktorerna. Denna summa utgör model
lens poängsiffra i omflygningen. Högst 
poängsiffra vinner omflygningen.

Observera att flygtiden inte har någon be
tydelse vid omflygning, men modellen måste 
flyga minst 15 sekunder.

'------------------------------------- —---------------- \
Bedömnings element
a) Hantverk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 5
b) Komplexitet i färg & markering

hos förebilden..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1 0
hos modellen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1 0

c) Detaljrikedom:
Många..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Några... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Inga.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

d) Bärande & stabiliserande/styrande ytor:
Alla ytor dubbelsidigt k lädda..... . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vinge/vingar dubbelt klädd/a,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
fena & stab enkelklädda
Alla ytor enkelsidigt klädda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Ytor ej uppbyggda (exvis av balsaflak)........... 1

e) Typ av klädsel:
1. papper
Målat papper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klarlackat, färgat papper........................... 5
Obehandlat japanpapper........................... 3
Obehandalt kondensoipapper...... . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. övriga material (exvis cellplast etc)
Målat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ingen ytbehandling..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mikrofilm.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Polypropylene... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

f) Landställ:
Skalenligt längd..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Något förhöjt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mycket förhöjt eller ingen dokumentation.... . . . . . 1
Inget eller infällt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

g) V-form:
Skalenlig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Något större än skalenlig........................... 1
Mycket större eller ingen dokumentation........ 0

h) Stabilisator
Skalenlig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Något förstorad..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mycket förstorad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

i) Bonuspoäng för komplexitet:
Oval kroppssektion..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lågvingad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
B iplan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Triplan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Canard- eller tandemkonfiguration............... 10
Flygande v inge... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Två eller flera motorer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
fler propellrar förutom den aktiva
Flygbåt eller flottörflygplan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skalenligt antal vingspryglar, per vinge........... 2
Skalenligt antal psryglar i stabilisator............. 1
Skalenligt antal spryglar i fena... . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Rörliga skevroder... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rörligt höjd- och sidroder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Annan än fyrkantig kropssektion... . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hjulkåpor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tredimensionellt p ilo t............................... 1
Friliggande motor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

j) Minuspoäng för avvikelser från skalenlighet 
i syfte att förbättra flygegenskaperna
Förlängning av nosmoment........................ 2
Förlängning av stjärtmoment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vinge flyttad bakåt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Förenklad kroppssektion........................... 2
Förstorad fe n a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Andra ändringar, per s tyck.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Gott Nytt 
År 1994!

Gott Nytt år alla pylonflygare! 
Hur har ni det i vintermörkret? Inte 
mycket flygande så här års, eller 
hur? Desto mer byggande hoppas 
jag, för Du håller väl Ditt nyårs- 
löfte och bygger pylonkärran Du 
lovat Dig till årets tävlingar?

En motor kallad Termik!
Själv har jag några projekt på 
gång: bland annat en Folkerts SK 
3-racer för F3D, maskinen som 
amerikanen Rudi Kling vann The 
Thompson Trophy med 1937, 
"The Pride of LeMonte". Model
len är tillverkad av firman Jet & 
Speed Models i Holland i epoxy/ 
glasfiber med skuma vingar i cell
plast. Motorn som ska sitta i pla
net är en rysk sak med namnet 
Termik! Åtminstone tror jag den 
heter så. Ryska inte är min starka

sida! Motorn ser fin ut både ut- 
och invändigt, fullt i klass med 
västerländska motorer. Om den 
kan hålla jämna steg med Rossi, 
MVVS och Nelson får vi se till 
våren, då jag inte hunnit prova den 
ännu.

I skrivande stund har jag inte 
bestämt mig för vad jag ska tävla 
med i Sport 40. Fjolårets vinnar- 
maskin "Shoestring" lägger jag 
nog på hyllan ett tag. Jag gillar 
att konstruera och bygga så det 
blir nog något nytt.

Polecat eller Pushy Cat?
Kanske en "Polecat", som jag 
byggde i höstas eller den nya 
långvingade Midget Mustang 
som nu ligger på byggbordet el
ler också en egen-konstruktion 
igen, fast den här gången något

mer radikalt än förra årets " 
Shoestring" Har ni hört talas om 
en racer med namnet "Pushy Cat", 
en pusher? Ett plan med motorn 
baktill! Det vore väl något va!!!?

När man bygger pylonmodeller 
så klarar man sig inte utan vissa 
saker - 24 timmars epoxy, snabb
lim och mikroballonger.De flesta 
av er som byggt några år kan sä
kert gå ed på det. Men att mikro
ballonger , som är små lätta sfärer 
av glas eller plast, och används 
som utfyllnadsmedel i epoxy 
finns i vissa bordsmargarin varen 
nyhet för mig. Men heter mar
garinet" Lätta" borde man ju ana 
oråd.

Sport 40
Många som funderar på att börja 
att med Sport 40-py lon undrar sä-

v
jjå

Modellflygnytt & 
Claes Meijer 
intervjuar

Börje Ragnarsson, 
på femtonde plats 
vid VM i F3D 1993

'No Secrets' 
med svenska 
landslagsettan

Mfn.Hej, Börje! Många ligger 
nu i startgroparna fö r  att 
börja flyga snabbare pylon- 
modeller i Sport- och F3D- 
klassen. För dem, som vill 
flyga F3D så är det många 
frågetecken om hur ni kan 
få  era motorer att gå så 
bra. Vad gör ni egentligen 
med dem ?

BR: Ja, detta är det viktigaste 
delen på en F3D-modell 
förutsatt att man som pilot 
kan hantera farten. Vi kan 
väl titta på de Rossi-motorer 
jag använde på VM.
Om vi börjar framifrån så 
har vi medbringaren. Den 
förser jag med ett stålstift,

som går in några millimeter 
i ett motsvarande hål i pro- 
pellemavet.
Men det v ik tigaste på 
Rossimedbringaren är att 
konan och sätet är rent och 
torrt, när Du sätter dit med
bringaren. Dra också åt 
ordentligt, när Du monterar 
propellern och spinnem. 
Vevaxeln har vi experi
menterat en hel del med. 
Skall den bli rätt balanserad 
så krävs två 6 mm volfram- 
stavar i vevslängen. Det 
senaste jag har gjort är att 
ta bort plastutfyllnaden och 
slipat bort en del av 
vevtappen. Då behövs det 
eventuellt bara några gram

extra i vevslängen - det är 
med andra ord försumbart! 
Vevaxeln passar jag in i 
lagren med lätt press-pass
ning, men efter en tids fly
gande brukar den falla ut 
av sig själv. Men det verkar 
vara OK.
Lagren är viktiga. Jag an
vänder originallagren, men 
provar flera innan jag be
stämmer mig.
Viktigast verkar vara hur 
hårt ipressade lagren är i 
vevhuset. Ett lager som går 
lätt när man håller i det 
mellan fingrarna kan gå 
tungt när det är på plats. 
Det beror på passningen i 
huset. Lika viktigt är det att

kert vilka regler som gäller för - 
94. Naturligtvis gäller i stort sett 
samma regler som förra året men 
en del ändringar gjordes vid det 
möte vi tävlande hade i Motala 
förra året. Här bestämdes att vi 
skulle följa de engelska reglerna 
vad gäller motorer och modell
vikt. Som de flesta säkert känner 
till så har vi en lista med godkända 
motorer. Här ingår inte motorer 
som Nelson Q-500 eller Jett Q- 
500 då dessa anses vara för vassa 
och inte är sportmotorer enligt vår 
definition. Motorimportörer, som 
saknar sin motor på listan är väl
komna att skicka en motor för test 
till någon av oss i motorkom
mittén. Den motorlista som gäl
ler för 1994 innehåller i alla fall 
26 olika motorer - nästan samt
liga 6,5 cc-motorer som finns på 
svenska marknaden. Så det finns 
att välja på i motorväg. Motor
listan kan fås från SMFF:s kansli

Sänkt minimivikt - 2 kilo!
Modellernas minimivikt har 
sänkts från förra årets 2,2 kg till 
nuvarande 2,0 kg. Det gäller så
ledes att bygga lätt om man ska

man gör ett verktyg att 
pressa lagren på plats med. 
Man bör bara pressa på 
ytterringen och se till att 
lagren pressas ända in till 
botten på huset.
Därefter lägger jag en 0,2- 
0,3 mm stålbricka på den 
del av vevaxlen som sitter 
bakom det främre lagret för 
att ej få snedbelastning på 
lagren då jag drar åt propel- 
lermuttem.
Inuti vevhuset slipar jag 
bara av kanterna i anslut
ning till insuget för att 
bränsleblandningen skall 
komma i lättare.
Insuget, som följer med 
motorn, använder jag som 
det är, förutom att jag tar 
bort nålen och tätar hålet 
med en skruv. Sedan sätter 
jag i stället dit en separat 
nål i motorrummet som till 
exempel bilåkarna & fläkt- 
flygarna använder. Denna 
nål har jag ej justerbar via 
radion.
Fodret jobbar jag då be
tydligt mer med. Först höjer 
jag avgasporten till 185°. 
De övriga portarna höjs till 
125-126°, men då är det 
viktigt att hålla den indivi
duella skillnaden i mellan 
dem och att vinkeln är den
samma. B oosterportens 
utsida på fodret rundar jag 
av nertill och en aning upp-

44



Nummer 1 · 1994

hänga med i år! Landningsställets 
spårvidd ska nu vara minst 150 
mm vilket också gäller F3D.

F3D
I internationell pylon har det skett 
några ändringar sedan förra året. 
Idag är det tillåtet att använda sig 
av vilken flygplansförebild som 
helst, således inte bara så kallade 
pylon-racers, vilket gällde tidi
gare. Från och med i år måste

också landningsstället ha en spår
vidd av minst 150 mm.

FAI, modellflygets internatio
nella moderorganisation, har be
stämt att allt tävlingsflyg med 
förbränningsmotorer ska klara 96 
dB A på 3m avstånd från och med 
1991. Hur pylon ska klara detta 
återstår att se. Inte ens en vanlig 
standard 6,5 cc-motor med origi
nal ljuddämpare klarar nog det! 
Men här måste till mätningar så

vi får klara besked! Vissa grenar 
som F3A och F4C klarar redan 
normen. Vi pylonflygare, linstyr- 
areoch vissa grenar inom friflyget 
- F 1C - har det svårare.

Hur man ska lösa buller proble
met i pylon vet jag inte. Klart är 
emellertid att vi kan flyga och 
tävla i år med de grejer vi har, tills 
vi hör något nytt från FAI.

Fortsättning nästa sida!

Ovan från vänster:
Den ryska motorn med namn 
Termik (TEPMNK) som enligt 
planerna kommer att sitta i Jan 
Karlssons Folkerts SK-3, som 
blir hans nästa F3D-projekt.

Folkerts SK-3 under byggnad - 
en elegant och slank skönhet, 
som redan halvputsat halvfärdig 
poserande på parkettgolvet 
tycks vara på gång i god fart!

till (cirka 0,2 mm radie!). 
Kolven slipar jag in så att 
den nyper 2-3 mm före övre 
läget och m axeffek ten  
tycker jag kommer när den 
är körd så att den nyper vid 
1 mm kvar. Viktigt är här 
också att efter en köming 
titta på den slityta, som blir 
längst upp på kolvsidan. 
Detta band bör vara 1-2 
mm. Är bandet 3 mm så får 
man börja om med en ny 
kolv. I övrigt gör jag inget 
mer på kolven.
Den invändiga toppen har 
jag satt i svarven och be
arbetat enligt följande: 
Nederst tar jag bort 0,6 mm. 
Därefter 0,5 mm där toppen 
ligger an mot fodret. Detta 
ger en volym på förbrän- 
ningsrummetinkl stifthålet 
på 0,65 cc.
Därefter tar jag den yttre 
toppen och tar bort 0,5 mm 
på ytan mot husets kyl- 
flänsar. Jag gör också - för 
maximal värmeavledning - 
ett minimalt skär för att 
plana av yttre toppens 
anliggningsyta mot inre 
toppen. När det så är dags 
för slutmonteringen för
söker jag få tag i insexskruv 
till toppen. M3,5 är tyvärr 
inte lätta att hitta! Innan Du 
så drar åt toppen tänk på att 
skruvarna skall vara rena 
och välsmorda, så att Du

får rätt känsla, när du skall 
dra dem jämnt. Rossi stift 
nr 8 passar bra till denna 
motorkomposition. Men 
det är lika viktigt att få pi
pan och propellern att pas
sa. Jag använder original
pipan, där jag  monterat 
tryckuttaget 30 mm framför 
midjans mitt och ser sedan 
till att denna mittpunkt 
kommer 245 mm från stif
tet. Detta mått kan kortas 
till 240 mm under vissa för
hållanden.
Slutligen förlänger jag ut- 
blåspipan 40 mm. Resul
tatet blir att med en 190- 
196 mm propeller med en 
stigning på 6,5 tum skall 
motom tändas på pipan när 
du har 1-0,5 varv kvar på 
nålen till maxvarv. Max- 
varv kan vara cirka 25.000- 
26.000 v/minut.
Jag ser nog till att inte 
skruva in nålen längre än 
att det fortfarande är vit 
färg på avgaserna. Detta 
bekräftar att oförbrännt 
bränsle går igenom motom. 
Men tack var den höga 
kompressionen går motom 
rent på marken för att sedan 
nå maximal varvtal/för- 
bränning i luften.
Om vi sedan avslutar med 
tanken, så använder jag en 
rörformad tank med ägg
format baklock, där jag

suger bränslet med ett fast 
rör 20 mm framför bak
kanten. Trycket leds in i 
ovankanten på tanken.

Mfn: Det var mycket på en gång! 
Så här efter VM har Du 
säkert många idéer och 
minnen till hjälp fö r  fram 
tiden. Berätta!

RB: Att få representera Sveriges 
pylonflygare på internatio
nell nivå är alltid en stor 
utmaning. De flesta del
tagarna från Europa har vi 
regelbunden kontakt med. 
Men här får man många 
idéer från världens alla 
höm.
Redan på vår träning, som 
vi förlagt cirka 10 mil från 
tävlingsplatsen så träffade 
vi under två dagar det 
japanska landslaget, som 
1993 var andra nation på 
VM. De visade mycket nytt 
för oss. Till exempel deras 
OS-motorer, som var helt i 
klass med Nelson. 
Modellerna - helt i kolfiber 
vägde 2 kg och ballastades 
upp till 2,2 kg. 
R adiofunktionerna om 
fattade bland annat av- 
stängare, nåljustering och 
justerbar piplängd (sköt det 
i 300 km/timme!). 
Dessutom testade de ett nytt 
tanksystem med separat

ballong i tanken som inne
höll bränslet medan pip
trycket leddes in mellan 
tank och ballong - med 
andra ord, det blev ingen 
luft i bränslet.
Dessutom hoppas jag, att 
vi kan vara ett större gäng 
på nästa VM. Den här 
gången hade vi ingen lag
kapten.
Även en allt-i-allo, som kan 
hjälpa till med allt från mat 
till att bära, skulle hjälpa 
mycket.
De flesta toppilotema hade 
dessutom en mek förutom 
callem, som skötte det tek
niska i depån.

Mfn:Det finns tydligen mycket 
att göra inför nästa VM. 
Du skall ha ett stort tack 
fö r  denna intervju, som jag  
hoppas skall leda till att vi 
få r  fram  fler snabba F3D- 
flygare i Skandinavien.

RB: Tack. Jag hoppas nu att Ni 
läsare berättar vad Ni ut
vecklat, när Ni flyger i från 
mej!
Kom ihåg, att vi måste bli 
1-2 varv "snabbare" för att 
kunna slåss om en plats på 
pallen vid nästa VM.
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Gott Nytt -pylonår!
Fortsättning från fö  re g. sida!

Tävlingar
Ingvar Larsson meddelar att Tjec
kien anordnar en F3D pylontäv- 
ling den 9-12 juni. Har ni lust att 
vara med, kontakta Ingvar. Täv
lingen ingår troligen i Europa- 
cupen.

Världsmästerskapen
Amerikanen Richard Verano 
vann 93 års VM i F3D i Öster
rike. Richard flög en modifierad 
P-51 Mustang - "Stiletto" - för
sedd med Nelsonmotor, en kom
bination som alla amerikaner an
vände sig av utom förre världs
mästaren Dub Jett, som flög en 
"Kaze Killer" med egentillverkad 
Jett motor. "Stiletto"-förebilden 
vann för övrigt tävlingarna i Reno 
för några år sedan.
Börje Ragnarsson kom på 15:e 
plats, vilket måste ses som en stor 
framgång med tanke på att det 
totala antalet tävlande uppgick till 
43 st. Börje flög sin egentillver
kade "Little Tony"-modell för
sedd med Rossis nya F3D motor, 
naturligtvis något modifierad. 
Säg den flygare som inte tror sig

om att kunna förbättra motorerna! 
I Böijes fall finns det i alla fall 
skäl att antaga att han vet hur man 
får ut mer kraft ur Rossin!

Världsrekordtider blev det inte 
vid detta VM. De bästa tiderna låg 
runt 70 sek, så förra VM:s rekord 
på 66,6 sek står sig!

Världsmästerskapen 1995
VM - 1995 i Grekland-är att F3D 
flygs separat, och slipper trängas 
med F3C och F3 A, som i Öster
rike förra året.

Om dettakan man ha olika åsik
ter. Förhoppningsvis leder detta 
till att pylon får mer flygtid och 
inte som nu vid senaste VM måste 
flygas mellan klockan 0700 och 
1000 varje förmiddag, för att se
dan lämna plats åt F3A flygarna.

Q-500 & Sport40
Nu är det lika bra att ta upp årets 
spörsmål inom svensk pylon - 
detta med kullager! Alla som 
sysslat med RC-flyg i någon form 
och speciellt då med tävlingsflyg 
med högvarviga motorer, har väl 
någon gång råkat ut för att mo
torns kullager blivit slitna.
Att då köpa nya lager har varit 
nödvändigt för att hänga med. Nu 
är det emellertid så att ingenting

säger att originallagren skulle 
vara särskilt bra. Se bara hur vissa 
öststatslager ser ut!

Det finns betydligt bättre lager 
hos de kullagerfirmor som man 
kan hitta i telefonkatalogens gula 
sidor. Kullagren i de flesta mo
dellmotorer kan oftas betecknas 
som standardlager - i damm- 
skyddat eller öppet utförande, 
med stålhållare eller plasthållare 
för kulorna. Dessa standardlager 
tål omkring 32.000 v/min vilket 
är tillräckligt i de flesta fall.

Slappa lager
Nu finns det lager som går lättare, 
inte åstadkommer lika mycket 
friktion som standardlagren. De 
har beteckningen C 1, C2, C3, C4, 
C5 osv. Ju högre nummer desto 
slappare lager.

Vad ska nu detta vara bra för, 
frågar sig vän av ordning. Det kan 
väl inte vara bra att sätta in ett 
lager som redan är slappt? Då får 
man väl snart byta igen, eller hur? 
Helt rätt! Men undertiden varvar 
motom mer och utsetts inte för 
samma friktionsförluster som 
med standardlager. I det stora hela 
håller motom bättre, går inte så 
varm, ger mer kraft. Låter bra eller 
hur? Får man då byta till exem
pelvis ett C3-C4-lager i sin OS

eller Webra? Nja, det beror på!
Pylonkommittén har funderat 

och kommit fram till att i Q-500 
är det endast tillåtet att ersätta 
originallagren med standardlager.

I Sport 40 är det tillåtet att sätta 
in vilka lager som helst. Motive
ringen är att Q-500 ska vara en ny- 
börjarklass, där det inte skall fö
rekomma någon materialutveck
ling med allt vad det innebär av 
ökade kostnader och höjda farter.

Medan Sport 40 är mellan
klassen för piloter som vill ut
veckla sitt motorkunnande och sitt 
flygplansbyggande, det vill säga 
en språngbräda mot F3D!

Nu skiljer sig inte lagren åt vi
suellt, vilket kanske frestar någon 
Q-500 flygare att sätta in C3-la- 
ger i sin motor. Vi hoppas dock 
att ingen Q-500 flygare byter till 
olagliga kullager utan följer dein- 
tentioner som finns för Q-500 
klassen. Det skulle vara förargligt 
om någon skulle ertappas med att 
ha bytt till sådana lager, eller hur?

Nu till något trevligare!
Det nuvarande engelska Sport 40 
rekordet lyder på 92,44 sek. Han 
som flugit så fort heter Guy War
ren och han hade även det tidigare 
rekordet på 95,5 sek. Engelsmän
nen kör med 5% nitro i bränslet
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iska bröder och 
systrar? Flygs pylon hos er? Att 
danskar gör det, det har vi sett i 
RCM&E (Club 20). Men finnar, 
norrmän och islänningar, hur är 
det hos er?

Finland hade på 70-talet duk
tiga pylonflygare! Finns några nu 
med sisu, som kan klara av en 
snabb py lonkärra? Duktiga skala
byggare från Finland har vi sett 
på Barkarby, men pylon flygare? 
Finns det sådana? Ni norrmän, har 
ni några som kan klara av snabba 
pylon kärror? För ni flyger väl inte 
bara dogfight, eller?

Kom med oss!
Vi hoppas att Ni kan komma på 
de tävlingar som arrangeras den 
här säsongen i Sverige. Ni är väl
komna liksom alla andra! Sitt inte 
bara där! Sätt i gång och bygg den 
där kärran nu - Planet med stort P 
- så att ni kan tampas runt pylon- 
tomen i vår. Vårens tävlingar när
mar sig och ni vill väl inte missa 
allt det roliga. För roligt, det hade 
vi förra året! Vi ses!

Jan Karlsson 
Nedan f r  v: Bengt från Karlsko
ga med sin Q-500. Far & son Ny
gren kämpar med blåfrusna fing
rar (Sport 40, Shoestring -92)

nytt
i(Ö)(S

P.A.W. 149 RC  
från Progress 
Aero Works
P.A.W. (uttalas ’påå’)  är utan tvekan 
mest kända för sina dieselmotorer.
M otorernas skapare, G ig 

Eifflaender, startade sin 
anspråkslösa ”garage

fabrik” 1950 som ett enmans- 
företag. Idag är även sonen Tony 
involverad i produktionen.

Tony, har för övrigt varit myc
ket framgångsrik i stuntflygar- 
cirkeln med en specialversion av 
PAW 35 diesel, borrad till .40- 
storlek. Detta testexemplar av 
PAW 149 har vi fått genom lin- 
flygentusiastemas - "the Brother 
Fällgren" - försorg.

Det döljs ett raffinemang!
Denna PAW 149 är på 1,5 cm3 
och är med sitt blanka vevhus och 
sin traditionella stil, lik alla an
dra PAW-motorer vi har sett ge
nom åren. Emellertid gömmer det 
sig en del raffinemang under ytan 
på denna traditionella konstruk
tion. Cylindern är till exempel så 
tjock att överströmningskanaler- 
na går inne i fodret - "internal 
bypass system” kallar japanerna 
det för. På samma sätt är till ex
empel Cox-motorema konstru
erade. Cylindern är dessutom på 
modernt vis, Schniirlespolad, för 
bästa effekt och prestanda.
En annan intressant detalj är att 
topplocket tätar med hjälp av en 
O-ring som är monterad i topp
ens periferi.

Den färdigmonterade ljuddäm
paren är utrustad med en insats

som gör motorn mycket tyst och 
behaglig att använda. Den väl- 
dämpande dämparen till trots så 
svingar motorn en 7 x 6 propeller 
med 10.000 v/min.

För knappa fyrahundra kronor 
får man således en påfallande mo
dem och rapp motor som passar 
såväl linflygare som RC-styrare. 
Det är knappast var dag, som den 
gamble motortestaren får chans 
att provköra en sådan här liten och 
tyst motor. Det kändes som en lisa 
för själen att slippa hörselskydd 
och få njuta av ett sympatiskt och 
väldämpat surrande.

Ej ttnitus = öronsusningar
Om alla modellmotorer kunde fås 
så tysta så skulle vi varken sig 
tappa flygfält eller drabbas av 
tinitus.

Text och foto: Conny Åqvist

Ibland var det nog 
säkrare i m in gamla 
M oth för 50 år sen.

Pushy 
Cat
T v: Jan Karlssons nästa 
projekt fö r  Sport 40- 
klassen - fullskala-racem 
"Pushy Cat". Skjutande 
propeller - obs formen på 
spinnem - och högt 
placerad stabilisator.
Uttaget för propellern 
gör att det sidrodret 
måste placeras högt.

___________________
men det kan inte vara enda anled
ningen till att de flyger så fort. 
De måste till duktiga flygare ock
så! Vi svenskar ligger en bit efter 
med som bäst 98,6 sek på lOvarv, 
men vi använder ju inte nitro!
Vi får hoppas att några engelsmän 
kommer över på våra tävlingar så 
vi får känna på utländsk konkur
rens. Sport 40 flygs i Frankrike, 
Spanien, och Holland. I år börjar 
jänkama med något liknande!

I den amerikanska pylontid- 
skriften "High Performance" kan 
läsas att amerikanarna från och 
med i år slutar flyga Quarter Mid- 
getochi stället böij armedenklass 
för 6,5cc-motorer med ljuddäm
pare kallad QM-40. Det var pre
cis vad vi gjorde i Sverige för två 
år sedan när vi såg att QM inte 
drog tillräckligt många tävlande!

Nu har ju amerikanarna inte rik
tigt samma regler för QM-40 som 
vi i Europa har i Sport 40. De till
låter både Nelson- och Jettmoto- 
rer liksom 15% nitro i bränslet. 
Men de är åtminstone på väg att 
införa något som liknar vår typ av 
pylonmaskin, vilket är glädjande!

Sport 40 kanske kan bli accep
terad som FAI-klass vad det lider, 
men då måste fler nationer börja 
flyga. Hur är det hos våra nord
r- ------------- 1
F3D VM i Osterrike-93
Tävlande Land Model Motor

1. Richard Verano USA "Stiletto" Nelson
2. Ranjit Phelan Australien "Tsunami" Rossi
3. DaveShadel USA "Stiletto" Nelson
4. Manfred Pick Tyskland "Mustang"

"Mustang"
"Malina Mustang"

Nelson
5. Bruno Styckerjurgen
6. Milos Malina

Tyskland
Tjeckien

Nelson
MVVS

7. IvanCappuyns
8. Bruce De Chastel

Belgien "Tsunami" Nelson
Australien "Rivets" Rossi

9. Victor Cassut Schweiz
10. Wim Lentjes Belgien "Tsunami"

15. Börje Ragnarsson Sverige "Little Tony" 
" Mustang"

Rossi
26. Ingvar Larsson Sverige Rossi
43. Hans Olof Carlsson Sverige “Heinkel 100 D" Rossi
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Världens största 
flygsportshow 

inomhus 
på Nordstan i 

Göteborg

7— 12 mars 1994 kan man på 
Nordstadstorget i Göteborg se 
en spektakulär utställning.

Så gott som samtliga flyg- 
sportklubbar i Västsverige stäl
ler upp och informerar om sin 
verksamhet.

Utställningen arrangeras av 
Göteborgs Flygsportförbund. 
På 450 m2 samsas ballong, fall
skärm, segelflyg, modellflyg, 
skärmflyg, ultralätta flygplan 
samt två motorflygklubbar.

Nordstan i Göteborg är Skan
dinaviens största köpcentrum 
under tak. Här passerar dagli
gen över 100.000 människor. 
Alla intresserade kommer att 
få möjlighet att lära sig om 
flygsport, vad som krävs för 
att bölja hoppa fallskärm, ta 
flygcertifikat, ge bort ballong
uppstigning i present o s v .

Det kommer att finnas såväl 
flygplan, ballongkorg och - 
hölje, många läckra modeller 
och naturligtvis utställnings- 
skärmar som i ord och bild 
beskriver den tävlingsverk
samhet som bedrivs i Sverige 
och internationellt.

Utställningen inleds den 7 
mars klockan 1000 och då häl
sas samtidigt massmedia väl
komna till pressvisning. När
mare inforamtion kommer att 
skickas ut ungefär en vecka 
innan utställningen. 
Informationsansvarig är Carl- 
Magnus Hedin. Carl-Magnus 
kan kontaktas på telefon 031 - 
1009 60 och fax 031-13 17 05 
om man behöver ytterligare 
info om "världens största flyg- 
sportutställning inomhus".

Modellflygnytt nyfikna utsände 
kommer att vara på sin plats. 
Om SMFF hade hafi speciellt 
tillsatt PR-person hade vi kun
nat deltaga med stor, flunsig 
monter - allt fö r att dra åt sig 
intresse & nya medlemmar.

Red.__________________________

i

Kolla 
datum, 

adress, telefonnummer 
& meddela 

ev fel!

Material till "Meddelande-sidorna" insändes alltid direkt till SMFF:s expedition!

Tävlingskalender Friflyg 1994 · Alla klasser
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

12 feb Vinterslaget sjön Anten MFK Sländan Martin Larsson 0322-460 81
19 feb Wake-tävling sjön Glan MFK Linköping Per Johansson 013-520 86
26 feb Matfors Vintertävling Stödesjön Matfors MFK Michael Dahlin 060-15 80 44

26-27 mar Vängsö-Höken Vängsö Flygfält Södertälje MFK Stefan Kalska 010-272 10 07
3apr AKMs Vårtävling Revinge AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

17 apr SM Inomhus Örebro MFK Nimbus Sven-Olov Lindén 019-18 21 79
6 maj Majtävlingen Uppsala FK/mfs Gunnar Agren 018-20 67 10

12-15 maj Friflyg-UT Grenstyrelsen SMFF 011-1321 10
28 maj Vårettan Stockholm Solna MSK Lennarth Larsson 08-510 502 65
4-5 jun Skånes FM Revinge AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

18-19 jun Nattävlingen Midlanda VLM Ingemar Holmberg 060-50 11 84
1-3 jul Scania Cup, World Cup Rinkaby AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

13 aug Hjelmerus Memorial Ölands Alvar MFK Linköping Per Johansson 013-520 86
19-21 aug Friflyg-SM Rinkaby AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

17 sep Autumn Max World Cup Järpås MFK Sländan Herbert Hartmann 0510-122 48
12 nov Novemberträffen Rinkaby AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

Tävlingskalender Lin flyg 1994 · Alla klasser
Tävlingens namn Arrangör Kontaktman Telefon

7 maj Västkustträffen, F2B, semistunt, F2D, slow combat Kungsbacka MFK Stefan Lagerquist 0300-266 84
15 maj Solnas Pokal, F2A, F2C, Good-Year Solna MSK Jan Gustafsson 08-759 60 98
28 maj Väsbyracet, F2A, F2C, Good-Year, slow combat Väsby MF Håkan Östman 08-590 885 44

11-12 jun Oxelöpokalen (NM), Alla klasser Oxelösunds MFK Hans Fällgren 0155-21 56 86
16 jun Windmill Cup 92, F2B, semistunt Trelleborgs MFK Lars Roos 0410-102 83

14 aug Västerås-tävlingen, F2A, F2C, Good-Year Västerås FK mfs Per Stjårnesund 021-80 42 34
20-21 aug SM/F2A, F2B, F2C, F2D; RM/ Good Year, MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

slow combat, semistunt; Lindansfinal
27-28 aug Väsby-klippet, F2D Väsby MF Håkan Östman 08-590 885 44

3-4 sep DM (i resp distrikt), alla klasser
10-11 sep Galax Open, F2A, F2B, F2C, F2D, Good Year, semistunt MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15
17-18 sep Vänersborgspokalen, F2B, semistunt, F2D, slow combat, Vänersborgs MK Ingemar Larsson 0521-672 12

combat open

Tävlingskalender Radioflyg 1994 · F3A
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

14-15 maj Stenungsundspokalen 1994 Gräslanda klubbfält Stenungsunds MFK Mikael Pettersson 0303-892 67
F3A, F3A/Nordic, F3A Populär Bernt Olsson 0303-77 63 03

30-31 jul Grums-Pokalen 1994 Portlanda klubbfält Grums MFK Lennart Jansson 054-53 42 38
F3A, F3A/Nordic, F3A Populär Gert Borén 0555-123 97

3-4 sep Len:s Hösttävling 1994 
F3A, F3A/Nordic, F3A Populär

Lens:s RC-fält Linköpingseskadern Anders Johansson 013-13 96 56

Tävlingskalender Radioflyg 1994 · F3B
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

23 apr Vårträffen, F3B-Termik Revinge Acroflyers Owe Carlsson 040-13 14 85
14-15 maj Allebergstävlingen, F3B-Termik Axevalla Hed MFK Blue Max Jan Odén 0515-335 87

4-5 jun Kungsängen Cup, F3B Vallentuna Kungsängens MFK Bengt Fasth 08-580 374 72
13 jul Riksmästerskap F3B-Termik Brattforsheden RFK Ikaros Anders Gustavsson 019-25 37 08 bost

14-15 jul Svenskt Mästerskap F3B Brattforsheden RFK Ikaros Anders Gustavsson 0589-826 70 arb
23 jul Hökatermiken, F3B-Termik Hökafältet Hökaklubben Raoul Rågwall 035-377 87

18 sep Höstmaxen Brännebrona Flygpl Brännebrona FK/mfs Mikael Ingemarson 0501-701 14

Tävlingskalender Radioflyg 1994 · F3C
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

30 apr Gränscupen, F3C Populär Tönsberg, Norge Norge Björn Friberg 031-49 20 41
12-15 maj Filskov Fly-in, F3C Populär Filskov Danmark Benthe Nielsen, 00945 758 854 54
21-22 maj Heli Syd, Alla klasser Kvarnlanda, Malmö Malmö RFK Carl-Otto Strand 040-54 86 31

4-5 jun Höka-Heli, Alla klasser Hökafältet Hökaklubben Christer Persson 035-18 72 46
18-19 jun SM F3C. RM F3C Sport & Pop Västerås Västerås FK/mfs Stefan Gustavsson 021-35 49 45
23-24 jul Insjön, Alla klasser Dragsängarna Siljansbygdens RFK Arne Finnström 0280-101 13
30-31 jul Schluter Cup Uppsala Per Gustavsson 018-11 2015

13-14 aug F3C, F3C Sport, F3C Populär Klubbfält Boglanda Jönköpings RFK Magnus Karlsson 0380-212 30
27-28 aug Helikopter. Alla klasser Torslanda AKMG Björn Friberg 031-49 20 41

Tävlingskalender Radioflyg 1994 · F3D
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

5 mar Q-500 Sjön Runns is Falu RFK Patrick Hedlund 023-180 66
19 mar Q-500 Sjön Siljans is Rättviks MK Tommie Södergren 0248-127 84
23 apr 0-500, Sanwa Sport 40, F3D UT Arboga Flygfält Arboga FK Jonas Hagberg 0589-192 41
7 maj Sanwa Sport 40, Q-500 Klubbfältet (soptipp) Norrköpings RFK Per Kempe 011-33 91 57
7 maj Q-500 Klubbfält v flygplats Trollhättans RFK Thomas Olsson 0520-299 89
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Tävlingskalender Radioflyg 1994 ·  F3D
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

21 maj Sanwa Sport 40 Tallhedens flygfält Ovansiljans RFK Rickard Arvidsson 0250-140 57
28 maj Sanwa Spori 40 Klubbfält se skyltar Upplands Väsby MFK Jan Karlsson 08-590 332 74

4 jun Q-500 Insjön, Dragsängarna Siljansbygdens RFK Risto Baltzar 023-157 78
11 jun Sanwa Spori 40, Q-500 Torslanda Göteborgs RFK Thomas Olsson 031-299 89
11 jun Q-500 Skellefteå, klubbfält Skellefteå RFK Viljo Liukku 0910-564 93
5 aug SM & RM · träning Säter, mot Skedvi Södra Dalarnas RFK
5 aug Q-500 TING I Säter Lars Nygren 0225-511 96
6 aug SM F3D & UT, RM Q-500 Säter, mot Skedvi Södra Dalarnas RFK Lars Nygren 0225-511 96
7 aug SM F3D & UT, RM Sport 40 Säter, mot Skedvi Södra Dalarnas RFK Lars Nygren 0225-511 96

20 aug Sanwa Sport 40, Q-500 Ludvika Flygfält Ludvika MFK Thomas Nyholm 0240-230 59
20 aug Q-500 Klubbfält vid flygfält Trollhättans RFK Thomas Olsson 0520-299 89
27 aug Sanwa Sport 40, F3D UT Växjö - följ skyltar Växjö MFK Börje Ragnarsson 0470-305 77

3 sep Sanwa Sport 40, Q-500 Karlskoga klubbfält Karlskoga MFK Bengt Holmberg 0586-528 88
17 sep Sanwa Sport 40, F3D UT Motala, klubbfält Motala RFK Claes Meijer 0141-417 53
17 sep Q-500 Klubbfält vid flygfält Trollhättans RFK Thomas Olsson 0520-299 89

1 okt Sanwa Sport 40, Q-500 Klubbf mot Avesta Sala RFK Kenneth Johansson 0224-112 23

Tävlingskalender Radioflyg 1994 ·  F3J
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

7 (8) maj Zector Cup (4 grundomg) Pilängens modelift RFK Ikaros Per-Erik Larsson 019-44 55 36
18 jun Dala Glide Säter Södra Dalarnas RFK Anders Nordgren 0225-503 58

16-17 jul Svenskt Mästerskap F3J Brattforsheden RFK Ikaros Anders Gustavsson 019-25 37 08
6 aug Hawk Mountain Trophy Segelflygfältet Askersunds MFK Lennart Andersson 0583-77 06 25

Tävlingskalender Radioflyg 1994 ·  F4C ·  Popskala mm
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

11-12 maj Skaladagarna. UT F4C m fl Barkarby flygfält Stockholms RFK Jan Molin 08-1411 06
14-15 maj Vårskala. Pop-, Team- & Stor Vasatorpsfältet Helsingborgs MFK Börje Sebring 042-714 26
28-29 maj Hökaskala, Pop- & Storskala Hökafältet, Halmstad Hökaklubben Kurt Lennå 035-370 67
18-19 jun Simmelsberga Scale Trophy Simmelsberga ff RFK Gripen Christer Gunnarsson 0435-155 54

med Esbjörn Strömqvist Mem. Tommy Christansson 0435-414 23
30-31 jul SM F4C, RM Popskala Malmen Linköpingseskadern Peter Källoff 013-29 62 97

13-14 aug Skala Väst 1994 Torslanda AKMG Ulf Jömheim 0303-162 15
Team-Skala,Aresti, Popskala P-0 Oxvik 031-30 77 50

Tävlingskalender Radioflyg 1994 ·  F5B & 10 celler · Elflyg
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

18-19 jun F5B FAI, 10 celler Inlanda, Kungsbacka Kungsbacka MFK Leif Palmgren 0300-107 60

Meetings, träffar, orubricerade 1994 ·
Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon

12-13 mar Flyg-meeting Siljans is MFK Fenix Klubbtelefon 0248-122 81
16 apr Mars-meeting Fält vid E4 S infart Norrköpings RFK Bo Malmgren 011-13 64 26

7-8 maj Sjöflygtråff (+ landflyg ,40-mod) Holsljunga Camping Marks MFK Finn Jonassen 0325-323 82
12 maj Kristi Himmelsfärdsträffen Kejsarlundsfältet Västerviks MFK Jerry Söderberg 0490-329 18
12 maj Kristiflygar-träffen i Norberg Plats finns fór Norbergs FK/mfs Stig efternamnslös 0223-212 06

10-årsjubileum husvagn & tält mm Hans efternamnslös 0223-215 59
14-15 maj Allt som flyger Köpings Flygfält Köpings Fk/mfs K-E Nilsson 0221-233 33
20-23 maj Pingstmeeting - allt som flyger! Hökafältet, Halmstad Hökaklubben Kurt Lennå 035-370 67
28-29 maj Modellflygmeeting nr 3 Hudiksvalls Flygplats MFK Hudik Stig Johansson 0650-210 48

Sten Skalman 0650-108 97
2-3 jul Thorstruten meeting Emmaboda flygplats MFK Thor och Tommy Segerdahl 0486-109 21

Allt i RC-motor & segel Skuteryd MFK Struten Jan Johansson 0471-101 29
4-10 jul Helikopterveckan på Öland! Lundegårdens Camp Arrangerat av Carin C & Christer (Palmdahl) 0303-642 02

23-24 jul Fläktmeeting Laxå flygfält Motala MFK Torbjörn Cederlund 0587-251 41
30 jul Modellflyg-meeting Getinglanda väg 301 MFK Fenix Klubbtelefon 0248-122 81

med camping & golv-logi-möjl 5 km fr Rättvik
30 jul Modellflygets Dag Vasatorpsfältet Helsingborgs RFK Jan Lilja 042-22 15 51

21 aug Modellflygdag för Oskarshamns Flygpl MFK Oskarshamnsesk: Matti Stenman 0491-183 70
radiostyrda modeller 10km NO. Per Isaksson 0491-104 92

4 sep Modellflygdag för hela familjen Kejsarlundsfältet Västerviks MFK Jerry Söderberg 0490-329 18

Förbundsmötet 
i Södertälje
Ett förtydligande om 
kostnaderna i samband 
med förbundsm ötet

SMFF betalar kost och logi för ett 
(1) ombud per klubb oavsett hur 
gammal denne är.

Dessutom betalar SMFF kost 
och logi för ALLA klubbombud, 
som är under 26 år. Förläggning 
sker i tvåbäddsrum.

Kost- & logiavgifter
För övriga klubbombud är kost
naden 770:-/delegat i enkelrum 
eller 660:-/delegat i flerbädds- 
rum. I kost- & logiavgiften ingår 
nattlogi (natt till söndag), kaffe 
lördag eftermiddag, supé lördag 
kväll och på söndag frukost, för
middagskaffe, lunch och efter
middagskaffe.

Ombudsavgift - fördelad
Alla klubbar (även Södertälje- 
klubb) debiteras i efterskott en 
ombudsavgift på 150:-/ombud, 
utgörande resekostnad-utjäm- 
ningsbidrag till förbundsmötet.

Resekostnadsersättning
Varje klubbombud, som har minst 
10 mils resväg tur & retur till 
Södertälje (enligt Sveriges Gen
vägar från SPCS) får 10:-/påbör
jad mil utöver de första 10 milen 
i resekostnadsersättning.
(Ex: ett ombud har 15 mil enkel 
resa. Resan blir då 30 mil (fram 
& tillbaka). Reseersättning ut- 
gårför30mil - minus lOmil = 20 
mil gånger 10:- = 200:-.
Den här reseersättningen kom
mer att regleras i efterhand med 
berörd klubb.

Distriktsombuden berörs 
inte av ersättningen!
Det bör påpekas, att distriktsom
bud inte berörs av ombudsav- 
giften och erhåller inte heller nå
gon resekostnadsersättning.

Tävlingskalender El-Populär Cup 1994
-  ■ — '

Arrangör Kontaktman Telefon Arrangör Kontaktman Telefon
24 apr Kungsbacka MFK Tomas Kårebäck 0300-423 88 3 jul Micros, Stockholm Bo Sjöberg 0171-676 30
7 maj AKMG. Göteborg Björn Friberg 031-49 20 41 30 jul Djursholms MF, Hagby Stefan Engberg 08-755 97 23

15 maj Starflyers, Starlanda Jan Levenstam 08-36 18 32 20 aug Djursholms MF, Hagby Stefan Engberg 08-755 97 23
21 maj Södertälje MFK, Påldalen Esbjörn Forslund 08-532 510 84 28 aug Starflyers, Starlanda Jan Levenstam 08-36 18 32

4 jun Djursholms MF, Hagby Stefan Ergberg 08-755 97 23 17 sep Kungsbacka MFK · FINAL Tomas Kårebäcke 0300-423 88

.  12 'un
Skanör MFK, El-e-fantastiskt Kalle Westerblad 040-47 20 20
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Jultävling med 
slam-flygare!
Det var då en j ultävli ng! Där fanns 
allt. Svåra frågor. Lätta frågor. 
Slamflygare - eller vad det nu 
heter, då det handlar om flygande 
slam-krypare?

Skärpta svar!
Det är stil på Modellflygnytts lä
sare. De accepterar inte luddiga 
frågor ens i en jultävling. Nejdå! 
De plitar brev tillbaks och till
rätta- och hänvisar till böcker och 
sidor och har givit sig sjutton på 
att de har rätt och Modellflygnytt 
har fel! Javisst är det så. Schysst!

Frågan om Lancastern blev en 
slamflygare av den digniteten att 
vi nog måste att skriva lite extra 
om "dam busters". Vi får inte fara 
omkring med osanning.

Det gör ingenting att det blir 
fel. Det kan vara berikande. Man 
får en fin anledning att rätta till

och ge fler detaljer i ärendet 
något som inte hade blivit till, 
om allt hade varit rätt.

A lf  har seglat förr!
Alf Eriksson, Diskantvägen 9 i 
Lindesberg, drog till med 18 rätt 
och toppade listan. Dessutom 
bjöd han på en fin utläggning om 
just fråga 4 - Lancastern och dam 
busters-flygarnas specialbomb. 
"Upkeep" hette bomben, påstår 
Alf med rätta! Den finns att be
skåda på Imperial War Museum i 
London, som jag hann besöka 
under Modellflygnytts resa till 
London i början av januari. Be
teckningen "Upkeep" kunde dock 
inte återfinnas någonstans i den 
omfattande skärmutställningen 
som fanns på museet.

Alf visste också allt om kami- 
kaze-flygplanen. Det avbildade

"Ohka"-flygplanet var speciellt 
konstruerat för själ vmordsflygar- 
uppgiften. Det kom att användas 
endast i 4,5 månader. Dessför
innan - redan från oktober 1994 - 
hade man använt sig av ombyggda 
A6M Zero-Sen-flygplan.

Bumble Bee störtade
Fråga 19 har också en bra kom
mentar av Alf, som vet att B umble 
Bee var det allra minsta flygpla
net, som flög 1988, men störtade 
och totalhavererade. Där kom jul
tävlingens andra slamflygare. 
Men inte heller den frågan orsa
kade problem då de tre (fyra) 
främsta skulle skiljas åt.

Fråga 17 om den ryska kvinn
liga piloten Lydia Litvak fick 
också kommentarer från svarar

na. Där var vi flexibla och gick vi 
på grovbedömning.

Fokker V-l hette den intres
santa "roderlösa" maskinen, där 
man bland annat vred på ving
spetsar för att påverka flygläget.

Frågoma hade plockats ur den 
engelska "Air fact & Feats", a 
Guinnes Record of Aerospace 
Achievement, utgiven 1970. Där 
är förklaringen till att fråga 19:s 
Bumble Bee inte nämns i den 
boken.

De tre bästa var fyra
Alf Eriksson, Lindesberg, 18 
Anders Forsberg, Bjurholm, 17 
Henrik Andersson, Göteborg 16 
Thomas Johansson, Lund 16

Den rätta - eller hellre den glada 
- tipsrad, som legat till grund för 
bedömningen ses nedan.

Priser sänds ut i slutet av feb
ruari. Tack för den här gången! 
Modellflygnytt kommer säkert 
igen med fler tävlingar - och själv
klart med fler slam-flygare!

Den Gamble Redaktören
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Skalatävling i Kyoto
Vår modellflygkompis Minoru från en skalatävling, som hållits i 
Takenaka har sänt några bilder den gamla japanska kejsarstaden

Kyoto. Så det är inte bara gyllene 
tempel och avstressande tempel
gårdar som gäller där.

Tävlingen hölls på det lilla mo
dellflygfältet Kansai den 13 no
vember 1993. Härlig sol från en

klar himmel var positivt, men en 
hård vind gjorde det svårfluget 
för känsliga skalamodeller.

Det återfanns inte så många 
EZ-varianter bland de välbyggda 
modellerna av WWII-maskiner

Sveriges 
Modellflyg-

Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Säkerhetsansvarig
Gunnar Eriksson Lennarth Larsson Lennart Larsson Johan Bagge Lars Nygren
östra  Parkgatan 26 Kristinebergsvågen 17 Sigaidsgatan 15 Lokegatan 24 Bergtåktsvågen 9 B

förbund 972 42 Luleå 183 44 Täby 214 65 Malmö 602 36 Norrköping 783 32 Såter
Tel 0920-22 39 26 Tel 0762-502 65 bost Tel 040-19 37 90 Tel 011-16 86 16 Tel 0225-511 96

Förbunds- Fax 0920-22 45 73 08-713 37 91 arb Fax 011-16 91 60
funktionärer
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mellan flygpassen

Så var det dags för månadens 
telefonsamtal till de styrande 
inom radioområdet. Frågan - ak
tuell i början av december - gällde 
huruvida bestämmelsen TFB92A 
är upphävd genomTelestyrelsens 
föreskrift 1 september 1993. Den 
frågan är lika aktuell idag!

Det var då det!
TFB92A bestämde - då den kom 
- att endast typgodkända RC-an- 
läggningar fick användas efter 
den 1 juli 1993. I en "sidoskri- 
velse" tilläts man - som privat
person - ansöka om dispens för 
att få använda sina gamla anlägg
ning, inköpt innan bestämmelsen 
om typgodkännandet kom till. Så 
var bestämmelsen.
En vacker dag på senhösten 1993 
blev en modellflygare varse, att 
man gjort avsteg från bestäm
melsen. Han fick tillbaks sin dis
pensansökan med beskedet, att 
man inte behövde söka dispens. 
Så sa man på Telestyrelsen. Så sa 
man på Telestyrelsen i början av 
december också.
Men man böljade bli osäker. Man 
hade glömt att fråga en avdelning

inom "verket" innan man förfat
tade den upphävande föreskriften. 
Man ville låta det gå på remiss en 
gång till - och kanske man skulle 
ändra tillbaks till det gamla. Man 
visste inte. Inte DÅ.

Vad säger man idag, då?
Därför ringde jag upp NU, för att 
få veta vad som gäller nu. Man 
vet inte heller NU vad som gäller. 
Men man tror sig veta nu , att man 
vet i böljan på mars. Alltså får vi 
leva med den ovissheten ännu en 
tid. Nu är detta i och för sig inte 
ett problem för oss "vanliga" RC- 
styrare. TFB92A drabbar ju 
främst importörer av radioan
läggningar (även om vi RC-kon- 
sumenter i slutänden får betala 
fiolerna!). Dyrt, dyrt!

Det kan dock vara intressant 
för oss RC-konsumenter att veta, 
att nu kostaren typgodkännande
ansökan 4.350:- för importören - 
Dvs BARA ansökningsavgiften. 
Den betalas INTE tillbaks, om 
anläggningen inte blir godkänd!

Till detta kommer en icke ovä
sentlig kostnad för den mätrapport 
som skall medfölja ansökan. Mät- 
rapporten tar ofta Telia Research 
fram. De genomför mätningar och

Ännu inget besked 
från Telestyrelsen

utfärdar mätrapporter.
Det är lätt att förstå, att gänget 

RC-utrustningsimportörer får 
gråa hår. Så här skall det vara i 
Sverige framöver. Men hur länge? 
Kan vi skönja någon ljusnande 
horisont för såväl enskilda kon
sumenter som importörer? Jodå.

ETSI, petsi, p iru m ...
Det finns något som heter ETSI 
(European Telecoms Standardi
zation Institute). De har tagit fram 
en "europeisk" standard för "short 
range devices", dvs för bland an
nat de radioutrustningar, som vi 
styr våra modellflygplan med. 
Vad ETSI gör inom radioområdet, 
kan jämföras med vad man strä
var efter inom det elektriska om
rådet med en gemensam Europa
standard för alla elprylar - en 
europeisk S-märkning, så att säga.

Vissa länder har redan infört 
ETSI-standard. Andra står på tur. 
Sverige avvaktar, eftersom man 
tycker, att ETSI inte i alla avse
enden tillfullo ger vad man öns
kar. Men målsättningen tycks 
vara, att man en gång skall kunna 
implimitera (jo, det heter så!) 
denna ETSI-standard även i 
Sverige. Om så sker, så innebär

det fördelar för såväl en liten RC- 
konsument som för en importör.

Då kan vi direkt hänvisa till 
ETSI-standarden. Finns en radio
anläggning exempelvis i handeln 
i Tyskland, så vet vi, att den upp
fyller ETSI-standard. Då blir det 
lättare och smidigare för Telesty
relsen att utfärda såväl typgod
kännande som dispenser. Man 
litar på ETSI!
Vilket gör att vi slipper att ta fram 
dyrbara mätrapporter, som im
portörerna idag tvingas betala för.

Billiga dispenser osäkert
Om det blir billigare för att få 
dispens är osäkert. Idag debiterar 
man en timkostnad på runt 650:- 
/timme på Telestyrelsen. Det är 
inga dåliga grejer det.

Men å andra sidan säger man, 
att man bör klara av en dispens
ansökan på högst en timme förut
satt den åtföljs av fullgott be- 
dömningsunderlag.

Vi får anledning att återkomma 
till de här frågorna även i nästa 
nummer av Modellflygnytt.

Följetongen fortsätter.
Var så säker!

Den Gamble Redaktören

Hej Modellaviatöer

som Spitfire, P-38 Lightning till 
äldre Boeing Peashooter, Fairey 
Swordfish, Tiger Moth, Avro 504.

Bland ett fåtal japanska före
bilder kunde man hitta Kawanishi 
N1K2-J Shidenkai och en Zero.

Fr v: En vacker Tiger Moth; 
P-38 Lightning - sällan 
skådad modell här hemma; 
Fairey Swordfish - ett trevligt 
skalabygge. Bra ritning finns!

Läste i förra numret av Mfn om 
den nätta dubbeldäckaren "The 
Leprechaun". Någon undrar ock
så vad namnet betyder. Jag kan 
berätta, ty jag var med ...

Det vill säga, jag var med re
dan på 50-talet, då jag praktiskt 
taget lärde mig alla Aeromodeller 
utantill. Där fanns en gång en 
ritning på en jättesegelmodell 
(med dåtida mått) - cirka 3 meters 
spännvidd, klumpig som bara en 
engelsk segelmodell kunde vara 
på den tiden. Nåväl, den hette i 
alla fall Leprechaun och det för
klarades i texten att detta är gaeli
ska och betyder ungefär tomte 
eller vätte, alltså ett litet sagovä
sen som bor under stubbar i sko

gen. Kärran var så stor och klum
pig så man döpte den efter ett 
litet, litet väsen. Förstås.

M ed segelflyg får m an 
ingen propeller 
i mustaschen!

Ledamot
Jonas Hagberg 
Djäknevägen 5 B 
732 48 Arboga 
Tel 0589-192 41

Suppleant
Hanns Flyckt 
Akershultvägen 2 
564 00 Bankeryd 
Tel 036-721 10 bost 

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

Utbildningsledare
Magnus Östling 
Falkgränd 10 C 
783 31 Säter 
Tel 0225-527 33 bost

Grenchef Radioflyg
Christer Persson 
Sperlingsgatan 11 
302 48 Halmstad 
Tel 035-18 72 46 bost

G renchef Linflyg
Hans Andersson 
Valfrid Broddsvågen 52 
165 71 Hässelby 
Tel 08-38 94 69 bost

G renchef Friflyg
Lennart Flodström 
Soldatvågen 25 
444 41 Stenungsund 
Tel 0303-803 77 bOSt 

0303-856 45 arb

Förlagsansvarig & 
Exp-föreståndare
Bo Hallgren 
Box 100 22 
600 10 Norrköping 
Tel 011-13 2 1 1 0  
Fax 011-16 91 60
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Sra reklam för modellflyg 
kostar knappt någonting!
Östgöta-Correspondenten i Lin
köping, Folkbladet och Norrkö
pings Tidningar i Norrköping har 
gjort mer PR för svenskt modell
flyg än vad SMFF själva åstad
kommit med till exempel förra 
årets SM-tävlingar.

Högt pris - ingen intäkt!
SM-tävlingarna kostade SMFF 
bortåt 300 kronor per tävlande (ca 
450 st) i direkt kontant utbetalade 
medel. Någon intäkt blev det inte. 
Inte ens på PR-sidan.

Lokal satsning - utbyte!
Då är det bättre beställt med lo
kala satsningar. Där blir det verk
ligen utbyte av det hela. Och till 
en försumbar kostnad för det 
svenska modellflygförbund, som 
vill ha fler medlemmar, som vill 
ha bättre status för sin hobby. 
Det är nämligen så, att Östergöt
lands Modellflygförbund har ut
sett 1993 års modellflygare. Bara 
det är värt efterföljd hos andra 
distriktsforbund - och varför inte 
blåsa liv i SMFF:s en gång så

stolta "årets modellflygare". Den 
självdog snabbt!

En press-release — Purex!
Östgötarna fixar till en liten press
release, som det så vackert heter 
på PR-språk. Den sänds till några 
tidningar och vips har man för 
inga pengar fått spritt detta till mer 
än 150.000 läsare. Och inte nog 
med detta. De tre positiva dra
karna gör var och en sitt reportage 
om Haine Dannwall, som förutom 
glädjen att bli Årets Modellflyg

are också fick en fin utmärkelse - 
en JAS-modell, som skänkts av 
SAAB.

Årets Modellflygförbund!
Jag vill utse Östergötlands Mo
dellflygförbund till Arets svenska 
Modellflygförbund bara för att de 
jobbar på rätt sätt och gör det alla 
andra pratar om, suckarom, miss
lyckas med - nämligen att göra PR 
för svenskt modellflyg!
Tack, Haine. Tack Östgötar!

Den Gamble Redaktören

Nej, inte ännu mera 
aerodynamik!
R ubriken är Kristian Berg

ströms. Kristian skriver i kol
legan Allt om Hobby.

Som SMFF-ansluten får han 
också Modellflygnytt. Vårt för- 
bundsblad är ömsom vin, ömsom 
vatten, tycker Kristian.

Ibland är Modellflygnytt så då
lig, att han gråter, skriver han i 
Västerås MFK:s tidning Spinn.

Ingen ändring, tror jag
Men j ag tänker inte ändra på inne
hållet i Modellflygnytt, om det är 
det han är ute efter.
I stället jag får hitta på en märk
ning av varje utgåva av Modell
flygnytt med aerodynamikinne
håll, så att han kan hålla sig un
dan, då det sätter åt som värst.

Man blir less!
Man blir less på allt om aerody
namik i Modellflygnytt, tycker 
Kristian. Och är det dessutom åt 
helskotta fel, så är det än mer 
bedrövligt. Jo, men visst.

Nytt for många!
Man har ringt och vill ha mer om 
aerodynamik. Bara för att vi skrev 
om saken 1990, så är det inte fär

digt med det. Det har kommit till 
nya medlemmar, som inte lik 
Kristian & Co hunnit ledsna. De 
vill ha mer av den varan. Då bör 
de få det.

Varför inte få  veta mer?
En annan sida av saken är, att man 
tycker det är trevligt/kul/intres- 
sant (stryk det som önskas!) att 
kunna ta del av flera "läror/irr- 
läror" och inte bara följa de för 
Kristian självklara aerodynamis- 
ka reglerna. Även om de förefal
ler vara de rätta.

Somna om, om Du vill det!
Det är inte fel, att vi får chans att 
själva kritiskt granska, värdera, 
jämföra och inte få allt itutat, utan 
att begripa något. Alltför mycket 
i vårt land har gått snett, bara för 
att vissa människor ställt sig upp 
och predikat, medan andra okri
tiskt lyssnat (tveksamt!), hållit 
med - och röstat!
Ibland måste vi ta ställning och 
inte bara slå på BingoLotto och 
hoppas andra "tar handom'et".

Ja till EU. Nej till EU!
Experter på EU säger ja till EU.

Experter på EU säger nej till EU. 
Det kan då vara bra, att Du som 
enskild medborgare får övning i 
att väga argument, välja argument 
och slutligen ta ställning. Alltför 
få människor kan ta ställning idag, 
vågar ta ställning idag.
De har tyvärr hittills alltid fått 
"hjälp" med detta av påstridiga 
"messerschmittar". Det är min 
åsikt. Jag jobbar efter den. Och tar 
ställning! Och följderna därav!

Kopernikus & grabbarna
Förr i världen slog man ihjäl folk, 
som påstod att jorden var rund. Så 
enkelt var det på den tiden.

Här skall inte slås ihjäl. Men jag 
tycker det är patetiskt då Kristian 
ställer upp på Martin Ingelman- 
Sundbergs teorier och nära nog 
demagogiskt omyndigförklarar 
alla andra teorier i ämnet.

Jag är också Martin-troende. 
Men jag vill att andra skall få 
komma till tals. Jag omyndigför
klarar ingen. Ej heller får jag upp
kastningar av att läsa deras krior.

I stället anser jag, att man ge
nom att publicera deras mer eller 
mindre felaktiga teorier kan få fler 
att verkligen förstå den sanning, 
som alltid det kommer att bli dis
kussion kring. Så har jag hittills 
försökt jobba med Modellflyg
nytt. Så tänker jag fortsätta att 
jobba med Modellflygnytt. För 
jag får dagligen bevis för att det 
är så man vill ha det.

Har man andra önskemål, så är 
man välkommen att kontakta mig. 
Det har Kristian i och för sig gjort. 
Men han är än så länge ensam! Det 
är tråkigt att han skall vara ensam 
och ha det besvärligt.

Finns det fler, som delar hans 
åsikter, så skriv! För det är viktigt 
att Modellflygnytt verkligen är 
som läsarna vill ha sitt modell- 
fly garblad!

Avslutningsvis så är det aero
dynamik, som håller vårt modell
flyg uppe! På det ena eller andra 
viset. Men då Kristian far i taket 
på grund av Modellflygnyttskri- 
verier, då handlar det inte om 
aerodynamik! Mer om latent och 
svårbemästrad lyftkraft.

Den Gamble Redaktören 
(faktagranskat av Baloo, 

redaktions-katt)

Kanalseparation? 
De har aldrig vari 
nån decibell i m in 
sändare, tokfan!
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mellan flygpassen

Dam
Busters
Jultävlingens fråga om "dam bus
ters" blev en slamflygare. En spe
cialbyggd Avro Lancaster (Spe
cial B Mklll) bar bomben till sitt 
mål. Så långt var det rätt.

Specialbomben som skulle 
krossa tyska dammbyggnader 
hette inte Tallboy eller Grand 
Slam. Inte heller Straight Flush, 
som var det tredje alternativet.

Bomben hette Upkeep och 
inget annat. Det var ingen vanlig 
bomb.

Damm-knäckare
Det var svårt att bomba dammar 
med bra resultat. Dammväggar 
är rejäla. Tjocka. Upkeep-bom- 
ben togs fram speciellt för att 
knäcka tyska kraftverksdammar.

Här krävdes meter-precision. 
Bomben måste detonera alldeles 
intill de kraftiga dammväggama. 
Då först kunde man lyckas i sitt 
uppsåt. Det var svårt.

Skydd m ot torpeder
Torpeder funderade man först på. 
Fällningen kunde då ske dit skyd
dande skyddande luftvärn inte 
nådde. Tyskama hade dock ubåts- 
nät i flera omgångar till skydd 
mot torpeder. Torpedidén spola
des därför. Den dög inte.

Studsa fram  till m å le t...
Mr Barnes Wallis som böljade 
fundera

Den skulle kunna fållas på säkert 
avstånd från luftvärn. Den skulle 
studsa fram på vattenytan från 
fällningsplatsen ända fram till 
dammväggen. Då skulle den inte 
fastna i några torpednät!

... och sjunka på  rätt 
ställe!
Där skulle den sjunka till botten - 
och detonera. Intill dammväggen 
för största verkan! En genial idé, 
tyckte man.

Som att "kasta smörgås "!
Man gick till verket. För att få 
bomben att studsa på vattnet (som 
att kasta "smörgås" med flata ste
nar), så måste den fällas från låg 
höjd - annars hade den bara fallit 
ner och sjunkit direkt. Bombens 
hastighet då den träffade vatteny
tan blev därigenom nära nog det 
fällande flygplanets.

En snurrig idé, faktiskt
Det inte räckte med bara en studs 
- flera studsar måste till för att 
bomben skulle nå ända fram till 
rätt läge på botten intill damm- 

För att göra bomben 
fick den formen av

en rund behållare. Under fäll
ningen skulle "tunnan" dessutom 
rotera - och därigenom studsa 
lättare - och längre.

Lancastern byggdes om
Bombens form och fällnings- 
metoden krävde ett nytt sätt att 
bära bomben i flygplanet. Bomb
rummet rensades. Bombluckor 
togs bort. Hållare sattes dit.

Bomben — man kunde bara ta 
med sig en bomb — hängdes upp 
i två triangelformade bärare tvärs 
flygplanet. Därigenom kunde den 
rotera fritt i de lager, som fanns i 
bärarna. En speciell motor stod 
för rotationen via en v- rem.

Innan bomben fälldes satte man 
rejäl snurr på den - 500 varv/min!

Viktigt hålla rätt fa llhöjd
Bomben skulle fållas från nära 
exakt 18 meters höjd. Och det var 
mycket noga med att man höll 
rätt höjd. Fällde man den för högt 
nådde den inte fram till sitt mål, 
för lågt och den studsade längre 
och missade målet. Den vanliga 
höjdmätaren kunde inte använ
das. Två kraftiga strålkastare (en 
i fören och en i aktern på flygpla
net) riktades så att deras ljus

käglor möttes på vattenytan, då 
flyghöjden var rätt.

Tester, p rovn in gar ...
Teorier blev realiteter. Man bör
jade experimentera och fick snart 
bevis för att man var på rätt väg. 
Bomben fungerade.

I maj 1943 gjorde man provin
flygningar och provfällningar på 
speciellt uppbygda övningsmål 
för att nöta in den nya fällnings- 
tekniken. Historien ger oss bevi
sen för att man lyckades.

Den Gamble Redaktören

Ovan: Bomben skulle studsa 
förbi undervattenshindren fram  
till dammväggen, sjunka ner på 
rätt plats och detonera.
Nedan t v den bomb, som finns 
på Imperial War Museums 
avdelning om det framgångsrika 
"darn blasting weapon 
Den ombyggda Lancasterns 
"bombrum" — Upkeep hängde 
under och utanför flygplan- 
kroppen i två triangelformade 
hållare, som gjorde det möjligt 
att snurra upp den i varv före  
fällningsögonblicket. Viktigt! 
Obs rotations riktningen!

AV RO LANCASTER Special B Mklll 617 Squadron

Modifierat bombrum

Bombhållare med lager - 
en i var ände av bomben

Motor, som ger drivning till 
bombens rotation

Kilrem

Rotationsriktnmg
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Christer P, 
OS-hockey & 
en helikopter

I vinter har det inte blivit mycket 
helikopterflygning, enligt Chris
ter Palmdahl.

När det svenska hockeylands
laget låg en vecka på träning i 
Rönnäng på Tjöm införOS i Lille
hammer var det kul att köra lite 
helikopter för grabbarna.

"Tre Kronor" skulle ha lite an

dra aktiviteter än hockeyträning, 
så helikopterflygning var popu
lärt. De fick pröva på med dub
belkommando. Killarna hade 
verkligen kul när kompi sama för
sökte flyga. De tjoade och applå
derade. Tänk, alla grabbar - stora 
som små - tycker om att 'leka'. 
Förbundskapten Curre Lund

mark menade att vitsen med 
träningsveckan var att hitta rätt i 
kompisgänget. Det är bara att 
hoppas på ett vinnande OS-lag. 
Att vara mästare känns ju alltid 
bra! Det där att vara gift med en 
'stor grabb' under tävlingssä
songen är inte alltid så lätt enligt 
undertecknad. Carin Carlsson

Christer Palmdahl gör sitt fö r  
att det svenska OS-laget i 
hockey skall hitta rätt!
Ovan provar Håkan Looh (tv)  
och Håkan Lundström på den 
svåra konsten att flyga heli
kopter. Ett glatt gäng fö ljer  
övningarna med glada tillrop! 
Foto: Lennart Ekberg

Inte Sverige-pop, m en ...
Grejen i handen e lle r ...
Rätt många radiostyrande mo
dellflygare håller sin sändare med 
båda händerna samtidigt som de 
hanterar spakarna. De styr oftast 
med tummarna på spaktoppama. 
Det är bäst, tycker de. Även om 
man ibland erkänner, att det är 
lite hämmande.

Hängande g r e j ...
En del anser, att man flyger bätt
re, om man hänger sändaren i den 
medföljande nackremmen.

grej, bäst?
utomlands är det många 

som tycker att det allra bästa är en 
speciell hållare för sändaren. Den 
håller sändaren stilla på rätt ställe, 
stabilt och bra.

Rätt många F3A- & F4C-fly- 
gare i toppskiktet kör med sånt 
här, men främst utomlands. Så 
det här nog inte så dumt i alla fall!

På bilderna här ses två USA- 
pultar. Dekan sägas representera- 
det senaste på sändarhållarom- 
rådet. Den ena krokas över ax
lama och kostar omkring $80 hos 
Pro-Vest Mfg, Oregon (tel 503- 
743-2211). Den andra, som byg
ger på en halsrem kostar $20 hos 
Petal Mfg, New Jersey (tel 908- 
766-7095). Tänker Du ringa och 
beställa, så om ihåg att lands
numret till USA är 0091! Glöm 
inte heller att frakt, moms till
kommer! Red.

elektro-startmotorer för modell- 
motorer. Passar OS, Tartan, 
Titan, ST, Quadra m fl. 
Högvärdigt tillbehör för an 
språksfulla modellbyggare.
Ring eller faxa för information: 
Tel & fax 054-18 64 07 
Mobil 010-674 09 09

SWEDCON KB

FEMA

Flygplanskraschare inför rätta
MARSEILLE (iDAG-AP) 
Medlemmarna i modell- 
flygklubben i staden 
Cuges-les Pins kunde inte 
fatta varför deras radio- 
styrda modellflygplan 
kraschade så ofta.
Under 1991 och 1992 gick över 
100 värdefulla plan i backen utan 
synbar orsak och förvandlades 
till kaffeved. Till slut gick det 
upp ett ljus. Hade inte den 62- 
årige elektronikläraren näst

gårds beklagat sig över att pla
nen flög över hans hus och förde 
ett Herrans oväsen ..? Polisens 
utredare tillkallades och kunde 
konstatera, att någon störde dem 
med en radiosändare. Utredarna 
kunde spåra sändaren till lära
rens hus med hjälp av en radio- 
pejl. I går kom hans fall upp i 
domstol. Åklagaren kräver 20 000 
kronor i böter plus fyra månaders 
fängelse villkorligt.

Saxat ur iDAG och insänt 
av Thomas Natans son)

Box 7045 · 650 07 Karlstad J

Bygg Tjålles 
SAAB Safir!
Den förträffliga ritningssatsen kostar 250:- och omfattar två ark 
i A0-format med modellen i skala 1:5. Detaljerad treplansskiss 
för dokumentation medföljer. Sätt in beloppet på postgirokonto 
427 74 37-2/Kjell-Åke Elofsson och ange "Safir" på talongen.
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RFK Gripens verksamhet har 
varit på sparlåga, skriver Chris
ter Gunnarsson, klubbens orf. 
Det har berott på att man tvingats 
flytta från Havgårdsfältet, där 
man hållit på under en längre tid. 
Under tre år har man sökt efter ett 
nytt fält. Ett bra fältförslag fick 
spolas då grannar protesterade

med "grym" flyg
tidsbegränsning 
som följd. Man 
fick söka vidare. 
Blickar riktades 
mot Simmelsber- 
ga flygfält strax S 
om Söderåsen i 
Svalövs kommun. 
Helsingborg lig
ger 35 km bort.

Simmelsberga 
gård och flygfält 

drivs av en flygintresserad familj 
med b la tre fullskalaplan i den 
egna hangaren. Grässtråket - 750 
m X 40 m - har tidigare använts av 
F 5 för träning i nödlandning. 
Under 1993 har RFK Gripen hål
lit till här - man har samsats med 
fullskalabrödema. Rekryteringen 
har tagit fart igen.

Nu arrenderar man ca 20 000 
m2 vid sidan om själva flygfältet. 
Gräs såddes i höstas och allt bör 
vara klart under våren.

RFK Gripen har för avsikt att 
arrangera sin skalatävling i år: 
populärskala & teamskala står på 
programmet för kommande "Sim
melsberga Scale Trophy" -täv
lingen flygs 18-19 juni. Då blir 
också premiär för ett nytt pris till 
minne av vår kamrat Esbjörn 
Strömqvist.

Möjlighet kommer att finna till 
husvagnsuppställning mot en 
mindre avgift. Då ingår el, vat
ten, toalett och dusch.
Vi kan också som enda (?) mo- 
dellflygklubb erbjuda övernatt
ning i "Bed and Breakfast" till ett 
rimligt pris. Nja, det är mark
ägaren, som har 18 bäddar för

Vi är inte
längre
fältlösa!
uthyrning. Ta gärna tillfället i akt 
att besöka en annorlunda inra
mad flygmiljö, avslutar Christer 
sina rader.
Den som vill veta mer om RFK 
Gripens fält & aktiviteter, bör 
ringa Christer Gunnarsson 0435- 
155 54 eller Tommy Christians- 
son 0435-414 23.

Dags för 1994 års 
Stenungsundspokalen

När det nu snart våras i mar
kerna och Stenungsunds MFKs 
fält Gräslanda åter grönskar är 
det dags för F3A-tävlingen 
" Stenungsunds-pokalen".
Det blir för fjärde året i rad som 
den tävlingen anordnas. Som 
vanligt har svenska och norska 
eliten aviserat sin ankomst.

Uppenbarligen har tävlingen ett 
grundmurat rykte hos modellflyg
are runtom i väst-Sverige, efter
som en talrik publik har följt täv
lingarna vaije år.
Anders Johansson, Linköping, 
har redan två inteckningar i den 
åtråvärda vandringpokalen och 
har därmed i år möjlighet att ta

hem den för gott. I år går täv
lingen under helgen efter Kristi 
Himmelsfärdsdagen-alltså 14- 
15 maj. Första start sker på 
lördag kl 0900. Det kommer 
som vanligt att tävlas i tre klas
ser: F3 A-FAI, F3 A Nordic och 
F3 A Populär. F3 A-FAI har i år 
bytt grundprogram till det s k 
B-programmet.
Tag gärna med familjen och 
beundra de skickliga piloterna 
och deras underbara modeller. 
Upplysning genom Mikael Pet
tersson 0303-892 67.

Välkomna!

Behövs inte säkerhets
vakter om man kör med 

klämmor? Giv mig i så fal1 
då 12 stycken!

>

Model -Craft stöttar svenskt modellflyg
Vinnare i värvningslotteriet vid den slutliga dragningen för 1993: 
Tomas Wiklund, Solna MSK ·  Hans Olsson, Norbergs FK mfs · 
Gunnar Ågren, Uppsala FK mfs ·  Christian Borén, Grums MFK  ·  
Borås MFK ·  RFK Viggen, Borlänge ·  Södertälje MF/ÖSFK ·  
Malmö RF ·  Västerås FK mfs ·  Vallentuna MFK  ·  Alingsås MFK  ·  
Ånge MK ·  Hökaklubben, Halmstad ·  Stenungsunds MFK  ·

Vinnare vid dragning av 200 st inrapporterade RC-certifikat: 
Patrik Johansson, Hyltebruks MFK

Kontakta SMFF:s ordförande Gunnar Eriksson för information om hur Du 
bär Dig åt för att få chans att vinna en fin OS-fyrtaktare genom att avlägga 
prov för RC-certifikat eller värva juniorer till SMFF!
Gunnar finns på telefon 0920-22 39 26 eller telefax 0920-22 45 73!
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Nick & Chuck
Hej redaktöm!
Jag läste i Mfn nr 5/93 Bo Holm- 
blads artikel angående Sk 16 och 
jag kan meddela, att jag kommer 
att läsa kommande artiklar med 
stort nöje. Själv har jag sedan 
några år haft Nick Ziroli och 
Chuck Gill — två fantastiskt trev

liga och hjälpsamma gentlemen 
— som brevvänner.
Under '93 byggde jag en SNJ-6 
från scratch efter Nicks plan. Ty
värr kunde jag inte få över en av 
Chuck byggsatser på grund av 
fraktrestriktioner mm. 
Premiärflygningen skedde den 23

oktober i strålande sol. Hon fly
ger som en dröm - lugnt och sta
bilt på 1/2 trottle. På 3/4-gas är 
hon klar för stunt med mjuka rol
lar och loops. På fullgas förvand
las hon till en Racer!

Zenoah, Zinger, Graupner
Modellen är utrustad med en 
Zenoah G62, som drar en Zinger 
22" X 10" propeller, Robarts 161-

ställ med tryckluftsanläggning. 
Jag flyger henne med en Graupner 
MC-16 utbyggd till 8 kanaler. 
Jag kan verkligen rekommende
rar denna fina modell till dem, 
som vill ha något alldeles extra. 
Jag har varit i kontakt med Bo H 
och jag önskar honom all lycka 
med bygget.

Hälsningar! 
Lars Bergh, Ripa RFK

Flyg i Ripa!
Ripa-fältet är ett av södra Sveri
ges bästa modellflygfält. Dess 
stora yta och avsaknaden av intill- 
liggande skog gör fältet lämpligt 
för all form av modellflyg. Möj
lighet finns för enklare camping.

Gör ett semesterstopp!
Åhus med sin fma strand ligger 
bara 4 km från fältet, så varför

SKANE
NYTT

Så var det ett nytt år och da
garna böij ar bli längre och snart 
är det full fart på flygningen. 
Under 1993 försökte vi i SkMFF 
att någorlunda regelbundet 
komma ut med ett enkelt infor
mationsblad. Det blev 5 st. Vi 
har emellertid mött problem att 
få informationen spridd inom 
klubbarna. När vi nu fått en 
egen ruta i Modellflygnytt så 
kan alla ta del av informationen 
den vägen. Därmed skippar vi 
vårt eget blad. Har ni några 
idéer eller information som ni

vill ha spridd så kontaktar Ni 
fortfarande vår sekreterare på te
lefon 040-163575.

Aktivitetsplanen
Vi håller på att ta fram en kalen
der över vad som händer på 
modellflygfronten i Skåne under 
1994. Det gäller inte bara etable
rade tävlingarna - dem hittar man 
i regel i tävlings-kalendem - utan 
allt från skoj tävlingar, meetings 
till Scania Cup.

KM (klubbmästerskap) som 
finns i kalendern är öppna för alla

inte stanna ett par dagar under 
den kommande semestern?
Ripa Radioflygsällskap, som dri
ver verksamheten på fältet, har 
under '93 arrangerat klubbträffar, 
fått igång skolflygverksamhet, 
åtnjutit dogfighttävlingar mm. 
Med en förhoppning om en minst 
lika trevlig modellflygsäsong '94 
hälsas stamgäster, gästflygare, 
dogfajtare med flera välkomna 
till Ripafältet!

Rickard Petersson 
Ordförande

i distriktet. Flera klubbar har 
skickat in uppgifter men många 
har inte hört av sig. Häng på era 
tävlingsansvariga.

Klubbregister
När vi är inne på administrativt 
snack så håller vi på med att bygga 
upp ett klubbregister med en 
mängd uppgifter som vi alla kan 
ha nytta av.

Tyvärr saknas många uppgif
ter, och är inte alla klubbarna 
med blir det hela förfelat. 

Klubbmedlemmar sätt blås-
lampan i hä.....  på er styrelse,
om man inte har sänt in uppgif
terna. Det tar högst en halvtimme 
att fixa till det.

Distriktsmästerskap
Att kora di striktsmästare är bland 
det trevligaste i SkMFF. Vi har 
arrangörer till DM i friflyg alla

RADIOSTÖRNING!!
(Trodde Du ja! 

Det är pilotstöming 
utav bara sjutton!)

klasserna, F3A populär, inom
hus (förmodligen) och helikop
ter alla klasserna.
Finns det någon klubb som vill 
arrangera F3B-T, El-klassema 
(Skanör?), Oldtimer eller nå
gon annan klass så hör av er.

Distriktsmöte
Årets möte kommer att hållas 
13 mars kl 10.00 på Frosta
gården strax söder om Hörby. 
Kallelse har sänts ut och mer 
information kommer.

Motioner skall vara SkMFF 
tillhanda senast 940210.

Vinterns bygge mm
Vinterns bygge har väl kommit 
så långt att ni håller på med 
slutjobbet så

MÅLA VÄL 
Skrivaren
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-^ ^ -a e ro m o d e ls

Messerschmitt Bf-109 
Focke Wulf FW-190 
North Am P-51 Mustang 
Supermarine Spitfire 
Lockheed P-38 Lightning

PRIS 820:·

*

Fun-Fighters i byggsats 
med motorkåpa, kabinhuv 
och färdiga vingar

Umeä Teknik & Hobby · tel/fax 090-14 38 55

Y a m a d a

* > 

Nyhet i flygplast!

Y S  - m o to re r - A L C Q R D ,

Reservedeler

HATORI Tuned Pioes
H ögvingad m odell fö r ,19-.30-m oto r.

S .  J u l t o n  P r o d .
O tro lig t kraschtålig! 
M ycket lä ttflugen!

Sakkerhusvn. 5 K ropp & vinge är fä rd igbyggda.
A llt utom  m otor, rad io och hjul ingår.

N-3600 Kongsberg ALCORE
F ax :+47 32 767116 . S nödroppsvägen 3, 393 59 Ka lm ar

•  FLYGPLAN-BYGGSATSER
Dvnaflite
Spitfire Funscale. ..spv 2050 mm.. .1965:-
Spitfire - " - .... ..spv 1 420 mm .. .... 985:-
F4 Conair - * -. ..spv 1 372 mm .. .... 995:-
P-40 Tigershark.. ..spv 1410 mm.. .... 965:-
P-51 Mustang.... ..spv 1 300 mm .. .... 950:-
Great Plane
Super Skybolt.... ..spv 1 450 mm .. .1985:-
Cap 21 .............. ..spv 1525 mm.. .. 1175:-
Ultra Sport 40.... ..spv 1400 mm.. .1295:-
Ultra Sport 40ARF,färdigbyggd.... ..2795:-
Patriot 40 ........... ..spv 1 1 95 mm .. .. 1325:-
FI 4-Tomcat 60 ... ..spv 1 480 mm .. .. 1 950:-
Midw«»t
Aerojtar 2 0 ....... ..spv 1330 mm .. .... 945:-
Aerojtar 4 0 ....... ..spv 1574 mm.. ....995:
Sukhoi 4 0 .......... ..spv 1410 mm.. ..1295:-
Cherokee 4 0 ..... ..spv 1 556 mm .. .1595:-
Carl Goldberq
Piper Cub J-3..... ..spv 1940 mm .. .. 1195:-
Super Chipmunk. ..spy 1 620 mm .. ..1845:-
Ultimate Bipe..... ..spv 1370 mm.. .2195.-
Extra 3 0 0 .......... ..spv 1 720 mm .. .1975:-
Sukhoi SU-26..... ..2395:-
Falcon 56 I I I ...... ..spv 1 420 mm .. .. 1195:-
Thunder Tiqer ARF (färdiabyqat)
Champion 30L.... ..spv 1300 mm .. ..1385:-
Champion 451__ ..spv 1412 mm.. ..1495:-
Super Decathlon 40 1 626mm .... .1795:-
Right Flyer 40H .. ..spv 1 424 mm .. .. 1395:-
Eagle 30H ......... ..spv 1 500 mm .. .. 1095:-
Vi har öv»n modeller for dig »om tävlar i 
Quick«» 500 Pylon »amt F3A.

•  RADIOSTYRNINGAR OCH TtLLB.
Futabo
Attack-4 AM 40 M H i inkl.3serv......1675:-
Conquest 6, 4j«rv, ackarHadd.........3595:-
Conquest 5 Heli, 4serv, - " - ........ 3895:-
FF7 Super A,Combi,4serv,- " - .......4995:-
9ZA SuperFlygradio komplett...... 1 9.450:-
Servo SI 48 3kg, 0,22s....... 1 95:- 4st.685:-
Servo S3001..... ■ * - ..265:·, 4st. 895:-
JR/Graupner
FM 31 4 , 35/40MHX, 3serv............ 1 895:-
MC 14, 35MHz, Iserv......................2295:-
MC 16/20 35MHx, Iserv................ 3650:-
MC 20 Eco 35MHz...........................6995:-
Servo C508 3.5kg,0.22s.... 1 95:-,4st.685:-
Servo C5007 4kg,0.22i.....285:-.4st.995:·
Vi täljer öven JR.Hitec och Sanwo 
•  MOTORER OCH TILLBEHÖR
YS 45 FS/FR (Sid/Bakblås)...............1895:-
YS 61 FS/FR · * · ..................2995:·
YS 120 Fyrtak»...................................4350:-
YS 120 AC (Airehamber) Fyrtakt.....5995:-
Magnum Pro 36SE.............................. 965:-
Magnum Pro 40SE.............................. 995:-
Magnum Pro 46SE............................1045:-
Magnum Pro 61SE............................ 1495:-
♦IRVINE motorer· Vi har alla på lager...
Vi täljer oxo ROSSI, OS, WEBRA, MOKI 
•  GLASFIBER LIMMER M.M
Glatfiber 25 /8 0 /10 5 g r...... 55:-/60:-/65.-
Lamineringtepoxy 'Akg...................... 149:-
ZAP Cyalim alla torter och ttorlekar....

M . a e r o m o d e l s - Æ W O m Æ Z & m
Minii) lili M i )  H.JI tt.íO, Fi i4i )h 14.» 11.10 v \ \ \ \

T»ltftn+Fa« 08-55080013 - « λ Λ  W  *
Butik: Sjömeu vägen 30 Södertälje Södra

Lagerstädning flyg & båtar!
Ultimate 10-300 (Goldberg) för .60/2-takt 
Dearcat F-8 (TopFlite) för .60/2-takt 
Norman Islander (MFA) semiskala 2 x .049 
Norman Islander (MFA) semiskala med elmotor & til 
Super Sportster 40 (Great Planes) för ,40/2-takt 
Telemaster 96 (PB), spv 2400 mm för .60-.90/2-takt 
P-40 Tiger Shark (Dynaflite) för ,40/2-takt 
Unlimited (Robbe) l/br 830 x 830 mm, katamaran 
för eldrift. Axel & roder saknas!
Hot Shot Sprint (Dumas) för 7,5-11 cc, utbord 
Hot Shot Sprint 3,5 (Dumas), nästan klar i ABS 
Sinus 80 (KP) med monterad McCullogh 22 cc 
bensinmotor. Alla tillbehör. Allt helt nytt!
Utförsäljning av reservdelar till G-Mark! Beställ separat lagerlista!

Fredriksbergsvägen 14 
193 34 Sigtuna

Telefon & Telefax 08-592 505 55 (öppet vard (ej onsd) 16-18, lörd 10-15.

-2^400:- 1.700:-
-2Æøa> 1.400:-
—---975:- 750:-
ihör 1.600:-
JL4W:- 800:-
jLseer- 1.100:-
JL260:- 900:-

750:-
-+50tf- 800:-
-2τ40ϋ:- 1.600:-

J*QQ0;- 5.500:-

SIGTUNA HOBBY

"Sunshine"
se artikel i Allt om Hobby 8/91 
Motormodell för söndagsflygaren 
för 4,5 cc 2T spv 1400 mm 
för 6,5 cc 4T
Klarar av många häftiga manövrar 
är lättflugen, antingen på hjul, 
pontoner eller skidor.

Ritning + byggbeskrivning 130:- 
Ritning + byggbeskrivning + pontonritning 150:-

Umeå Teknik & Hobby · tel/fax 090-14 38 55

pg15 97 50-9

Satsa på EL-flyg i sommar.
Allt Du behöver för att elektrifiera din modell finns hos

Från små lätta elseglare till stora skalamodeller.
Vet Du att Du kan ersätta upp till 20 cc tvåtakt med EL! 
Med lika bra eller bättre prestanda!
•  PLETTENBERG  ...........................  EL-m otorer
• SCHULZE  ................................... superladdare
• SOMMERAUER  ...........................  fartreglage
• SANYO  ...........................................  N iCd-celler
•  A E R O N A U T .....................  fä llbara propellrar
• C O M P-A ir...........................  g lasfiberm odeller

FREUDENTHALER  ....................VM -m odeller
KRUSE  .................................... högeffektväxel

Katalog mot 10 kr i frimärken.

- Å k l l f  111» ] l  i tel/fax: 0171 - 67630  

Box 257 746 26 BÅLSTA

57



FRÅN KLUBBARNA r / "

k  ϊ Λ
.—

Aktiviteter pä klubbniva · inbjudningar · meetings · plata svartvitt · sänd in till Model Iflygnytt

En olycka händer så lätt!
-------------------------------------------------------------------------------------- ^Den här artikeln är saxad ur STABBEN  - klubbtidning

i Aeroklubben Modell i Göteborg. Dessutom har Red. ersatt 
namnunderskriften med en "Mfn-stuvad" signatur. 

-------------------------------------------------------------------------------------- -
Här sitter jag med pennan mellan 
tummen och gipsskenan och för
söker skriva några rader så att ni 
förhoppningsivs inte skall råka 
ut för samma sak som många 
andra — och nu även jag — har 
drabbats av, nämligen propeller- 
skadade fingrar. I mitt fall ett 
kluvet lillfinger.

Två smala lillflngrar!
Det var ju inte så festligt att skåda 
2 smala lillflngrar på högerhanden 
efter smällen, speciellt inte med 
tanke på att jag är en flitig amatör
klarinettist, och lillfingret som 
skall betjäna 4 klaffar på klari
netten!

Min första tanke var Herre Gud, 
måste jag sluta spela nu, eller 
behöver jag gå över till trumpet 
eller trombon efter alla dessa år 
med klarinetten?

Men det spelar egentligen ingen

roll var vi sysslar med, händerna 
och synen är väl det viktigaste vi 
har för att få bra livskvalitet.

Varför händer sånt här? Jo, man 
är för ivrig och har dåliga start
rutiner. Jag tänker då rakt inte 
lägga av att flyga på grund av 
denna händelse, men jag måste 
organisera startproceduren så att 
riskerna att skada sig blir minsta 
möjliga.

Jag tänker i fram tiden:
• Slipa bort eggen på propeller
bladen och måla toppama vita, så 
att man tydligt ser omfånget när 
den är igång.
• Undvika att ha bränslenålen på 
samma sida som den heta ljud
dämparen. Man rycker lätt till
baka handen mot propellern, då 
man bränner sig.
• Alltid ha sändaren på samma 
sida som bränslenålen, eller med

andra ord, inte ha sändaren eller 
andra prylar placerade så att man 
måste sträcka sig över propellern 
för att nå dem.
• Hålla glödklämman med ka
beln så långt bort som möjligt 
från propellerområdet.
• Försöka vara två vid start. En 
håller planet. Ett alternativ kan 
vara att sticka ner två stadiga 
pinnar i marken (en framför varje 
vinghalva), som hindrar planet 
att komma emot en vid starten.
• Inte flyga ensam, eftersom man 
behöver hjälp med omplåstring 
och förband om man skadar sig 
svårt.
• Alltid ha plåster med.

Berätta fö r  andra!
Det finns säkert mycket mer man 
kan göra för att undvika propeller
olyckor. Har Du idéer och goda 
råd - skriv till STABBEN {eller

till M fn.för den här sortens pro
blem är universella! Reds anm). 
Jag vill här också passa på att 
tacka alla som hjälpte mig med 
omplåstring och att samla ihop 
prylarna och få dem till bilen.

Hälsningar!
En med delat lillfinger

FRIFLYG SERVICE
Svenska & utländska byggsatser 

timers · krokar · linor · ritningar · mm
Svenska modeller för nybörjaren - 

speciellt i segelkurser.

Även modeller för experten. 

Modellerna är helt i trä (balsa & furu) - allt 
för att snabbt komma igång med tävlandet.

Beställ gärna katalogen för friflyg 
(kommer ut i mars) - 40 kronor i sedlar eller 
frimärken, eller på postgirokonto 27183-3.

FRIFLYG SERVICE
L A R S  L A R S S O N  

G endalen 57 ·  466 94 SOLLEBRUNN  
Telefon 0322-421 17 kvällstid

E I  w  f j  För radioflygarna har vi 
1 1 Jr byggsatser från Goldberg, 

Great Planes, SIG, PICA, 
Marutaka, Graupner, Robbe, 
Top Flite, Duncan Hutson, 
Pilot, Thunder Tiger,
Även plastmodeller från 
Academy.

För radiobilåkarna har vi 
Schumacher, Kyocho, 
Panda, Corally etc.
För skalabyggarna har vi 
Pochers berömda bilar och 
Academys plastmodeller.

För radiobåtbyggarna har 
vi byggsatser från Robbe, 
Graupner, Kyocho, Krick etc. 
För skalabyggarna för vi 
Corels sortiment och 
Academys plastmodeller.

Vi säljer också gärna våra varor per 
postförskott!

För katalog, sätt in 25:- på postgiro 
629 23 55-2 så skickar vi vår katalog 

omgående.

Ny
hobbyaffär 
i Norrland

Motorer

Skellefteå
Besöksadress: Nygatan 30A 

Öppettider: 11-18 (11-14) 
Tel: 0910-267 66 
Fax: 0910-139 61

G löd stifts motorer från 
bl.a. OS, Super Tigre, 

Irvine, Magnum, Enya, 
SC och Brat.

Radio
På radiosidan för vi bl.a. 
Futaba, Graupner/JR, 
Sanwa och HiTec 
samt Sanyos, GPs och 
Kyochos ackar.

Vi s ä lje r  o c k s å  P ro m o -T e c h s  
b ö c k e r, P ilo ts k o la  o ch  

B y g g s k o la  fö r  R a d io fly g a re !

Vårt tillbehörssortiment är stort och vi 
har produkter från:
DuBro, Goldberg, Robart, Kavan, 
Thunder Tiger, Sullivan, Model Tech, 
PowerMax, Master, APC, Tettra, 
Solarfilm, Coverite, DeLuxe Materials 
samt Sanyos acksortiment.

Vi har också ett omfattande 
balsasortiment från PeAs Rotorblad.
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Det kostar!
Modellflygare på Sundbro får 
punga ut med 10 000 kronor, 
om man flyger på fel tider på 
gamlaanrikaSundbrolaltetnorr 
om Uppsala.
Grannarna har fått Uppsala 
miljö- & hälsoskyddsnämnd 
att reagera. 85 dBA på 10 m 
avstånd blir bullergränsen.

Atta till tjugo!
Ett klipp ur Upsala Nya Tid
ning ger vid handen, att man 
inte får flyga före kl 8 och 
efter kl 20 på vardagar (mån
dagar kl 18 liksom lördag & sön
dag, då man inte får dra igång 
förrän kl 9).
Under midsommar får ingen flyg
ning förekomma. Reglerna gäl
ler även uppsalaskyttar vid Eke- 
byboda. Inte ens skytte-SM 1994 
i Uppsala får dispens.
Slutskjutet kl 18! Så det så!

•f l  Å å6  i  f c å J M »

Kostsamt överträda 
flygförbud vid Sundbro

Det k a n  bli d y rt a tt sport- 
eller m odellfíyga vid Sund
bro flygfålt n o rr om  Uppsala 
på andra tider än  de som  
m iljö - och hälsoskydds
näm nden n u  fastställt.

10 0 0 0  kr sk a ll d e t  v id  v a r je  till
fä lle  k o s ta  a tt  ö v e r trä d a  f ly g fö r
b u d e t. G r a n n a rn a  h a r  in te  m in s t  
klagat över b u llre t  frå n  m o d e l l f ly 
g e n  o c h  nu är d e t fö r b ju d e t  fö r  
Uppsala f ly g k lu b b  att u p p lå ta  f ly g 
fä lte t m e d  radiostyrda fly g p la n  
s o m  i n t e  u n n f v l l e r  r e lc n m m e n d n -

Det är inte första gången den 
här typen av restriktioner har 
införtspå,flygfält och modellflyg- 
fä lt i Sverige.
På flera platser har modelljlyg- 
klubbar få  gå "matcher" med 
grannar och kommunfolk för att 
få  behålla sina fält. Och försvara

AIR 
RACING
Tel: 08/ 590 33 274

Pylonraccrs för Sport 40 & F3d
Polecat
Folkerts
P 51 Mustang
Midget Mustang

Motorer &Tillbehör
MVVS 6,5 cc motorer för sport & racing. 
Pylonhjul för F3D & Sport 40. 
Landningsställ i alu & kolfiber.
Dzus fasteners.
Motorfásten i alu.
F3D kolfiber propellrar.
Vingar i cellplast.
Färdigbyggda pylon modeller.
Ritningar: Shoestring.

o r s a k a r  bullerprob/em fö r  n ä r 
b o e n d e . N u  ä r  m a n  ä n d å  p å  vä g  
a tt e n  lö rd a g  o c h  söndag i b ö r ja n  
av ju li  d å  SM  a rr a n g e r a s , lä  s k ju ta  
ända till k l  19  o c h  in te  1 8  s o m  
h ittills .

S k ä le t  ä r  a tt h e la  2  0 0 0  d e l ta g a 
re  a n m ä l ts  till tä v l in g e n . D et a n se s  
då  o m ö jlig t a tt  h in n a  m e d  S M  p å  
tv å  d a g a r. O ch  om även fr e d a g e n  
m å s te  bli tä v lin g s d a g  innebär d e t  
ju ä n n u  m e r  m i l jö s tö r n in g a r  r e 
s o n e r a r  m iljö -  o c h  h ä ls o s k y d d s 
n ä m n d e n .

^/Ips pnisidiuni för nu j uppdra«

till större e fte r g if te r  ä n  annars ge- 
r!om a t t . PWsfigefyUda m ä s te r -  
s k a p s tä v l in g a r  m e d  tu s e n ta ls  
d e lta g a re  u t lo v a s  i förväg.

•Den b o rg e rlig a  m a jo r i te te n  i 
n ä m n d e n  t i l ls ty r k e r  n u  d e ta lj- 
p la n c fö rs la g e t fö r  d e n  d e l a v  
kvarteret örnen i U ppsa la  s o m  in 
n e fa t ta r  Bäverns grand. 'P r in sh u -  
set o c h  R e k to r s b o s ta d é n . D en  
sistnämnda byggnaden kan ersät- 
*ί£ Λ ν e,n  n^ tř hus o m  d e t anses 
nödvändigt-men då i s a m m a  lä g e  
o ch  i samma o m fa t tn in g  š o m  d e t

sin "rätt". Ibland harder
gått bra, om man samtidigt vant
beredd att acceptera begräns
ningar i flygtider - eller i flyg- 
områden. Alla modellflygklubbar 
bör -förväg! - gå igenom vad som 
kan göras för att minska ljudnivån

på fältet - 
innan grannarna klagar och 
lyckas få  igenom begränsande 
restriktioner.
Tänk efter före! Det kan löna 

Redsig!

AGENTUR
• Varför köpa dyra lager till Din motor!
Passa på och byt lager under vintem. Vi har 
billiga lager till de flesta motorer. Ring för 
prisuppgift! Trimning och balansering av 
bensinmotorer. Balansering och riktning av 
vevaxlar till alla motorer. Ring för prisuppgift!

• Plastprodukter från Complaet:
Epoxi lösvikt 260:-/kg
Epoxisats
250 g/95 g (ca 3.5 dl) 120:-/sats
630 g/240 g (ca 7,3 dl) 250:-/sats
1.245 g/473 g (ca 1,51) 475:-/sats

• Vi har glasflberkipor till bland annat: 500g 265:-/sats
Carl Goldbergs Super Chipmunk 400:- Glasfibervåv, 25 g/m2, tvåskaft

Ultimate 500:· bredd 1100 mm 55:-/m2
Extra 300 500:- Glasfibervåv 105 g/m2. satin.
Sukhoi SU-26 700:- bredd 1000 mm 70:-/m2
Piper J-3 Cub 275:- Glasfibervåv 163 g/m2, tvåskaft,

Pilots Diabolo 120 500:- bredd 1000 mm 45:-/m2
Alla kåpor år gjutna i epoxi och förstärkta med Kevlarvåv, 85 g/m2, satin.
kolflber och dessutom mycket lätta. bredd 1000 mm l50:-/m2
VI håller på att ta fram kåpor till andra Kolfiberband, bredd 200 mm,
modeller. Ring oss för prisuppgift! riktade fibrer 50:-/m
• Svensktillverkade byggsatser Kolfiberband, bredd 250 mm,
JA-37 Viggen, skala 1:10 3.800:- riktade fibrer 75:-/m
JA-37 Viggen, skala 1:8 4.800:- Kolfiberband, bredd 100 mm,
JA-37 Viggen, skala 1:9, kommer våren 1994! riktade fibrer, 200 g/m2 50:-/m
F-15, skala 1:8 kommer våren 1994! Kolfiber-flock, 2.5 dl fiber 3 mm 45:-/styck
Einar Johnsons Viggar levereras med 12 olika 
plastdetaljer, utskuren vinge i cellplast, kabin
huv, ritning + ritning på landställ. Landståll till 
samtliga storlekar av Viggen är under tillverkning. 
Lars Fasterius:
Acrostar, byggsats 3.000:-
Polecat, pylon lor 3,5 cc 1.200:-
Polecat Sport 40, materialsats 1.200:-
Diabolo för 20 cc/4-t med glasöberkropp, utsku
ren cellplastvinge, motorkåpa, kabinhuv, stabi
lisator, fena I balsa + landståll 1 alu 2.600:-

Kolfiber-roving. (snöre) 12K, 
rulle drka 1 hg 75:-/styck
Kolflber-rör. dimensioner 
mellan 3,9 - 6,4 mm 65:-/styck
Kolflbervåv, 193 g/m2, tvåskaft, 
bredd 1000 mm 450:-/m2
Mikroballonger, cirka 2,5 dl 35:-/st
Slåppmedel, polyvlnylalk, 2,5 dl 25:-/styck 
Vax, Ceara, 565 g 225:-/styckBox 122 27 * 102 26 STOCKHOLM

Välkommen med Din beställning på 
telefon 08-570 289 44 mellan klockan 13-17!
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Ny konstflygtävling: 
Hobbyborgen Aresti Cup
Syftet med Cupen
Syftet med tävlingen är att utöka 
flygkunnandet och att få större 
variation i de tre klasserna, men 
även att få flera modellflygare att 
tävla utan de i skalatävlingama 
så höga statiska kraven på mo
dellerna.

Med utgångspunkt från detta är 
kanske inte steget till skaladelen 
så stort, när man nu har skaffat 
sig tävlingserfarenhet och ökat 
sitt flygkunnande.

Tävlingsregler
För att få delta i tävlingen krävs 
att man är medlem i en klubb 
ansluten till SMFF och av täv
lingsledningen godkänt modell 
(= publicerad treplansskiss och

fotografi, minst 1, högst 3 st) 
med fri färgsättning.

Tolv manövrar x 3
Ett komplett flygprogram omfat
tar 12 manövrar inklusive vänd- 
manövrar. Poängen från de tre 
programmen (Sportsman, Okänt 
& Eget) räknas samman och gäl
ler för placeringen. Hobbyborgen 
Aresti Cup omfattar tre deltäv
lingar - medverkan i samtliga tre 
krävs för placering i Cupen.
För vidare information kontakta 
Olle Källkvist, Hobbyborgen, te
lefon 0474-405 10.

Hobbyborgen och Stockholms 
Radioflygklubbs Jan Molin och 
Lars Palm önskar de tävlande 

lycka till!

*
Manöverlista •  väli 2 loopings...... . . . . . . . . . . . . .... k - 4

för eget program 2-punkts momentroll.....
Bunt, hel eller halv........

.... k = 4 

.... k = 4
Hammerhead....... . . . . . . . .... k - 4

Rakflygning... . . . . . . . . . . . . . . . . . k = 1 Immelmann (topproll).... .... k - 4
Halv kubansk 8 .... . . . . . . . . . . . k = 2 Spinn, inverterad.... . . . . . . .... k - 4
180-360° sväng...... . . . . . . . . . k = 2 Split S, inverterad......... .... k = 4
Split S (halvroll)... . . . . . . . . . . . . k = 2 Kombinationer............. .... k = 4
Wing o v e r.................... . k = 2 Kubansk 8 ................. .... k = 4
Humpty Bump............... . k = 3 Landning... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... k - 4
Kvickroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k = 3 Looping, 4-kant........... .... k = 4
Liggande 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k = 3 Roll, långsam....... . . . . . . . .... k = 4
Looping... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k = 3 Roll, m om ent...... . . . . . . . . .... k = 4
Halv kubanske, omvänd.... . k = 3 Spinn, 1,25 va n /.......... .... k - 4
R o ll............................ . k = 3 Start......................... .... k - 4
Spinn, 3 van/.................

-______________________________
. k = 3 Roll, vertika l............... .... k = 4

-

Flygning
Flygprogram SPORTSMAN  är
det officiella konstflygprogram- 
met för fullskala under inneva
rande år.
Flygprogram OKANT, kompo
neras av tävlingsarrangören och 
presenteras vid briefing före täv- 
lingsstarten.
Flygprogram EGET  kompone
rar den tävlande själv från manö
verlistan här intill.

Tävlingsdagar
H obb yb o rg en  A res ti C up

11-12 maj · Skaladagama '94 
Barkarby, Stockholm

13-14 aug · Skala Väst '94 
Torslanda, Göteborg

10-11 sep · Final
Mårlanda, Nottebäck ________ !________________

HITECH HS ΘΟ
265: -  ( 395: - )
HITECH HS 422 
125: -  ( 195: - )

FUT/IB<4 Ξ 132 ΓΠΙΓΉ 
350: -  (630: - )
FUTHBH 3302 JUiTlBO 
4 9 5 : -  ( 0 1 0 : - )

VI FÖR PRODUKTER FRAN
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R A D IO S TY R D A  B ILA R  O C H FLY G P LA N

feftÖBBYGARDEN
K LIP PA N  TE L  0 4 3 5 -1 0 3 2 2

Λ 1.1 T  1 RC. ÄVF.N BEGAGNAT
HOBBYGÅRDEN TELE & FAX
PL 1085 0435-10322
264 91 KLIPPAN

ÖPPETTIDEF1: VARDAGAR 13°°-19‘ 
LÖRDAGAR 9°°- 13'

FUTHBR C O N Q U E S T  6 2B 3 5
Kompl med 4 servo,accar och laddare <3B00;->

VI HAR ÄVEN
SANYO X-ELL
WEBRA SIG
ROSSI RB
PiCA J-TECH
m.m

ROBBE
STORT SORTIMENT

SPECTRFi ELSEGLFiRE 
KDIT1PL tTIED IT1DTDR 
B 9 5 : -

PT *40 TRPilHlER ÍT1ED 
SKl URUDl R

J-TECH SKALALJUuuÄMPAHb OCH 
SKALAiNSTRUMENT ÅTER i LAGER PRISERNA GÄLLER SÄ LÄNGE LAGRET RÄCKER
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När MFK Vingarna 
i Umeå tvingades 
fiytta sin flygan
läggning avslogs 
klubbens bidrags
ansökan.
"Ni borde inte ha 
flyttat", motiverade 
fritidsnämnden sitt

Brända Vingar i Umeål
Det har varit ett omtumlande år 
för Vingarna. Grannar till klub
bens tidigare anläggning i Deger- 
näs klagade på oljud från motor
planen och fick med sig miljö
kontoret som uppmanade klub
ben att flytta.
Klubben hittade en ny plats för 
anläggningen i Ansmark och an

sökte om 240.000 kronor i bi
drag. Fritidsnämnden sa blankt 
nej. Vingarna fick inte en krona.

Vi kan inte ta hänsyn!
"Bidragen baseras på förening
ens behov och deras argument. 
De har ju bedrivit verksamheten 
i Degemäs en lång rad av år och

Tomtmora
r > S P  BYGGSATSER

• Sk 78A för motor 3,5 - 6,0 cc
• Sk 78B med skevroder
• Plums, flottörer för plan 1,5 - 3,5 kg
• Lill-Johanna, för motor 2,5 - 5,0 cc
• Lill-Plums, flottörer för plan 1,5 kg
• Electric Lady, elseglare
• Kompis 90, segelmodell för RC
• Jet Fighter för 3,5-6,0 cc motor
• Stunt King, linmodell för 1,5 - 4,0 cc
• Fun Flyer, superb aerobatic RC-modell
• Josefin, dubbeldäckare för 3,5-6,5 cc

r S S P  MATERIAL
balsa · furu · plywood · bok · rundstav · 
mässingsrör · pianotråd · solartex

TOMTMORA SNICKERI
Pl 24 99, 760 10 Bergshamra · Tel. 0176-623 73

Vi för även originalreservdelar och 
sprygelsatser till alla våra byggsatser!

vi tycker inte att det finns motiv 
för att flytta. Miljökontorets be
dömning kan vi inte ta hänsyn 
till", blev kommentaren från Fri
tidskontoret.

M ed egna medel
Då skramlade klubbens medlem
mar själva ihop pengar och bygg
de ett klubbhus på 20 m2 i Ans
mark utanför Umeå.

En tid efter invigningen för-

P-38J Lockheed Lightning - £8.95
Scale 1:32 - Printed in Full Colour - Detailed Cockpit and Undercarriage 

Great scale model cards kits from America including:
North American P-51D Mustang.... £6.95 Vought F4U-1D Corsair .. £6.95
Curtiss P-40C Flying Tiger..............£6.95 Grumman F6F-3 Hellcat.. £6.95
Republic P-47D Thunderbolt......... £6.95 Grumman F4F-3 Wildcat. £6.95

And our full range o f card models from the Austrian firm of GEL! including:
Spitfire..................£5.50 Messerschmitt Bf 109 £5.50 English Electric Lightning... £5.50

Messerschmitt Bf 110 £5.50 Vickers Viscount.............. £9.95
Junkers Ju 87 Stuka .. £5.50 de Havilland Vampire...... £5.50
Junkers Ju 88.....£6.95 Westland Whirlwind (S55).. £5.50
Heinkel He 111... £7.95 Vickers Wellington.............. £7.95
Focke Wulf FW 190 ... £5.50 MIG-25...............£6.95

Hawker Hurricane... £5.50
Fairey Battle..........£5.50
Fairchild A-10......... £7.95
Douglas DC-3....... £8.95
F-15 Eagle.............£7.95

Scale 1:33 - Printed in Full Colour - Good Construction Diagrams
And many more!!

S end  y o u r o rd e r  w ith  ch e ck /P .O ./c red it ca rd  d e ta ils  to  
Marcle Models, Dept. MF1, Turnagain, Finch Lane, Amersham. 

Bucks HP7 9NE. England
We accept Visa/Mastercard orders by phone

P rices  in c lu d e  w o rld w id e  P &  P - a irm ail su rch a rg e  £ 2  p er o rder.
Send £2 for illustrated catalogue.

* 14-DA Y 'NO QUIBBLE' MONEY-BACK GUARANTEE.
( * i f  re tu rn e d  in  a s a le a b le  c o n d it io n )

24 HOUR MAIL ORDER FROM SWEDEN - 00944 494 765 910
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MINI
VOX

Flyg tyst

Med MINIVOX flerkammardämpare 
Finns för motorer från 4 till 15 cc

AEROprodukter S S

Motorer
WMB 40 inkl dåmpare, 1.58 hk 
WMB 60 inkl dämpare, 2,30 hk 
Läs artikeln i Min 6/93m sidan 21!

LO
 

O
■

 
LO

 
LO

■ 
CO

 
O

JAMARA · Byggsatser
Fly Baby, 1000 mm .10-.15-motor 500:-
Fokker Elll 1000 mm .10-.15-motor 500:-

JAMARA · Servon
HES-188, 3.4 kg 130:-

SIG · Byggsatser
Kadett Mk2, ca 1.421 mm (motor) 700:-
Kobra, ca 1.126 mm (motor) 600:-
Riser 100, ca 2.540 mm (segel) 640:-

Thunder Tiger
Eagle 15 T, ca 1.118 mm (motor) 480:-
Eagle 25 H, ca 1.118 mm (motor) 540:-

Nu har JAM AR AS 
grejor kommit!
JA M A R A · tillbehör
Fältlåda (byggsats) 325
Servo-lådor 98
Propeller 10‘  x 7 "  16
Propeller 9“ X 5* 15
Propellerbalanserare (stor) 98
Förlängningssladd JR-kontakt 0,5 m 35 
Föriangningssladd JR-kontakt 1,0 m 48
r

JAG HAR MERA PÅ LAGER - 
RING FÖR INFORMATION!

• Epoxy, 5 minuters, 100 gram 45>
• Cyanolim, tjockVtunt, 20 gram 40:-
• SOLAR Fl LM, alla färger per meter 29:-
• ORACOVER per meter 52:-

BEGAGNAT
• JR Max 6 helikopterradio med 4 st 2.600:- 
NES-517 servon & mottagaracke 
GARANTI KVAR!

• BLUE PHOENIX + elmotor + 1.300:- 
2 ackar + laddare + transportlåda + 
fartreglage (allt rent & snyggt)

SÄLJER ÄVEN MAGNUM, GRAUPNER, 
MULTIPLEX, JR, OS · LÄGA PRISERI

MARUTAKA
Corsair F4-U, ca 1.300 mm (motor) 1.400:-

Priserna gäller så långt lagret räcker!

Magnus Hobby

Stinsvägen 1,703 76 Örebro (Hovsta)
Telefon 019-22 67 20 · Telefax 019-22 67 25 

Öppettider: Måndag, Tisdag, Torsdag & Fredag 1700-2000

ΨΨUFO ΨΨ

LUKTFRITT · "RYKER" OCH "GASAR" INTE! 
Ca-limmet som kan limma skumplast

Nu med MERA i flaskan Tunn 7 sekunder 
Tjock 1 minut28 gram bara 115:-

Beställ/betala via postgiro 27 51 23-8.
Skriv namn & adress på pg-talongen och ange om 
Du önskar tunt eller tjockt lim.

RJC M odeller
Stensötavägen 16,746 51 BÅLSTA»Tel/fax 0171-585 02

Bygg inga bananer, använd JIGG!

375:-
per styck

Ring för in form ation 
KLURINGEN Mekanik & Hobby, tel 0171-585 02

I I

H O B B Y T R Ä

LISTER ·  FLAK ·  FRAMKANTLIST 
BAKKANTLIST ·  BLOCK

PIANOTRÅD & MÄSSINGRÖR 
samt mycket, mycket annat!!

Dessutom EGEN TILLVERKNING av 
MODELLBYGGSATSER

POSTLÅDA 1 3 71  · 8 2 0  7 7  GNARP 
Telefon: 0 6 5 2  - 2 4 1  4 6  
Telefax: 0 6 5 2  - 2 4  2 0 0
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Köp grejer till Dig själv, 
Dina modeller eller Din klubb!

Förbundsmärke, rockslagsmärke 
Förbundsmärke, blazermärke 
Slipsklämma med förbundsmärke 
Nyckelring med förbundsmärke

15
40
25
2

m o d e llflyg m ärke  

täv lin g s ko rt

d o m arko rt

tä v lin g s re g le r

g m ärke  

k lu b b b lazer-m ärke

ro cks lag s m ä rk e

täv lin g s -
p ro toko ll

Modellflygmärke, brons 
Modellflygmärke, silver 
Modellflygmärke, guld

Endast till klubbar 
• prov skall avläggas!

20
22
23

identifieringsnum  mar 

h an d b ö cke r

[b**

Beställningar från 
klubbar och skolor 

faktureras - 
övriga leveranser 

sker mot postförskott

SMFF:s expedition 
Box 100 22 
600 10 Norrköping 
Telefon 011-13 21 10 
Telefax 011-16 91 60

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 mm 5
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10
Registreringssiffror - SE- el. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9/ark 60
Modellflygregler, FAl-klasser m fl, per sats om 3 st 35 
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50
Domarhandledning F4C, 93 års regler 75
Handbok: "Att vara modellflygledare" 20
Handbok: "Modellflygets grunder" 20
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 20
Thermal D art, en lite större AMA-Cub! 50
LINUS, linmodell, enbart ritning 25
NYBÖRJARPAKET, antal 1 -4 st, per styck 200
NYBÖRJARPAKET, antal 5 st 800
Klädselpapper, gult & rött, 12 el 21 g/m2, per ark 4:50 
Sporting Code (FAI-regler mm) på engelska 100
Bo Gårdstad: Nya Radioflygskolan 120
Håkan Davidsson: Pilotskola för radioflygare 98
Håkan Davidsson: Byggskola för radioflygare 179

FJALKINGE

Λ I  1 . 1  ^  "v  
P R C D I J r T E R
Nym övägen 110 · 290 34 Fjälkinge  
Tel: 044-560 57 · Fax: 044-560 82
Modeller för nybörjare: Lajban & Bonito  
Materialsatser: Orionserien, G årdstads
modeller (vissa med färdiga spryglar!) 
Byggsatser, Ritningar samt övrigt alla för 
modellflyget Motorer. OS, MAGNUM  
Radio: Futaba och JR/Graupner.
Nu även RC-bilar
S TO R  S O R T E R IN G  A V B A LS A

Postorderförsäljning 
Katalog mot 30:- inklusive porto 
Öppet: Vardagar 1600-2000

G ENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba * JR * G raupner · Sanwa  

Multiplex · Hitec  
sam t service och tillbehör

Modeller · m otorer · byggsatser, 
beklädnad · balsa ·  m odelltillbehör.

FLYG · BIL ·  BÁT  
A  Digitalm ultim etrar A  

HUMANA PRISER

Telefon 040-48 06 89 (1600-2000) 
- Sänder gärna per post! -

Seelig timers 
Kolfiher 
Kevlar 

G lasfiber 
Epoxy

Vacuum pumpar
Knivar

Och "skall finnas"-verktyg och 
FLUG FISK ETILLBEH Ö R

Box 8012, 421 08 V. F R Ö L U N D A  
Tel 0 31 -47  35 60 · Fax 031 -49  35 81

GOTEBORG

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

BOX4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Göteborg

TÅ G  nytt & beg  · FLY G  · B Å T · BIL  
R C -an lä g g n  · P las tb yg g sa tser  

M asso r av an n a t sm ått o ch  gott!

POSTORDER 
VÄLKOMNA IN!

S&n&gte nutt rdadie/ Vih
n

iyr
h e l ik ,* d ly* 8S im ul<*to r°pter flyg

Vi har utökat våra lokaler till det dubbla fór att -r
förbereda till vårsäsongen. Större sortiment - mycket begagnat!

Varför stressa till a lla  extrapriser när Skåne H obby a lltid  håller låga  p r ise r  p å  nytt och begagnat!

Vi byter FLYG - BIL TÅG/

Kom till vår butik och se våra "tillbud"!
Våra öppettider: vardagar 12-18· lördagar 10-14 
Telefon 046-471 14 · Flädie Kyrkoväg 1 ·  237 91 Bjärred

En av Skånes största Hobby-butiker i expansion! 63
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/^ Q U A L IT Y
GLOBAL

Träbyggsatser m ed m ycket att bygga 
för lite pengar. A llt från stora skala
modeller till sm å Fun-Fighters, "stiks", 
trainers, fun-flyers och segelmodeller!

Skyraider 60
Originalet var det sista av kolvmotordrivna 
warbirds från andra världskriget.
Produktionen startade 1946 och Skyraider blev 
vanlig i Korea och Vietnam. En del hamnade 
även i Sverige och användes då oftast som 
målbogserare. Nu finns chansen att bygga 
detta kraftfulla plan som skalabyggsats från 
Global! Globals modell är avsedd för .46-.65- 
motorer, lätt att flyga på ett skalariktigt sätt. 
Inbyggd wash-out i vingtippama ger stabila 
flygegenskaper. Stor stabbe och lång kropp 
förstärker det lugna flygsättet.

I satsen ingår stansade och sågande trädelar, 
gjutna motorkåpor och luftintag, klar kabinhuv 
som går att måla och limma, en del tillbehör, 
bland annat .60-motorbock och lättfattlig steg- 
för-steg-beskrivning.

Tekniska data:
Spännvidd 159 cm, längd 131 cm, motor MAGNUM PRO .46-.61, GP 65, radio 4-kanaler. PRIS CIRKA 1.900:-

Ricochet 
Fun-Flyer till 
ett attraktivt pris!
Extremt manövrerbar och stabil i låga farter. 
Avsedd för erfarna som vill släppa loss, men 
flyger med reducerade roderutslag nästan som 
en trainer. Tighta loopings, ser ut som den vill 
bita sig själv i svansen!
Rollar mycket snabbt. Du hinner knappt räkna 
dem!
Mycket stryktålig för att klara tuffa "touch- 
and-goes"!
Landar i snigelfart, startar som en raket - 
startsträcka 1,5-3 meter. Passar utmärkt på 
små fält.
Stjärtbom av glasfiber, monoställ, stansade 
balsa- och lättplywooddelar.

Tekniska data:
Spännvidd 122 cm, vingkorda 41 cm, motor MAGNUM PRO 25 eller 36SE, radio 4 kanalar, PRIS CIRKA 700:-

GLOBAL säljs i de flesta hobbyaffarer och importeras av HOBBYBORGEN AB. 
Vi kan upplysa om närmaste affär som säljer GLOBAL-byggsatsema.
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SST 40 Super Sport Trainer. Mycket stabil och rymlig
trainer med skevroder. Flyger rent tack vare halvsymmetrisk

GAS STIK 10 Stik 10 är värd vaije krona! Charmen
med de klassiska utseendet och prestanda från en STIK-typ! Du 
får betala mer för en större modell, men får knappast mer 
flygnöje för kronorna! Spännvidd 112 cm. Motor 1,76 cc. Radio 
3-4 kanaler. Pris cirka 460:-.

SKY LANE 45-60 En stor modell med litet pris!
Om Du söker en stor modell, lättbyggd, lättflugen och snygg att 
se på, så är SKYLANE 45-60 rätt modell! Spännvidd 182 cm. 
Motor .46-.61. Radio 4 kanaler. Pris cirka 1.095:-

nytt

SPORT FLYER 40L m ,  Dog aerobatic låg-
vingad modell. 14% symmetrisk vinge. Stansade trädclar, vissa 
tillbehör. Spv 152 cm. Motor .40-.46, RC 4 kan. Pris cirka 1.095:-

CITABRIA 15-25 Modell med stort register
beroende på motorval! Stilla trainer med .10-motor, sport med .15 
och aerobatic med .25-motor. Transparent frontruta som går en 
bit upp på vingen - precis som förebilden. Avbildade hjulkåpor 
ingår ej! Spännvidd 122 cm. Radio 4 kanaler. Pris cirka 555:-.

P-39 AIRACO BRA 1,5 - 2,5 cc funfighter för
både vass flygning och byggnöje. Helt aerobatic även med liten 
motor. Vacuum formade kåpor, luftintag och kabinhuv medföljer 
samt skalalika dekaler. Spännvidd 105 cm. Pris cirka 595:-.

Η Β Η ·
\

Ι Ι Ι Ρ ^ '

__ J i r  RIDGE RUNT
Segelmodell med skevroder. Vill Du 

gå över till skevrodermodell från bara 
sida/höjd? De flesta seglare med skev är dyra 

eller "heta". Här en lämplig modell för både kassan 
och ändamålet. Spännvidd 130 cm. Pris cirka 370:-.

/ ' ' V  Q U A L IT Y

BIRDIE 10 & BIRDIE 40
Två roliga modeller. Birdie 10 - stora egen
skaper i litet format kan transporteras helt 
monterad i bilen. Birdie 10 har spv 125 cm - 
pris cirka 520:-. Birdie 40 är större, för 6,5 cc 
motor. Pris cirka 925:-
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ELLBIR
RC är modellen

MODELLFLYGBUTIKEN
FÖR RITNINGSBYGGAREN 
Ritningar · Tillbehör · Balsa 

PRISLISTA mot adresserat 
dubbei-frankerat kuvert.

Butik: Vävaregatan 12, Karlstad 
Postorder: Box 77, 660 60 Molkom 
Tel 054-15 57 67 · Fax 0553-211 16

SWEDCON KB
Box 7045 · 650 07 Karlstad 
ORDER Tel & Fax 054-18 64 07
Det mesta bästa och det där extra för 
RC STOR flygmodeller & bensinmotorer 
mm. Präzise Metallmodeller, Rödel, 
Simprop, Jamara, Toni Clark, Krick, 
Airworld, Wega Sunshine, Volz, Kavan. 
FLYGMOTORER: 3W 35-240 cc, HB 
61, Saito, Tartan, Titan ZG, Seidel, 
Schilling med flera 
RADIO: FUTABA______
__________ [KA TALO G  5 0 :-]__________

Xη
-ο
■ο>
z

Helikopter, flyg, bil, båt, 
motorer och radio. 

Heim, X-cell, Vario, Lion, 
Webra, OS, Sanyo, Aeronaut, 

JR, Futaba.
Intrimning av helikoptrar! 

ÄVEN POSTORDER!

1 nytt Ö  
3 begagnat

Hobby- &  
Hantverksservice

0435-223 21 säkrast kväll & helg!

Gumåsvägen 34 · 872 00 Kramfors 
0612-150 34

KUNGSBACKA

BRA
Sortering för alla hobbyentusiaster

Alltid rätta
PRISER

Välkomna in eller ring!
Vi skickar även mot postorder!

KBA Lek & Hobby, Södra Torggatan 7 
Tel 0300-141 36 · Fax 0300-744 77

LANDSKRONA

Butik: Skolallén 15A, 261 32 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

M O D E L L F L Y G  · B Å T  · M O T O R E R  
R A D IO A N L Ä G G N IN G A R  ·  
T IL L B E H Ö R  · R IT N IN G A R

P L A N S  S E R V IC E  A G E N T

R e p re s e n ta n t fö r  M U L T IP L E X  
B Y G G S A T S E R  & T IL L B E H Ö R  

Å T E R F Ö R S Ä L J A R E  A N T A G E S

PO STO RDER

l u l e A

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER 
MODELLFLYGARNAS MECCA!

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

Great Planes, TopFlite, Graupner 
Marutaka

o Stort balsasortiment 
o Utökad tillbehörssida 
o Postorder, ingen egen katalog 
o Ring för information

R# Elektronik & Hobby
/C  Tel & fax 0920-22 58 61

Vattentomsvägen 12 972 51 Luleå

LULEÅ

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

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik 
BALSA· BEKLÄDNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Box 500 74*951 05 LULEÅ 

Besöksadresss: Stationsgatan 62 · LULEÅ 
0920-129 29*010-225 40 35

Öppet måndag-fredag 8-17 · RING GÄRNA!

MALMÖ

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

Det mesta och det bästa för RC-flyg, 
-bil, -båt, tillbehör, modelljärnväg, 
bilbanor mm.

O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, APC, Kavan, Master 
Airscrew,Keil Kraft, X-acto, Powermax, 
Tettra,Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

KLIPPAN

!« ls ia « f lle a ! jf llS S K
SPECIALIST PÅ

RADIOSTYRDA BILAR 
FLYGPLAN

HELIKOPTRAR - BÅTAR
TILLBEHÖR-RES. DELAR-SERVICE-REP. 

Åven: /.ex. Intrtmnlng o v  HELIKOPTRAR 
BILAR 1/8 - l /W  - 1/12

Torbjörn Lennartsson 
Tel. 0435-103 22

LINKÖPING

Apotekargatan 7, 582 27 Linköping 
Telefon 013-12 39 81

A L L T  inom
M O D E L ·  FLY G  * B Ä T ·  BIL  

M O T O R E R
R A D IO A N L Ä G G N IN G A R  

FR Å N  L E D A N D E  T IL L V E R K A R E

P las tb y g g s a ts e r  
E x p e rim e n tlå d o r - T illb eh ö r

KVALITET TOPPRESTANDA
25-35-65-75-100-107-11 1 -13 0-15 0«

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehör Reservdelar Service Tuning

MODELLTEKNIKDistributor [_________ «armta /
Box 74 Ordertel. 040-44 6117
23040 Bara (1 7 .0 0 - 20.00)

SIGTUNA

SIGTUNA HOBBY
Fredriksbergsvägen 14, 193 34 Sigtuna 
Telefon och telefax: 08-592 505 55

Båtar med mänga tillbehör 
RC-flyg frän bl a SIG, Pilot,
Premier Balsa och FLAIR
Motorer OS, Super Tigre. SC, Irvine m fl
Elmotorer för flyg och båtar
RC: Futaba. Hitec. Sanwa m fl
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE)
och Bo Gårdstad
Reservdelar till G-Mark & Cox

Katalog mot 20: - 1 sedel eller frimärken 
Ring för info om kampanjpriser och begagnat!

Öppet vard 16-18: (Stängd onsd) lörd 10-15

STOCKHOLM

Ήi. WNKi O D
m m s - N

Box 8153,104 20 Stockholm 
Butik: Pipersgatan 25 

Tel 08-6 54 84 55 · Fax 08-739 04 90 
Öppet: mån-fre 12-18 · lör 11 -14 

★  BÖCKER ★  TIDNINGAR ★  
★  RITNINGAR ★

F lyg, täg , bát, m o d e llb yg g e , m iiita ria
KÖPER & SÄLJER antikvariska böcker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
POSTORDER  

Anmäl Dig till värt register!

STOCKHOLM

Box 6008, 183 06 Täby 
Bergtorpsvägen, Karby Gård 
Tel 08-510 103 80

S p ec ia lite t:
R C -flyg , rad io , m o to rer, b alsa, 

b y g g satser, tillb eh ö r, 
Futaba , P ilo t, O S  m m .

K O N T O K O R T  T A G E S . 
P o sto rd er

STOCKHOLM

MULTIPLEX
Radiostyrningar och modell

tillbehör av hög klass. 
Generalagent och service:

O R B O
Elektronik/Hobby AB

tel 08-83 25 85 · order 08-34 78 43 
ÅTERFÖRSÄLJARE ANTAGES

D en k u n n ig a  h o b b y b u tik e n  m ed  
rätt in s tä lln in g  till p ris  & s e rv ic e

3

Teknik &  Hobbf !
FLYG · BIL · BÄT ■ HELIKOPTER  

MOTORER · RADIOANLÄGGNINGAR · 
BYGGSATSER ■ TILLBEHÖR

Egen katalog mot 42:- på pg 15 97 50-9!

F ärjs tä lls v ä g e n  8  · 9 0 4  20  U m eå  
0 9 0 -1 4  38  55

D e n  K O M P L E T T A  h o b b y b u t ik e n  
fö r  ra d io s ty r t  i T O P P K L A S S !

SLÖJD
HOBBY

Grubbevägen 63 · 903 61 UMEÅ 
Telefon 090-14 44 02 

B u tik s t id e r
M å n -F re  1 6 -1 9  ·  L ö r  1 0 -1 4

VARBERG ^ . VÄSTERÅS

£  A NORWEGIAN
N atans w /

HcbDy
Tel 0340-66 00 66 W MODELLERS

tel 021-18 77 85
Box 47 · 430 24 Väröbacka tax 021-11 42 35
B Y G G SA TSE R
• NÄ R S K A LA : Flair, Boddington, Hobby

P ow erplane In ternational,
M R eeves, Precedent, Prem ier, ó ý s
Ram sey

• O LD TIM ER : Ben Buckle
tel 021-13 10 60

M O TO R E R T v á  h o b b y b u t i k e r
•  G lödstift: Irv ine, Laser
•  D iesel: Irv ine, M erco, AM

u n d e r  s a m m a  t a k

RA DIO  D igifleet pá Kopparbergsvägen 25
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Nummer 1 · 1994
'JfúvSXSKl! rílWíST"ΰ  ’äj

nytt

ÖREBRO HOVSTA

MAGNUS HOBBY
Specialist på modellflyg! 

Öppettider:
Måndag, Tisdag, Torsdag, 

Fredag 17.00-20.0« 
Telefon 019-22 67 20 
Telefax 019-22 67 25 

Stinsvägen 1 · 703 76 ÖREBRO
LÅGA PRISER!

ÖREBRO

ffåkims fluhhi
Lundvägen 11 (Hovsta)
703 76 Örebro · Telefon 019-22 66 13

FLYG · BIL · BÅT
BYGGSATSER · RC-ANLÄGGNINGAR 
MOTORER · BALSA · TILLBEHÖR 
ÄVEN BEGAGNAT I LAGER! 
SPECIALITET: Eldrivna modeller 
DESSUTOM PERSONLIG SERVICE 
OCH LÅGA PRISER!

OREBRO

NÄRKES^ 
HOBBYCENTER
„  7  BÖRJESSONS EFTR. 

$  Specialbutiken för 
modellflyg!

RC-anläggningar, byggsatser,tillbehör, 
motorer, bilar, båtar, Börjesson-repet 
Jag s k ic k a r  g ä rn a  p å  p o s to r d e r !

Västanby 35,716 93 Fjugesta 
Tel 0585-203 02 · Fax 0585-202 72

SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SALJES SÄLJES
CONCEPT 60 HELIKOPTER · Super 
Tigre S-61 A B C -m otor, nästan ny, med 
pipa. 011-39 76 39, U lf Johansson.

SUPER TIGRE MOTORER · S uper 
Tigre 3000 inkl däm pare, 2.000:- · S uper 
Tigre 4500 inkl däm pare. 2 .800:-. 018-37 
09 56, Thom as._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F 3A -B Y G G S A T S  · S aphir 60 från D ave 
Sm ith M odels, spv 175 cm. M ed D uebi 
infällhart luftställ. F yndpris 2 .000:-. 08- 
778 46 90. Joachim .

M E R A  · Byrons M iG 15 1.500:- · Blue 
Angel multi .20-.40-m otor, spv 125 cm , 
250:- · C hristen Eagle skala 1:3, saknar 
k lädse l,spv 166 cm , 1.750:- · F airchild  PT-
19 skala 1:5,2, halvfärd ig , c irka 3 .400:- · 
OPS .40 med pipa, 1.000:- · R itn ingar Sk 
16, D iabolo (spv 230 cm ), Pitts, men m ycket 
mera. R ing för m er info. · A llt om H obby 
från 70-90-talet. 0418-138 07. Ronnie.

R A D IO S T Y R N IN G  · B ecker S 800, 8 
kanals, 3 servon, ackar, laddare, 2.500:- · 3 
st m ikroservon, nya, 700:- · fläkt K ress 
709, ny, 350:-, 0510-230 14, Zoran.____

F Ä R D IG A  M O D E L L E R  · Ej m ålade · 
MK Laser 200, 3.000:- · C arl G oldberg 
Extra 3 00 ,2 .200 :- · EZ Extra 230, spv 142 
cm , 2.000:-. 018-37 09 56, Thom as.

M O T O R E R  · M agnum  25G P, fint skick,
20 tim  gångtid , 350:- · M erco 40  A BC RC, 
bra, (se test AoH  8/93), gångtid  4 tim , 450:- 
, 0515-101 31 eft 1600, C laes Johansson.

RC  F L Y G P L A N  · C essna C ardinal, spv 
228 cm , S uper T igre S-90 k W /M  15 cc, 
inkl 5 seronv (HS 422), aldrig  använt! · 
H um m ing 40, spv 148 cm , OS M ax 40  FP, 
inkl 4  servon (HS 422). P rovfluget en gång, 
bra nybörjarplan. · F ältlåda Pow er Panel, 
starter m m . A llt i nyskick. S äljes/bytes m ot 
Epa A -traktor. N ypris 9.527:- - m itt pris 
7 .000:- el högsbj. 0321-137 15, H enrik.

T IL L  SA L U  · Beg radioflygplan (segel & 
m otor), m otorer, sändare, m o ttagare  & 
tillbehör säljes billigt! D on't delay, call 
today! 0582-411 90, C hristian._ _ _ _ _ _ _ _

C O M P U T E R R A D IO  · JR  X -347, allt är 
helt & rent. Bra pris. 0302-203 78, Jerry,

FU N  F L Y -M O T O R  · Fox 40  B B superiätt, 
300:-. 0141-417 53. C laes._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F 3 A -K Ä R R O R  · A nvända tä v lin g ssä 
songen '93 · "Super N ova" (A Johansson 
gam la, m ycket fin ) 1.900:- · W  M atts 
"Saphir I" kom pl m infallb P rettner-ställ, 
1.200:- · O S-H anno specia l-m otor med 
pum p för F 3A -tävlingsbruk, skräddarsydd 
för ovanst flygplan, inkl pipa, rostfria lager 
& nästan kom pl reservdelslager, (sp inners, 
s tartm otor & 2 startackar går m ed "på 
köpet") 2.000:-. G anska bråttom  pga kom 
m ande ändrade fam iljeförhållanden. 0303- 
77 39 08, Rune. ______

SPORT AEROBATIC · F litecraft Sha 
dow ,.30-45-m ot,590 :-.0141-41753 .C laes.

HOBBYRUMSSTÄDNING · F u taba  
C onquest 5-kan, PCM , 3 m inim ottagare, 8 
standardservon, ackar + diverse, 2.500:- · 
N yböijarm odell K aya, spv 140 cm , ny, 
700:- · D ubbeldäckare J2, spv 100 cm  med 
pontoner, O S-26 fyrtakt "som ny", med 
acke. 1.900:- · Sting Pylon, som  ny, OS- 
10FP, liten  acke 700:-. 0530-205 53 efter kl 
1700. Thom m y._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RADIOSTYRNING· H ite c F o c u s 4 FM , 
m ed 3 servon & batteriladd. 0304-318 22 
efter kl 1800. Frakt kan ordnas. D aniel.

SANWA CONQUEST MK II · H elikop- 
terradio inkl servon, 1.500:- · Futaba PCM - 
m ottagare, 1.000:- · Rotorblad till Schliiter 
H elistar, nya, 400:-, 023-352 87, Pär.

SÄNDARE · M PX Profi, 7-kan, 35 M HZ, 
m ixer, rev , kom bi, s toppur, 700:-. 08-38 38 
89 eft kl 1900. M agnus.

SKALARITNINGAR · S p itf ire  X IX , 
175:-, Tem pest 175:-, N orsem an, 325:-, 
A irspeed Courier, 200:-, Fairchild  F24R, 
250:-. 0920-673 16, G öran.

S U P E R  T IG R E  · 10 cc, obetydlig t använd, 
500:-. 0495-112 54 kvällar. Peringe.

C IT A B R IA  · 40, dara 20, Zunam i pylon 
3,5 cc, 1 kom plett elseglare, storhjulin , 
kom plett ISA  1, U ltim ate bipe, Pitts 4 0 ,1 :8  
track, serpent sprint m m otor. 0383-117 79.

V Ä R L D E N S  M IN S T A  M O D E L L M O 
T O R ?  · A llen 0,1 cc, 2 st · Rossi 90  3+2 
inkl B vron-p ipa· G raphic 60. m odern F3 A- 
m odell · R idge R unt, liten hangseglare · 
fältlåda i byggasts + diverse prylar. A llt 
nytt i kartong. Billigt! 0 9 1 1 -68907 , Bosse.

P Y L O N -P R Y L A R  · Sport 40  Kaze K iller, 
helt "ready to  race", även byggsatser. 0141- 
417 53 Claes._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M U L T IP L E X  P R O F I  3030 · M aster 
eid tion  sändare, PCM  m ottagare & D S-9 
m ottagare. Sändarpult, m ottagarackar & 
laddare. 6 .000 - 08-642 51 98. Ulf,

G R A U P N E R /JR  M C -18 · Fullt u tbyggd 
m c -18 m ed pro fitrim m odul fö r F3B el 
helikopter. Stor sändarack  1700 m A h för 
ca 9 tim  drifttid, två servon, G raupner/JR  
C 4 0 4 1, kort an tenn+ vindkåpa+ sändarpult. 
A lla 9 kanalerna repr på fronten. 4.000:- 
0302-424 2 2 ,1800-2000, fråga efter C onny

O R Ö R D A  B Y G G S A T S E R  · Pica Spitfire 
M k IX , 1:5, spv 220 cm , 2.200:- · P ica T- 
28B , 1:5, spv 193 cm , 2 .200:- · M K :s Laser 
200, spv 170cm , 2.000:- · S im props W aller 
E xtra  230, Technicoll, spv 204 cm , glas- 
fiberkropp, plankade delbara vingar, 3.000:- 
(inkl en 30 cc-m otor 5 .000:-!) · Byron 
S ukhoi 25M , i o rig inalkartong. 6.000:-. 
018-37 09  56. Thom as.

R O S S I ·  N y 6,5 cc m ed ljuddäm pare. 
1.100:-. 08-590 332 74. Jan.

CONCEPT 30 SR · 2 m ånad gam m al, m ed 
ST 34, Zeal gyro, 5 servon, 1200 m A h, 4 
m iniservon. Allt flygklart; C O N C E PT  EP, 
helt ny. G aranti på radio & gyron c irka 10 
m ån. Pris fö r allt 7 .900 :- - h itta  något 
b illigare, om Du kan! N ypris 15.200:-! 
031-22 64 99, Thom as.

HAWK JETKÄRRA · fö r nosm onterad  
,60-m otor, spv 170 cm , nästan träfärd ig  · 
E lflygm otor A STRA  05 FAI racing , fart- 
reglage 30A, 08-761 22 58,__________

PYLON SPECIAL · 1:4-skala pylonm o- 
dell Polecat m  OS FS-120 4 -takt, flygklar, 
3 .500:- · B ecker 4-kanals F M -m ott (2 st), 
400:-/styck  · Rysk 6,5 cc baku tb låsm otor 
med trottel & ljuddäm pande pipa, 650 :- · 
JR  347-radio med F M -m ottag  & 4  servon 
och laddare, 2.500:-. 0 8 -590 332 74. Jan.

MODELLMOTOR · OS FS-40 S urpass, 
helt ny, a ldrig  uppackad, 1.200:- · E lflyg 
m otor K eller 25/6 m ed Schultze elektroniskt 
fartreglage, 1.000:-. 0414-302 30, A rne

RADIOPRYLAR MM · F u taba F C -28, 
senaste versionen, använd endast 1 säsong. 
DSM  Safir 40, A RF, ny, 1.200:- ·  H elikop
term otor E nya 6 IX , nästan  ny, 1.200:- · 
SC-32, ny, 500:- · Sanyo SCR 1400 ackar, 
nya, 25:-/styck  · Rotorblad g lasfiber till 
H eim , 500:- · H elikopterm otor S uperT ig re  
34, 250:-. 0155-28 24 81. Thom as.

KYOSHO CONCEPT 30SP · m ed W ebra 
C om p e titio n  32 m ed p ipa . Z eal gyro . 
H ughes 500 skala -+ originalkropp. G ångtid  
7 tim . Pris c irka 4 .400:-. 0920-22 00  89.

NY ROSSI · N y m otor, 6,5 cc m ed ljud- 
däm pare. pris 1.100:-. 08 -590  332 74. Jan

ARBETSHÄST · T  elem aster 96, spv 2.450 
mm , förberedd för flygfotografering. Irvine 
.61 m ed O uiet-däm pare &  om bordglöd. 
D ubbla m ottagarackar & separat g lödacke. 
Stora klaffar. Skall flygas m ed 7 servon. 3 
servon ingår. A bsolut nyskick. Pris 2.500:- 
. 0346-234 07 efter kl 180Q .Torbjöm .

KÄLLARRÖJNING · Pica's A eronca,220 
cm  spv, nästan  färdig, 1.000:- · O S-91, 4- 
takt, ej körd, 1.000:- · S pitfire dogfighter 
med O S-25, ej körd, 1.000:- »Trainer Sturdy 
Birdy m O S-35, flugen 10 ggr, kom plett 
med servon & acke, 1.000:- · Kyosho Stram s 
seglare, kom plett m ed servon & C ox h jä lp 
m otor, 500:- · R adio F ocus 6-kanal m ed 
servon/m ekbox, startm otor + m assor av 
tillbehö rJ.0O 0 :-_ · 0 8 -7 Π  73 87 . C onny .

SEGELMODELL · A lgebra segelm odell, 
spännvidd 2.500 m m  med luftbrom s, pris 
1.200:- ♦ 0155-28 35 71 kvällar. Per.

MOTOR · E nya 25 T X V  · F utaba FP- 
T5L K , 35 M Hz, nya ackar i sänd/m ott, 3 
servon. 0531-122 50, kvällar. Lasse

ÖREBRO

M ODELLEX AB

FLYG · BIL · BÅT
Modelljärnväg · Plastbygge · Motorer · 

Tillbehör ■ RC-anläggningar ·
Egen verkstad

HOBBYBUTIKEN I CENfRÖM
Öppet måndag - lördag

Engelbrektsgatan 30 vid Hamnplan 
702 12 ÖREBRO-Telefon 019-11 15 34 

Frän april 1994 019-611 15 34!

MOTORER · T artan  22 cc, S uper Tigre 
25000, Q uadra 35-52 cc. 0920-673 16."

RITNINGAR · Spitfire M k IV  & IX · 
N ick  Z iro li B-25 · Fly Baby skala 1:4 el 1:3 
• F-4 Phantom  · S kybolt 1:3, P itts S - 2 ,1:3 
•R yan STA  1:4 · S tearm an · skala 1:4 av 
B aron, Ziroli, D ow  G odfrey · Flygböcker, 
S quadron S ignals, · Infälbbara luftställ fö r 
större m odelle. 0920-673 16,_ _ _ _ _ _ _ _ _

FLÄKT · B yrojet el likn. För .40-.60- 
m otor ♦ Infb ställ · C ub-hju l. 0920-673 16.

FÄRDIGBYGGDA AIRCORE· Färdig
byggda A ircore - he lst B arnstorm er eller 
C uben, m en även de övriga m odellerna. 
021-11 95 03 före kl 1 6 0 0 - Kaj.

SANWA SERVON* G am lsa servon. cirka 
1975. SM -362. S M -311, SM -307 & lik- 
nande. 08-653 54 42, Lasse._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CARL GOLDBERGS BIPE · e ller annan 
stö rre  "show -kärra". 0141-417 53. C laes.

ALLT OM B-25 MITCHELL · Ritning 
N ick Z iro li, boken D eadly D uo. B-25 at 
w ar + S quadron Signal B-25 in A ction, 
R obart B-25 in f luftställ, trep lansritn ingar 
m m . 0920-673 16, G öran.

GAMLA MODELLMOTORER · A lla 
m ärken och sto rlekar · D ieslar, glöd & 
tändstift · G äm a ED, K om et, W ebra, S uper 
T igre · Ä ven defekta och delar. S öker också 
en m odem  O S-15 RC. 021-11 36 11, Bernt.

OS-48 SURPASS· 08-761 22 58.

COMPUTER-RADIO · 0 5 1 5 -1 5 9  52 
H enrik.

RITNING CURTISS Fl IC -2 · det vackra 
US N avy-flygp lanet i skala  1:5 e ller där
om kring  med m inst popskala-kvalitet i d e
taljerna eller ritn ing  av C U R TISS HAW K 
m ed m otsvarande kvalite ter. 035-11 00 41 
(tril l 500) e ller 035-404 45 (kvällar)

HELIKOPTER · R C -helikopter, Schliiter 
S uper Heli B aby,b illig t. 0414-302 30.

TRÄPROPELLER · i hel e ller halv skala. 
046-18 88 53. Sten

HELIKOPTER· H irobo U H IB  Iroquis i 
hyfsat sk ick  till rätt pris. 0920-673 16.

SERVON MM · M PX , F utaba . JR servon 
& m ött, 4-7 kanaler, 35 M Hz · F läktaggregat 
• s tora hjul · ritning Spitfire M k IV  eller IX, 
m inst 170 cm  spv. 0920-673 16._ _ _ _ _ _ _

MODELLFLYGPLAN · Skala- el liknan
de · M otor- & segelplan i gott skick · 
D ubbeldäck spec intresse. Även byggsatser. 
Svar fr S SV erige önskas. 044-35 04  23

TILLBEHÖR TILL TOYO · M L 2 10 allt 
av intresse. 0470-167 73.
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1 dagarna öppnar jag i Umeå en special
butik med ett helsortiment av allt gällande? 
modellflyg, bilar, båtar, helikoptrar, radio- 
tyrningar, motorer, tillbehör, material, 
erktyg och service.

KOM IN OCH PROVA! I
Hos mig finns en PČ1, 
med radioflygsimulator. 
Kom in och prova manö
vern som kompisen in te |f 
ville låna ut sin modelfll

Klemens Stenberg

ÖPPETTIDER: 
Vardagar 10-18.

Lunch 13—14. Lord 10-14 f

Ps. Behöver du ett roderhorn eller komplett 
modell, självklart skickar vi det per post.

Nummer 1 · 1994

GERM ANY

WMB - from Russia with Power!
Se test i Mfn 6/93:
"denna urstarka motor 
ger planet bra 
konstflygegenskaper!"

WMB .40 ABC *1,6 hk
1.095:- inkl dämpare 
WMB .60 ABC · 2,3 hk
1.295:- inkl dämpare

Komplett reservdelslager 
finns!

SERVON:
H E S -188  · 3 ,4  kg /48  g ram  ·  149:- 
P rofi Red 20 00  ·  m e ta lld rev , dubb la  ku llager, 4,5 

kg /58  gram  · 395:-

M in i Red · m e ta lld rev , dubbe l ku llager, 2 ,9  kg/30 

gram  · 495:-

Jum bo  M S -747 ·  12 kg! · 549:-

S am tliga  servon levereras med o rig ian lkab e l en lig t be s tä lln ing  · finns  fö r 

JR , S anw a, Futaba, G raupner, M P X  m fl!

Byggsats segelflyg:
Tom ba, perf. fö r nybörj, lä ttbyggd spv 1700 mm 545:-

Seroh, g las f-k ropp , p lank foa m v inge spv 20 00  mm 1.995:-

Topaz  II, byggsa ts  m ed tillb e h ö r spv 3450  mm 1.795:-

Topaz IIA R F , 90%  fä rd igbyg gd spv 34 50  mm 2.390:-

Byggsats motorflyg:
No.1, idea lisk  fö rs tam o de ll, lä ttbyggd spv 1150 m m 545:

Tw inny, ae roba tic  b ip lan  f ,25 -m o to r spv 985 mm 890:

S p itfire  AR F, 90%  färd ig , foa m v inge spv 1090 mm 1.495:

C essna  172 A R F, fö r ,25 -m o to r spv 1290 m m 1.690:

Te lem as te r 66 fö r ,25 -.50 -m o to r spv 1680 m m 1.190:

T ig e r M oth fö r .40 -.60 -m o to r spv 1680 m m 2.495:

P into, ae roba tic  tra in e r fö r .40 -m o to r spv 1500 m m 1.295:

C A P -2 1 , A R F  fö r .40 -.60 -m o to r spv 1530 m m 2.395:

Övrigt godis:
Fä ltbox, byggsa ts  295:- M osfe t Puls, peakladdare

B räns lepum p, 12 V  225:- fö r 4 -7  ce lle r 545:-

C yano -lim , tu n t el tjockt, P ow er P ane l, re jä l,

20  gram s flaska  49:- k la ra r du bb la  s tift 465:-

50 gram s flaska  79 :-

E poxy-lim , 5 m inu ters,

100 gram s flaska  49

200 gram s flaska  89

300 gram s flaska  129

Alla typer av servokablar, adapterikablar och fö rlängningskablar.
ÅTERFÖRSÄLJARE SÖKES!

H ela so rtim en te t av  byggsa tse r, m o tore r, servon , lim , k lädse l och 

a lla  tillbeh ö r p resen te ras  i nya  JA M A R A -ka ta log en  '94 på 144 sidor. 

Den sk ickas  m ot 40 :- i sed la r e lle r fr im ärken !

M o o n  T ra d in g
Box 208, 746 25 Bålsta · Tel 0171-677 80 · Fax 0171-571 10
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Nummer 1 · 1994
OfifiXSXsi

nytt
MSI

s e d m
RC/HOBW

Vi beklagar att vi är tvungna att höja våra 
priser, men kronans värde gör det oundvik
ligt. Vi reserverar oss för prishöjningar pga 
valutaläget.
PICA MODELS
Supermarine Spitfire Mk IX ., spv 1630 mm 1:6 1.045:
North American T-28B......... spv 1630 mm 1:6 1.995
Focke-Wull 190-D9.............. spv 1630 mm 1:6 1.945
Waco VNF........................... spv 1800 mm 1:6 2,100
Duellist, två-motorig skönhet............................  1.825
Cessna 182.........................spv 1800 mm 1:6 1.950
Böcker JungmetsterBÚ-133.. spv 1500mm 1:6 2.075
Waco YMF........................... spv 1800 mm 1:5 2.895
Aeronca Sedan.................... spv 2125 mm 1:5 2.795
Cessna 182.........................spv 2150 mm 1:5 2.640
North Amencan T-28B......... spv 1975 mm 1Æ 2.985
Supermanne Sprtfire Mk IX ... spv 2200 mm 1:5 2.970
North American P-51D......... spv 2225 mm 1:5 3.195
NYHETI NA P-51 ..............  spv 1850 mm 1:6 2,895
NYHET! sllmmade dämpare passar ST 2500-3000-4500,
OS91 - 108-BGX-1 (L. 110, H:60, B: 25 m m )....  380:-

MICK BEEVES MODELS
Hawker Hurncane................spv 2000 mm .. 2.195:
Focke Wul* FW 1900...........spv 1700 m m .....  1.795
Supermarine Spitfire............spv 1580 mm .... 1.295
Gangster 6 3 .........................spv 1580 mm.. 995
Gangsler 75 .........................spv 1870 mm .... 1.250:
Dekalsats RAF ml Spitfire och Hurncane............. 100:-

GOLDBERG - PASSA PA INNAN PRISER GAR UPP!
GENTLE LA D Y ..................2 metersseglare 425
SOPHISTACATEO LADY ....2 metersseglare ... 545
ELECTRA E L...................... 2 metersseglare ... 820
ELECTRA utan e l ................................................ 495
MIRAGE EL sportmodell ... spv 1350 m m ........ 995
EAGLET 50 ......................... för 25-motor..........585
EAGLET 60 ......................... lör .40-moior..........865
PI PER C U B ........................ spv 1910 mm........1.045
SUPER CHIPMUNK...........spv 1600 mm....... 2.085
ULTIMATE ΒΙΡΕ............................................... 2.350
EXTRA 300.........................spv 1700 mm.......2.237
FREEDOM 2 0 ...............................   675
Pontoner.............................................................. 575
NYHET! SUKHOI....................................  2.465:

GREAT PLANES · VI HAR ALLA PA LAGER! 

MIDWEST · VI HAR ALLA PA LAGER!

FLYGPAKET 1: Westerly Traner + OS25FP +
FOCUS 4 med tre servon............... (2.495:·) 1.885:-
FLYGPAKET 2: Skyward 40 ARF + FOCUS 4
med 4 servon + Blue Bird 40F........ (3.725:·) 2,999:-
HELIKOPTERPAKET: Concept EP + Focus 
Hel 5 + 101-servon + gyro + fartregulator,
8.4 ack ♦ laddare + långa rotoraxeln............  5.895:-
SUPER HELI-MOTORN.................... (775:-)... 500:·

KYOSHO SPECIAL
Art nt Produkt Förr NUI
01.3198 Raider Pro Arr 1.090 545
Paket med radio + ack + laddkabel 2.045 1.298
01.3072 Ferran F1 G S 11 4.590 2.498
01.3073 Williams F1 GS 11 4.590 2.498
01.3200 Nissan TerranoGS 11 4.590 2.298
01 3044 Landa Delta GS 11 2.690 1 698

Paket med radio 3285 2.198
01.3057 VWBeelle 990 498
Pakel med radio v ack + laddkabeil 1.940 1.298
01.2270 Jet Stream 800 1 590 1.198
Pakel med radio + ack laddkabel 2.545 1 94S
01.3421 Fair Wind 1 79C 1.396
01.4017 Stratus 2000 1.890 1.296
eller med ack 8.4V/1200 mA å 445. 2.235 1.590
01.4074 Aero Sky el 2 290 698
01.4501 Aero Sky balsa 1.990 1.198
014502 Chipmunk 40 balsa 1.990 1.198

HELIKOPTER SPECIAL: Concept 60 + ST 61 ♦
Hitec Heli 7 + 5 sl 605-sen/on + 1000 mA mottagar-
ack + Hitecs kullagrade gyro 14.250:- 8.998:-
HELIKOPTER SPECIAL: Concept 30DX kit + ST 34
4 Focus 5 5 st HS 425-servon ♦ 1000 mA
mottagarack + Hitecs kullagrade gyro 5.555:·

DUEBI luftställ. lätt att montera, saker funktion och 
billigare än vad Du tror! Prisexempel:
2- punkl med hus I nyton 40-60 mod komplett. 655:
3- punkt med hus l nylon 40-60 mod komplett... 780
2- punkt med hus i metall 40-60 mod komplett 1.085
3- punkt med hus I metall 40-60 mod komplett 1,198
2- punkt med hus I metall 60-90 mod komplett 1.166
3- punkt med hus I metall 60-90 mod komplett 1.395
2- punkt med hus i metall 90 — mod komplett 1.290
3- punkt mod hus i metall 90 — mod komplett 1.598 

VI HAR ALLTID DET VI r t D C I
ANNONSERAR OM I LAGER! U D O iOBS!

RADIO AKTIVE: amåtillbehör 
MERATI: Luftställ med tillbehör 
T.S.: Video t  flygfilmer 
JAMARA: Byggsatser & tillbehör 
JTEC Dämpare & tillbehör 
MICK REEVES: Byggsatser 
PICA: Byggsatser 
SCEN/PM: Byggsatser 
KDH: Smétlllbehör 
FEMA: Ombordsstartersystem

Vår RC-Hobbykatalog - 
fullproppad med godi«!

Samtliga artiklar finns I lager. Blir Din för 
50:- i sedlar eller på vårt pg 88 49 80-4.

sats om 2 st ....640 
sats om 4 st .585 
sats om 4 st ...765 
sats om 4 s l . 1.395

SERVON OCH RADIO
FUTABA 148..................212:· sats om 4 sl ....685
FUTABA 3001................288:· sats om 4 s l .... 898
GRAUPNER 5 0 8 ...........224: sats om 4 st ....685
GRAUPNER 5007.........311:- sats om 4 sl 998
HITEC 101.....................  325:- sats om 4 sl ....975
HITEC 101 m. metallgear425:- sats om 4 st .1.275
HITEC HS 80 m icro....... 490:· sats om 2 sl ... 865

..........................................  sats om 4 s t . 1.470
HITEC HS 700................ 375:
HITEC HS 4 22 .................195:
HITEC HS 425, 2 kullag . 255:
HITEC HS 605E, kra ft.... 465:
FOCUS 4 torrutförande *  3 servon ..............1 .390
FOCUS 4 torrutförande ♦ 3 servon, AM 4 0 .... 1.190
FOCUS 6 torrutforande + 3 servon ................1.690
FOCUS 5 heli, utan servon ....................... 1.690
HITEC HELI7, utan servon, medtx-ack.........2.190
HITEC laddare, sandare & mottagare................ 195
HITEC laddare med 12 st 500 mA ackar........... 390
Pencallsack 600 m A ..............................................22
Pencellsack 850 mA .............................................35
Pencellsack 850 mA, med lödöron....................... 35
KYOSHO kombiladdare laddar sändare 
mottagare 270-500-630-1 OOOrnA -  glödack . .295 
KYOSHO kombiladdare -t 12 st 600 mA ackar ...475
Mottagaracka 600 m Ah.................................... 175
Mottagaracke 1000 m Ah......................................255
Passar till HITEC, JR, Graupnar, Fuiaba m II
Robbe lader 5 ......................................................305
Graupner Multlladar............................................. 398
Graupnar 314 FM35/FM40 + 3 servon............. 1.995
Graupner 414 FM35/FM40 + 3 servon............. 2.445
Graupner MC14 + 1 servo ........................ 2.395
Graupner MC20 ECO. utan servon.................. 7.950
Graupner X-347 *■ 4 servon4.395:·
Futaba Conquest 6 ,4 servon, ackar, ladd...... 3.729
Futaba Conquest 5H. 4 servon, ackar, ladd ....3.998
Futaba FF/ UPS ........ ....... .-...... 5.740
Futaba FC-16,3 sarvon, ackar.................  5.900
Futaba FC-18. 2 servon, a cka r........................ 7.840
Futaba FC-28,4 servon, ackar.......................14.900:

GYRON OCH ACKAR
Futaba G 154 standardgyro, 102 g ..................... 998:·
Futaba G 153 BB expertgyro, 129 g ................ 1.798:-
HITEC oxportgyro, dubbla kullager................... 1.140:
Ackvakt 2-diods, svensktillverkad (Goran E ) .....68:-
Ackvakt 10-diods, svensktillverkad (Göran E) ....298:-
Jam Checker - kollar lungtgéande servon .........  99:-
Power Mate acktestare ......................139:-

■  90% av alla havarier beror pä dålig kontroll 
av ackarnal Oetta är en b illig  försäkring! 

NYHETERI
ARF-kärror Irån Taiwan i mycket hög kvalitet, hall i trä och 
klädda med snygg film -  OCH VILKA PRISER, SEN! 
Skyward 25, högving Irainer,. spv 1.250 mm .... 1.390:-
Skyward40.......................... spv 1.600mm .... 1.490:·
Skyward 40. byggsats.......... spv t .600 m m .......  690:·
Skyward 60 ...........................spv1.760mm .... 1.890-
Skyward 80 .......................... spv 2.000 mm .... 2.090:-
Skyward 120........................ spv 2.743 mm .... 3.995:-
Ugly Stick40, skuldarringad .spv 1.300 mm .... 1.590:-
Ugly Stick 60 ........................spv 1 .500 mm , , 1 740:-
Piper Cub 2 5 ........................spv 1.380 mm .... 1.540:-
Piper Cub 40 (kommer i maj) spv 1.500mm .... 1.840:-
Cupld 25 (kommer I mars)...............................  1.190:-
Power Panel med allt Du behöverl....................... 235:-
GloDnver. mycket b ra .......................................... 185:-
Glödack. bly, 2V, 5Ah...............................................73:-
Laddare till d ito ......................................................125:-
Glödklämma med Inbyggd ack ♦ laddare, Mkt bra 195:-
Glödklämma ‘socxarlirg·......................................... 68 -
Bränselpump, 12V. lör fyllning & tömning av tank 150:· 
Glödstiftskors......................   40:-

■ MERA NYHETERI Vi har nu nästan hela sortimentet 
av JTECS dämpare för inbyggnad och motorbockar 

och skalainstrumant - egen Import!

• VIDEO
RC01 Learn lo fly heli with Len Mount.............. 275:
RC03 RC Scale 8 7 ..............................................245
RC08 1st European Ducted Fan Fly-in '88 ........ 245
RCl 1 Abington/Wroughton Ducted Fans '8 8 ..... 245
RC12 Large Scale Meeting 1988 ......................  245
RC16 Abrngton Ductsd Fans '87 .........................245
RC17 Waterplanas at Westport..........................245
RC24 Showstoppers B9..... ................................ 245
RC25 European Large Scale '88 .........................245
RC26 European C/L Champs '89 ........................245
RC27 European Ducted Fans 89 RC jets 2 ...... 245
RC31 Hanno Prettner - World Champion...........245
RC32 Large Scale '90 ........................................ 245
RC33 RC Scale '90 Tom England.......................245
RC34 Showstoppers '91........................  245
RC35 RC Jets 3, Paris Jet Show........................245
RC36 Large Scale '91, La Ferte A lais.................245
RC38 RC Jets 4 · NYHETI.................................245
RC39 A taste ol Turning (svarvinstruktion) ... 245 
RC41 Large Scale '92 · NYHETI........................245

MÅNADENS ERBJUDANDE
HITEC Focus 4 FM 1 4 seivon (1.555:-).....  1.290:-
HITEC Focus 4 AM + 4 servon (1.355:-)..... 1 090:-
HITEC Focus 6 FM med sändarack *
mottagarack + 4 servon (2.415:-)  1.898:-
MINCRAFT elsax. Bra fill del mesta,
klippa film I ex (88:-)........... 36:·
KYOSHO Concept EP med korta roloraxeln... 1.595:

• ENYA-MOTORER · SUPER SALE!!
SS25BB .................. (1 363:·). NU! ...985:- «
SS30BB .................. .(1.412:·). NU! ...998:-
SS40BB .................. (1.512:-). NUI .1.065:· <
SS45BB .................. (1.745:-). NU! .1.295:- '<x
60-III utan dampare . (1.853:-). NU! .1.295-
B0XF utan dämpare. . (2.707:-) NU' .1.875:- ·<
46-4C ...................... . (3.259:·) NU! .2.195:- 5
53-4C...................... . (3.392:-) NU! .2.395:-
60-4C...................... , (3.732:-) NU' .2.595:-
80-4C...................... . (4.017:-) NUI .2.825:- CO
90-4C...................... . (4.829:·) NU! .3.395:-

VI har stor sortering pé Hyg ■ övar 158 olika byggsatser.
Dessutom bilar, helikoptrar, balsa mm.

Alla O.S. flyg- & bi matorer Hela Kyoaho-aortlmentet. 
Massor av tillbehör. Egen import - därför LÅGA PRISER

Vi skickar gärna på postorder 
- ingen order är för liten för oss!

Folkungagatan 132C, 116 30 Stockholm 
Måndag-Fredag 10-18· Lördag 10-13 · Lunchstängt 13-14 
Telefon 08-643 67 87 · NYTT faxnummer 06-702 15 90 

Ett tips: Ring gärna på förmiddagen, då ar det färre kunder i attären och vl hinner lättare med att svara i teletonen!

RCM Hobby & Fritid AB
P # aT | | ? 1  K va lite tsm o to re r från  Japan  ·  4 -tak tsm o to re r · F inns i 
G é é U b v  s to rlek  från  6 cc  · 50 cc, 1-5 cy lind ra r, från  0 ,55  - 4 ,8  hk. 
F ina gångegenskaper, S upe rb ra  kva lite t! S A ITO :s  fina  b rän s le filte r 5 5 :·/ 
styck, R ing fö r p r isu ppg ift och  p rospekt! Vikan även leverera samtliga 
SAITO-motorer med Runtronics välkända tändsystem för bensindrift!

Begagnade helikoptrar X -C ell 40 
X -C e ll 60

3.500:-

5 .995:-

Vi byter in och säljer 
begagnade helikoptrar!

FALTLADDARE! Ett m åste  fö r fä ltlå dan ! En svensk 

tillve rka d  12V fä ltla dda re  fö r 9 ,6V  och 
4 ,8 V, A u tom a tisk  sna bb lad dare , som  m inska r laddström m en nä r acken är 
fu ll-laddad . Kan även köras på långsam  laddn ing  m ed 50 mA. Både 

sändare  och m o ttaga re  kan laddas sam tid ig t!

mm Liten väx lad  s ta rtm o to r fö r <7 ,5  cc 
D iverse  p ro p e llra r - p risex 9" x 5"

190:-
15 :-/s tyck

A P C -prop e llra r.
B räns les lang  10 :-/m e te r

RCM Hobby &
Box 96, 332 22 Gislaved 

Te le fon* telefax: 0371-111 50 (kl 1630-2000)

Kräsna modellbyggare 
väljer hobbyträ hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
Klubbrabatt: vid beställningar för minst 1.000 
kronor med 20% (ej byggsatser eller rotorblad!)

■  F ra m k a n tlis t 6  x 8  16 x 22  m m
C la rk  Y  -► s y m m e tr is k a

■  P ia n o trå d  0 ,7 5  -► 5 m m  d ia m e te r
■  P ro fillis te r fö r  b ä ttre  lu fts trö m n in g  

kring  ro d e ry to rn a .
■  V in g s tö tto r  - p ro filh y v la d e
■  R o to rb la d  till R C  a u to g iro  o ch  

R C  h e lik o p tra r

B a lsa  · p ly w o o d  · fu ru  · rö d b o k  · m m

P ris lis to r m o t d u b b e lt  b re v p o rto  
Å T E R F Ö R S Ä L J A R E  A N T A G E S !

PeAs Rotoiblad
Källarvägen 13 - S-810 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 —
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Μ15 C2 2,5 cc ca 1.359
M15TR 2,5 cc* ca 2.046
M15 Sport, 2,5 cc ca 614
M40 marin ABC ca 2.030
M40 marin ABC Ring ca 1.950
M40 marin D Ring ca 1.950
M51 8,5 cc RC ca 1.471
M61 RC ca 1.071
M61 RCLS ABC Ring “  ca 1.758
M61 RCLS ABC “  ca 1.758
M61 RCLS ABC Ring **‘ ca 1.758
M61 RCLS ABC “ * ca 1.758
M90 marin Ring ca 2.621
M90 RC marin ABC ca 2.749
M150RC ca 1.982
M180RC ca 2.334
M300 RC twin ca 4.252
M360 RC twin ca 4.955
* diesel, ** bakutblás, ‘ “ sidutblás

• PIPE ADAPTERS 
M40 RC marin 
M40 RC marin D 
M61 RCLS 
M90 RC marin
• AVSTÄMDA PIPOR 
M40 marin 
M61 RCLS 
M90 RC marin
• LJUDDÄMPARE 
M51 RC
• MOTORBOCKAR 
M150 RC&M 180 RC 
M300 RC & M 360 RC Twlnca 256
• MOTORKOPPLINGAR
M40 RC marin ca 224:
M90 RC marin ca 256:
• VÄXELLÅDA
M40RC marin ca 815

ca 152:- 
ca 152:- 
ca 152:- 
ca 176:-

ca 448:- 
ca 496:- 
ca 591:-

240:- 

ca 176:·
Moki modellmotorer från 3F:s Hobby Service
Moki prislista från 3F:s Hobby Service, Oxelösund

3F:s HOBBY SERVICE 
Oxelögatan 20 A ·613 OO Oxelösund 
0155-355 20 & 0155-328 47

Nu hos Molander i Landskrona
MULTIPLEX

Byggsatser & tillbehör

POSTORDER!
Molander Hobby

Skolallén Ί5Α · 261 32 Landskrona · 0418-17965

B u g f l y e r
BUGFLYER Sport skevrodermodell, en riktig "busflygare" till busbra pris. 
Spv 995 mm. Lämplig motor 2,5 - 4 cc. Byggsatsen innehåller erforderliga 
utsågade balsa/ply-detaljer, lister, PVC-folie, roderhorn, stötstänger, links, 
pianotråd, landställ med fästen, skruv & mutter.

ENDAST 325:- c i r k e ^ ^ ^ 9 0 :

Tillbehör till BUGFLYER
Bränsletank, 100-180 cc 28
Hjul 0  56 mm, per par 27
Spinner 0  45 mm, vit 29
ORA-Cover, per meter 65
Prop Graupner 8 x 6  44
Prop Graupner 9 x 4  46
Motor MAGNUM 15 GP 595
Motor MAGNUM 25 GP 625
Glödstift, standard 29
Postförsk & frakt tillkommer!

Beställ från 
CAW Byggteknik 
Ale, 620 34 LÄRBRO 
Telefon 0498-22 33 95

BUGFLYER finns även hos 
Närkes Hobbycenter, 
telefon 0585-203 02

45 års pyssel m ed modellspisar 
säger mig, att detta är bra

Rolf Hagel -10 år 
som "piccoist" firar 

Picco - 30 år som fabrikant med extra låga priser 
av tävlings- och RC-motorer under 1994!

Investera i kvalitet... "prisvärda motorer . , . f ,
för fiyg bii bát ... service och reservdelar!

MODELLTEKNIK · Rolf Hagel » Box 74, 230 40 BARA » Tel 040-44 61 17 (yard 17-20)
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Nummer 1 · 1994 nytt

U ,

Pro Kevlar - Succe!
Stor nyhet Ring för prisuppgift

X-Cell 60 6990:-
X-Cell 40 4975:-
Du har väl den fina

X-cell katalogen

XL-Pro som byggsats med 
alla option-delar. Finns 
även som ombyggnads- 
sats till X-cell 60.

Rotor-Systeme
U l i  S t r e i c h

S ka lakroppen till 
Je t R a n g e r kan 
även användas till 
andra märken.

Sky-Fox Evolution 7 700:- Jet Ranger III 2 550:-

w e b r a

W ebra 40 GT G o d k än d  för 
1295:-inkl dämp Q'500

SUNDANCE
Piezo-gyro solid state SSG-1
vikt 40 g, 10 mA
känslighet ställbar från sändare

X-cell-katalog, 40 sidor engelsk_60:-
Vario katalog 190 sid enge lsk .....150:-
Vario-Nytt 93-94 
Webra-katalog

Sätt in 
pengar
På pg 
3 76 19-4.

Vi säljer även Återförsäljare sökes

K ^ L T I  i H  P R O P P
R/C fťUCOPTERS

Helikopterspecialisten 
Vi hjälper nybörjare

S Y S T E M  A B

Gläntans Väg 2, S-184 70 ÅKERSBERGA. Tel 08-540 243 03
Butik- och postorderförsäljning

Z A P C A-limmet som krävande 
modellbyggare väljer.

Det finns en sort 
för nästan varje ändamål!
• CA, tunt, inträngande
• CA+, tjockt och utfyllande
• ZAP-0 (0=odorless) 

luktfritt och utfyllande 
bra att limma skumplast-balsa

• Plastizap för styrenplaster
• Polyzap för lexan och feta 

plaster.
Dessutom finns snabbhärdare 
och extra spetsar samt ZAP för 
gänglåsning.

Servon - billiga!

Royal Titan standardstorlek, vikt cirka 50 gram.
Finns med kontakt för Futaba, JR eller Sanwa. 149:-
Multiplex MS 11 -servo 179:-
Multiplex Picco- & mikroservon, 
obetydligt begagnade - demoex. Priser 390:- - 595:- 
Jättefyndet! Multiplex Prof i 2000 med DS-mottagare,
2 moduler, något beg. (2 Nano-servon medföljer) 2.400:-
Många begagnade motorer - både 2-takt och 
4-takt · Ring för prisuppgift!
Lågpris: Billiga motorer. 
Royal .28 - 4,8 kullagrad, 
RC-motor 645:- · Royal .40 
- 7 £  cc kullagrad, 670:- ·
R .46 - 8,5 cc, kullagrad 
845:- .
SPECIALPRIS JUST NU! 
Cox TeeDee .051 
Endast 395:-!!

B yggsats  S T IN G  -P y lon  2 75 :-
Vi säljer gärna till återförsäljare. Har Du hobbyafTär. 
hör av Dig till

f. &  - TEKNIK. Tel. &  fax 08/648 70 80
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Framtiden är här!

JR X-347radion som klarar det mesta
Snart kommer 

X-3885
med ännu mer 

funktioner!

Fram tidens radio är här, nu behöver man inte köpa en specia lradio för 
flyg e ller he likopter sam t kom plettera med extra m oduler fö r special 
funktioner.
X-347 har som standard com puterprogram  för:
ACRO (flyg),HELI (helikopter), GLIDER (segelflyg)
A lla program m en innehå ller dessutom :
• PCM Computer mixning system 7 kanaler NES-511 high class servo
• Skev, höjd, sidoroder utslagsbegränsning
• Exponentialutslag
• Servoreversering
• Ändutslagsjustering
• Programmerbar lärar/elevfunktion 1 -5 kanaler
• Modellval (4 modulminnen)
• Modellnamn
• PCM/PPM omkoppling · Stoppur med nedräkningsalarm
• Kopieringsfunktion · Batterialarm · Direkt servokontroll med 

DSC kabel mm
Pris från 4595:- med 4 st kullagrade servo, m ottagarack och laddare.

För ytterligare inform ation kan JR katalogen beställas 
genom att sätta in 25:- på vårt postgirokonto 819755-0

Modeller &  Elektronik AB
Box 184, 332 24 G islaved · Tel 0371-107 09 · Fax 0371-107 45

Ring eller skriv till oss direkt med Din beställning eller gör Dina 
inköp hos våra återförsäljare. Kunder från Norge, Danmark och 
Finland är välkomna! Rabatt lämnas vid order över 250:- netto.

Box 2060 *871 02 Härnösand, Sverige 
Telefon 0611-165 00 och telefax 0611-188 62

1994 års SIG-katalog - modellflygarnas "bibel" - med 162 sidor fulla 
med byggsatser och tillbehör från olika firmor. Vi har allt i lager till 
vettiga priser. Katalogen innehåller även ett flertal sidor med artiklar 
och tips om balsa, RC-styrning, motorer och målning. Alla produkter i 
katalogen har distribuerats av oss de senaste 20 åren liksom av alla 
våra återförsäljare. Pris för katalogen 50:- inklusive porto.
Betala till vårt postgirokonto 84 75 43-6 eller till vårt bankgirokonto 
355-8723 eller på annat sätt, så kommer SIG-katalogen omgående 
direkt till Din brevlåda. Alla landets modellf lygklubbar erhåller katalogen 
gratis - meddela oss bara klubbens namn och adress!

Övrigt, som vi har i lager - och som säljs av våra återförsäljare:

Byggsatser & Hobbyträ, Goldberg, Pica, A&A, Robart, 
byggmaterial DuBro, Sullivan, KAVAN, Peck-Polymers, 

Dynaflite, A irtron ics, Comet, W illiams, 
Radio-Active, DGA m fl

Motorer, g lödstift 
ljuddämpare

OS, SAITO, Irvine, P.A.W., Cox, Fox, RJL, 
Rossi, KB, Royal, Fiberglass Products, 
MAC'S, J'TEC, Tatone, RAM m fl

Bilar &
RC-anläggningar

Kyosho, Futaba, JR m fl

VI har även landets största sortering av produkter från 
SOLARFILM: Solarfllm, Solarcote, Solartex, Glosstex, 
Solarspan, Litespan, Solartrim, Solarlack, Flbabilm, Balsalock 
mm · Papper & nylon, glasfiber & siden · UHU-llm & dope för 
sträckning av klädsel · MODELL VERKTYG

72



Nummer 1 · 1994

- -  - ERBJUDANDEN UNDER
FUTABA SERVO S-148

Bronslagrat standardservo, dragkraft 3,5 kg 
Ordinarie pris 215:-

NU 149:-

SUPER TIGRE 4500
45 cc tvåtaktsmotor med ett fantastiskt 
vridmoment För storskala.
Ordinarie pris 3290:-

NU 2.190:-

- MARS - - -
DYNAFLITE P-40

WARHAWK. Semiskalabyggsats avsedd för .40
- 50 tvåtaktsmotor 
Ordinarie pris 1.175:-

NU 995:-
VARDEKUPONG 100

Denna del av annonsen ar en vä rdekupong värd 100:- vid köp av RC-byggsats, g ladstiftsm otor e lle r m ottagare. K lipp u t denna del av annonsen och 
skicka med din beställn ing. M ax 1 kupong per kund. Detta erb judande ga fler endast våra JS -priser och kan ej kom bineras m ed andra e rb judanden 
eller extrapriser. V ärdekupongen gä lle r för bestä lln ingar g jorda före 940430.

Nam nteckning:

I RC-ANLÅOONINOAR:

FUTABA___________________________
2-kanal, AM, 27 MHz 895-
ATTACK 4, AM, 4 kanaler 1 695-
CONQUEST 5 HKP, FM, 5 kanaler 3 995 - 
CONQUEST 6, FM, 6 kanaler 3.695-
FF-7 UP-S, PCM/FM, 7 kan, 4 modell
minnen, 4 st 3001 -servon, D/S PCM 
Rx, 1000 mAh Rx-ack 5.650:-
QRAUPNER/JR______________________ ____
GR/JR FM 314, med 3 aeivon 1.895-
MC-14, 7 kanal, FM, digital Tx, FM Rx 
1 setvo, Tx-ack, med program för hkp, 
motor o segel 2.395 -
MC 16/20,1 servo, FM-
mottagare, 20 modellminnen 3.795-
JR/GRAUPNER X-347, NYHETI, 7
kan PCM/FM-anl., progr. för motor,
hkp, segel, 4 modellminnen, med 2
kullagr. o. 1 std-servo, OBSI Tx-
slutsteg fr. MC- 20, Rx från MC-18. 4.495:-
HITECH
AM 2 kanaler, 27 MHz 645-
AM 4 kanaler, 3 servon 1.145-
FOCUS FM 4, tre servon, torrbat 1.350.-
FOCUS FM 5 HKP. Tx och Rx 1 590-
FOCUS FM 6, 3 servon, torrbatt 1 590-
PRISM-7, digitalrado 2.490-I TILLBEHÖR TILL RC-ANLÅGGNINGAR: |

FUTABA________________________________
Mottagare Futaba, FM, 5 kanaler, mini 715- 
Mottagare Futaba, FM 6 mini 765-
Mottagare Futaba, FM, 8 kanaler 795-
Mottagare Futaba, FM, 8 kanaler, "t)C" 895:-
Mottagare Futaba , PCM, 9 kan., “DC" 1.545- 
Servo Futaba 148, standard, 3,5 kg. 149:- 
Servo Futaba 3001,3,5 kg, kullager 275- 
Servo Futaba 3001, trepack 745:-
Servo Futaba, 143, micro, 1,9 kg, 19g. 545:-
Servo Futaba 5101, kullagrat, 4 kg 645-
Servo S-9201, coreless, 5,0 kg, f. hkp. 775:- 
Servo S-136G, stållservo, 5,5 kg. 645:-
Servo 3002, miniservo, metallväxel
låda, kullagrat, 3,2 kg 825-
Gyro G-153 BB, kullagrat 1 695 -
Gyro G-154, standard 995 -
Acke Futaba, 4,8 volt, 250 mAh 245-
Acke Futaba, 4,8 vort, 500 mAh. 225-
Acke Futaba, 9,6 vort, 550 mAh 365:·
Laddare Futaba, för Tx och Rx 295 -
SRAUPNER/JR ORIGINAL________
Mottagare GR/JR mini, FM-6 
Servo 5007, 4 kg, kullagrat standard 
Servo 5007, trepack 
Servo 507/508, 3,5 kg, standard 
Servo 507/508, trepack.
Servo 3341, mini 22g, kullager, 2 6  kg 
Servo 4041,4 kg, 5-pol motor, kullag 
Servo 4721,8,7 kg, sarn /koboltmotor 
Servo 513, för infållbara ställ, 5 kg.
Gyro 120BB, kullagrat 
Acke, 4,8 voit, 250 mAh 
Acke, 4,8 volt, 550/600 mAh.
Acke, 4,8 volt, 1000 mAh 
Acke, 4,8 volt, 1700 mAh.
Acke, 9,6 volt, 600 mAh, för sändare 
Acke, 9,6 volt, 1600 mAh, för sändare 
Laddare för Tx och Rx.
HITECH_________________________
Mottagare FM, mini, 4 kanaler 465-
Servo HS 300, bronslagrat, 145-
Servo HS 425, dubbla kullager 239-
Miniservo HS 101,1,8 kg, 23 g 310:-
Mimservo HS 101, metallvåxellåda 395:-
Microservo HS 80, 2,2 kg, 17 g, coreless 375- 
Microservo med metallväxellåda 465 -
Servo HS 605, dubbla kull, 5,5 kg 445:-

1.075-
275-
735-
225-
585-
545-
595:-
995-
645-

1.795-
275-
175-
295-
320.-
425-
545-
198-

Servo HS 605, 2 kullager, met.vxl, 5,5 kg 565 - 
Ställservo HS 075BB, dubbla kullager 485- 
Maxiservo, dragkraft 8 kg 360-
Gyro, kullagrat 1.050-
För samtliga servon finnes trepackserbjudanden 
Ring för information.
ACKUMULATORER
SANYO SCR, 1000 mAh, per st 49
G P Sub C, 1400 mAh, lödöra 45
SANYO SCR, 8,4 v, 1200 mAh, pack 395 
Lösa R6-ackar, pence#, 500 mAh 19:
Lösa R6-ackar, pence#, 500 mAh, lödöra 24.50 
Lösa R6-ackar, pence#, 0,85 Ah, lödöra 34 - 
Lösa 1/2 R6-ackar, 400 mAh, lödöra 27:-

I GLÖDSTIFTSMOTORER~

ASP/SC________________________________
ASP/SC 12 ABC RC 625:
SC 15 ABC RC 745:
SC 25 ABC RC 795:
ASP/SC 32 ABC RC 895:
ASP/SC 40 ABC RC 895:
ASP/SC 46 ABC RC 995:
ASP/SC 61 ABC RC 1 095:
SC 91 ABC/RC 1.495:
SC 108 ABC/RC 1.695:
IRVINE_________________________________
Med dämpare där ej annat anges!
IRVINE 20 FSR/RC ABC 765
IRVINE 25 FSR/RC ABC 825.
IRVINE 36 FSR/RC ABC, NYHET! 1 075
IRVINE 36 FSR/RC ABC HKP.u damp 1075 
IRVINE 40 FSR/RC 825:
IRVINE 40 FSR/RC ABC 925
IRVINE SP 40 RC ABC, pylonmotor 1.095: 
IRVINE Q40 FSR/RC ABC 1195:
IRVINE 46 FSR/RC ABC 1.045.
IRVINE 46 FSR/RC HKP 1.045
IRVINE 61 FSR/RC 1145:
IRVINE 61 FSR/RC ABC 1.245:
IRVINE 61 RF/RC ABC, utan dämpare 1 095: 
IRVINE Q72 FSR/RC ABC, NYHETI 1 395
IRVINE 120 FSR/RC, utan dämpare 1 795:
MAGNUM____________________________
Alla ABC och alla med dämpare utom HKP
MAGNUM G P 10 445:
MAGNUM GP 15 625:
MAGNUM GP 25 645:
MAGNUM G P 40 745:
MAGNUM G P 65 995.
MAGNUM PRO 36I 1 045.
MAGNUM PRO 36 HKP 1.145:
MAGNUM PRO 40 SE 1 095:
MAGNUM PRO 46 SE 1.145:
MAGNUM PRO 61 SE 1 595:
OS FYRTAKT___________________________
OS FS-26 Surpass 1.525:
OS FS-40 Surpass 1.895:
O SF S-48 Surpass 2.195:
OS FS-70 Surpass 2675:
OS FS-91 Surpass 3.195
OS FS-120 Surpass E, utan pump 3 895
OS FS-120 Surpass 2, med pump 4.395:
OS TVATAKT___________________________
Med ljuddämpare & stift där ej annat anges 
OS 10 FP ABC 595:
OS 15 FP ABC 775:
OS 25 FP ABC 875:
OS 40 FP ABC 945:
OS 40 SF ABC 1.575:
OS 32 F-H, utan ljuddämpare 1 545
OS32F-ABC 1.395:
OS 60 FP ABC 1.475.
OS 61 SF 2 095
OS 61 SX-H 2.395:
OSBGX-1. 35 cc 3 995:

S-4500/RC RING, utan dämpare. 2.190:-I RC-FLYGBYGGSATSER:

CHRIS-EQSS.K1IS__________________
WOT-4, skulderv. spv 1300 mm 1.195 -
ACRO-WOT, 40-60, lågv 1.295-
WOTS-WOT, dubbeldäckare, 40-.60 
suverän konstflygare, 1.795-
MIDDLE PHASE 2. hangsegl, spv 1600 895-
MIDDLE PHASE 2  med skev 945-
PHASE6 1.095-
DYNAFUIE_____________________________
SPITFIRE, semiskala, spv 1400 mm 1.145-
P-40 WARHAWK ,40-motor 995:-
FLA1R__________________________________
CUB, spv 1850 nxn 1.195-
OLOBAL K I T S _______________________
RIDGE RUNT, hangsegel, 1200 mm 395-
GAS STICK 10, 10-.15-motor 495-
CESSNA SKYLINE, semiskala, 10-15 575-
CESSNA SKYLINE, semiskala, 45- 60 119 5-
CITABRIA, .15 - ,25-motor 595-
SUPER RIDGE RUNT, NYHET! 695-
P-39 AIRCOBRA, 15- 25-motor 645-
SST 40, skevtrainer, 40-.50-motor 795-
DOUGLAS SKYRAIDER, .60, 
skalamodell efterlängtad av 
svenskbyggare, NYHETI T.795:-
GOLDBERG.KITS________________________
GENTLE LADY, segel, spv 2000 mm 495-
SOPHISTICATED LADY 595 -
ELECTRA, elsegel m  motor, spv 1950 995:-
J3CUB, spv 1900 mm 139 5-
ULTIMATE BIPLANE, 60-1 20 2.245-
EXTRA 300, 60-1.20 2 1 9 5 -
SUKHOI SU-26, NYHETI 2.595 -

PERFECT TRAINER FT-20 
PERFECT TRAINER PT-40 
TRAINER 40, skevtrainer 
BIG STICK 20 
BIG STICK 40
SUPER SPORTSTER 20, lågvingad 
SUPER SPORTSTER 40, lågvingad 
SUPER SPORTSTER 60, lågvingad 
SUPER SPORTSTER 90/120, lågv 
SUPER AEROMASTER 
FUN-ONE
ULTRA SPORT 40, lågvingad 
ULTRA SPORT 60, lågvingad 
ULTRA SPORT 1000, spv 2000 mm 
CHEROKEE 40
SUPER DECATHLON 40, skalakonst 
SUPER SKYBOLT 
CUB J-3, 40 - 50 2T, spv 1900 mm 
MUSTANG 40, spv 1450 mm 
F-15 EAGLE, 40-motor 
F-14 TOMCAT, 60-motor 
SPIRIT, segelrnodell, spv 2000 mm 
SPECTRA, el-segel, 2 m, med el- 
motor och tillbehör
SPIRIT 100, segelmod., spv 2500 mm
HI-VIEW MODELS________________________
LITTLE BELTA, fun-flier, spv 1000 mm 895:- 
ARF-satser. 90% färdigbyggda.
SKYMASTER, trainer 4 kan, spv 1600 1.095 - 
SKYNUT, skuldervingad andramodell,
4 kan, 40 - 50 tvåtakt, spv 1500 mm 1.395:- 
AVANTI BIPE, dubbeldäck, spv 1450 1.995-
AVANTI, lågvingad sportmod, spv 1600 1 495:- 
EXTRA 230, sportskala, spv 1500 mm 1.995- 
BIGNUT, skulderv sportmod, spv 2200 2.995:-
KYOSHO________________________________
CONCEPT 30 DX HKP. byggsats, med 
motor OS-32 SR 4.990 -

725:
925:

1.045
945:

1.095
925:

1.095.
1.295 
1 695 
1.595: 
1.095: 
1 295
1 395:
2 195: 
1.245: 
1 295 
2.195 
1.195:
1.295 
1.495: 
1.995:

595:

995: 
1 195

SUPER TIGRE___________________________  MARUTAKA_____________________________
S-2500/RC RING, utan dämpare 2195 - F8F BEARCAT, spv 1600 mm 2095 -
S-3000/RC RING, utan dämpare 2.395- NA P-51 D MUSTANG, spv 1640 mm 2.295-

F4U-1D CORSAIR, spv 1560 mm 
SPITFIRE Mk IIX, spv 1620 mm 
NA P-51 D MUSTANG, .20 
FOCKE WULF FW-190 A-8, .60 
ZERO .25, spv 1280 mm
MIDWEST____________________
SUKHOI .40, spv 1420 mm
PLATINUM MODELS____________
BASIC TRAINER ECONOMY KIT, 
90% färdigbyggda och klädda trä
modeller. MYCKET välflygande II
BASIC TRAINER, 25- 40 4 kan 
ACRO JUNIOR, .40, lågving sport 
BIG ACRO, .60- 91, lågv, spv 1775 
TUG, .60- 91, högv, spv 2025 mm
PRECEDENT_______________________
EL-FLY, med elmotor och tbh. spv 2200 
HI-FLY, segel, spv 1600 mm 
FUN - FLYER, NYHET! ,spv 1370 mm 
TOPAZ II, segelmodell, spv 3600 mm 
FLY-BOY, trainer, spv 1200, 3 kanaler 
HI-BOY TURBO, spv 1500, skevtrainer 
HI-BOY, 4 kan..trainer, spv 1600 mm 
BI-FLY, 25, dubbeldäck. spv 1000 mm 
BI-FLY, .40, dubbeldäck, spv 1220 mm 
T-180, spv 1850mm

1.995- 
1.895- 
1.195- 
1 895- 
1 095-

1.195-

695-

1 190- 
1.390- 
1.990- 
1 990-

795- 
365- 
895- 
995- 
495- 
895- 
895- 
795:- 

1.195- 
1 245 -

RQBBE
IMPULSE, seglare, 1,6 m, färdigb vinge 1 095 - 
MOSKITO RC HKP, NYHET!, for .40 - 
,53-motor, delvis monterad 3.995:-
THUNDER TIGRE________________________
CHAMPION 45 L, F3-A modell, ARF 1.645- 
CHAMPION 30 L, NYHET!, F3-A- 
modellför 3 0 - 40 tvåtakt 1.495-
SUPER DECATHLON .40 skala 
aerobatic, ARF 1.895:-
EXPLORER 2M, segel, spv 2000, ARF 995-I RC-TILLBEHÓR: |
STARTERS______________________________
MAGNUM 90, to.m. .90 -motor 425
MAGNUM HD, to m  1 80-motor 545
PANELER_______________________________
IRVINE/TT SUPERPANEL 365:
MRI Panel 225:
fAltbqxar________________________
THUNDER TIGRE, standard, 2-delad 369:
THUNDER TIGRE, 2-delad 469
QUEST ELECTRONICS___________________
Ackvarnare, för inbyggnad, med kabel 225:
Ackvarnare, för mätning mellan flygn 245:
Cyder för Tx och Rx 245:
T omgangsglöd, 395
Campinglaodare, snabb. 295:
Automatisk ack-switch, för 2 Rx-ack 295:
Mixer, 2 kanaler 395:
L A D D A R E ___________________________
ROBBE Multilader, 220 V 349:
GRAUPNER Universal, 220V 445,
KYOSHO, timerladd, för 7,2 V 195:
QUEST peakladd, 7,2-8,4 V 395:
ASTRO, timerladd, 4,8-33,6 V 1.145.
ROBBE peakladd, 4,8-25,2 V 1.595

SKALADEKALER FR AN MAJOR DECALS 
ATER INKOMNA. RING FÖR INFORMATION!

På grund av rådande valutaläge kan våra priser 
komma att ändras Alla pnser gäller tillsvidare 
med reservation för prishöjningar från våra 
leverantörer, eller andra höjningar av moms, tull 
eller mcrtsvarande Alla erbjudanden galler under 
angiven tid, eller så långt lagret räcker

MED VÄNLIG HÄLSNING

JÖRAN ROBERTSON

Öppettider butik och postorder: Mån - fre 11-14,16 -18, lör 11-14. Övrig tid ordertelefon eller orderfax.

Välkommen med din
beställning !
Ordertelefon: 031 - 12 70 48 

Orderfax: 031 - 12 58 02
Butiksadress: Ekedalsgatan 6, Göteborg 
Postadress: Box 4194, 400 40 Göteborg 
Postgiro: 46 66 59 - 0
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More Flight Power!!
SEGELFLYG

SUPER RIETI -ARF segel 2820mm 
40.A70054............................  2195,00
WATT 200 -ARF segel 2050mm 
40.A70130............................  1795,00
CG Sophisticated Lady -Segel 
40.CG59.................................. 595,00
CG Gentle Lady -Segelpl. 2m 
40.CG60................    495,00
CG Electra Segel 78" m motor 
40.CG40..................................... 995,00
CHICCO, El-seglare 2200mm 
40.K11100............................  1495,00
SUNRISE Segel plan 2220mm 
40.K11110..............................  995,00
LLANERO 2, 26l2mm SEGELPL 
40.MH110148 ......................  1595,00
TOPAZ II, SEGELPLAN 3,45m 
40.PB705................................. 995,00
HI-FLY -l600mm SEGELPLAN 
40.PR113...............................  325,00

Sukhoi SLJ-26
40.CG67................................... 2495,00
Minute Man 25/40 RTF -Trainer 
40.FC399 ...............................  1495,00
Shadow 40 RTF Aerobatic 
40.FC400 ...............................  1695,00
Cardinal 35/40 RTF Sportf 
40.FC401 ...............................  1595,00
Arrow 40 RTF Sport Aerobatic 
40.FC402 ...............................  1595,00
Solo 35/40 RTF Trainer
40.FC403 ...............................  1595,00
Aerobat 20/35 RTF Spoit
40.FC404 ...............................  1395,00
FOLLAND GNAT Skala 1:6 
40.K10120.............................  2495,00
COYOTE OLIMPIC 3-5cc
40. MH110140 ........................  595,00
JABATO 3.5cc m SKEVRODER
40.MH110141 ........................  695,00
DELFIN 3.5 - 5cc
40.MH110145 .......................... 995,00
TUCANO 6.5cc
40.MH110155 .......................... 898,00

ELECTRA-FLY -m motor & switch 
40.PR119...............................  695,00
ELECTRA-FLY -segelmodel 2200mm 
40.PR120...............................  495,00

M 0T0R FLYG
CG Falcon 56 III (3.5 - 6.5)
40.CG50................................  1195,00
CG Sr. Falcon (lOcc)
40.CG51................................  1595,00
CG Super Chipmunk 64" (6,5 - )
40.CG52................................  2085,00
CG Ultimate 10-300 -Dubbeld.
40.CG53................................  2195,00
CG The EXTRA 300 (.60 - ) CIIACAL 6.5cc
40.CG55................................  2195,00 40.MH11 0 1 6 0 ............................ 698,00
CG Eagle II -Trainer (29 - ) PIPER CUB J3 1/4
40.CG56................................  1195,00 40.PB225...............................  1995,00
CG Freedom 20 -Trainer (20-30) TELEMASTER 150, 3810mm
40.CG57................................... 995,00 40.PB320...............................  2695,00
CG Eaglet 50 -Trainer (3,5cc) TELEMASTER 66 CUP
40.CG61 .................................. 795,00 40.PB345................................  795,00
CG Anniversary CUB (.40 - )
40.CG63................................  1395,00 40.PB707................................. 695,00

AERONCA CHAMP -1/4 skala

PRECEPTOR 1500mm 4k H/V 
40.PB707................................
AERONCA CHAMP -1/4 skala 
40.PR102...............................  1995,00

Så här beställer Du:
□

Power Toys AB 
Box 2051 

580 02 Linköping

Ordertelefon 
013-12 74 70

Orderfax 
013-10 39 49

Ny katalog!
Beställ vår nya postorder
katalog (32-sidor A4). 
Skriv namn och adress på 
en lapp, bifoga 20:- och 
skicka den till oss så 
kommer den på posten.

LO-BOY 5 -1422mm /  4-5ch
40.PRI 1 1 ................................... 895,00
BI-FLY -1220mm /4k
40.PRI 1 5 ...............................  1195,00
HT-BOY TURBO -1525mm/5ch
40.PRI 1 6 ................................. 895,00
BI-FLY 25 -915mm /  4ch
40.PR117................................. 795,00
FLY-BOY 1193mm 3k
40.PR 1 1 8 ................................. 495,00
T 180 /.32-.40
40.PR122................................ 1195,00
FUN-FLY /.24-.40
40.PR123................................. 895,00

OPS 20cc 40HC
20cc fyrtaktsmotor med över

g i v  liggande kamaxel.

3 . 3 9 5 : -

Webra .61
Nu 1.295:-

Brat .40 6,5cc
Prisvärd ABC bruksmotor 
med dämpare.
Kullagrad.

8 6 0 : -

Vid samtidigt köp av 
flygplan får Du köpa Brat 

.40 för 8 0 0 :-

HiTec 4FM35
4-kanals FM-radio med juster 

a/a utslag, lärar-elev uttag, 
servoreversering m m. 
Lämplig nybörjarradio.

P

1 .1 2 5 : -

rn s iiToys
Gillbergagalan 40B -  ca 800m 
från IKEA Linköping
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NU KOMMER NYA CONCEPT 60 SR
Kyosho tar med nya 60 SR ett stort kliv framåt. Det handlar om andra generationens 60 
maskiner och en helt ny nivå. Den nya 60 SR har testats under lång tid. Stora förändringar i tekniken har gjorts även 
om den smarta principen med en stabil central del och mjuka lätt bytbara yttre delar självklart finns kvar. Det innebär 
att även rejäla krascher sällan innebär krokig central mekanik. Dessutom finns inga plåtdetaljer som kan krokna! 
Concept 60 SR har fått ett helt nyutvecklat huvud därde flesta detaljer är utförda i metall. En ny swashplatta och 
ny pitchmekanism finns också på plats liksom ny stjärtrotorstyming och nytt push-pull linkage Precisionen 
och däfmed styrsvaret har ökat väsentligt genom de här åtgärdena. En annan nyhet är att 
medroterande stjärt numera är standard. Det finns mycket mer detaljer att se så skynda dig 
in i närmaste CHC-butik. De flesta butiker har redan ett ex hemma.
Redan under den gångna sommare har maskiner ur förserien flugits över hela 
världen med stora framgångar i USA och Japan som resultat. Det 
mesta tyder på att Concept 60 SR kommer att vara en mycket 
vanligt förekommande 60 maskin i tävlingssammanhang. Inte 
minst beroende på de mycket gynsamma priset!

Bilden ovan till vänster visar den redan klassiska Concept 30 SR, en populär lillebror och lämplig maskin för dig som skall börja flyga helikopter.

De härCHC-buitkerblirförst med nya Concept 60 SR: BORÄS (033) HobbexButiken 140205 
HÄLSINGBORG (042) Hobbycenter 131848 JÖNKÖPING (036) JutaholmsHobby 128777 
KLIPPAN (0435) Hobbygården 10322 LIDKÖPING (0510) Flyghobby 26234 LINKÖPING 
(013) BorgsHobby 123981 NORRKÖPING (011) Lekhuset 188891 STOCKHOLM (08)
SödersRC 6436787, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 UMEÄ (090) Slöjd&Hobby 
144402 VÄSTER ÄS (021) ArosLek&Hobby 131060 ÖREBRO(019)HåkansHobby 226613

Kyosho står för kvalité 
och bra urval. Och för 
bra modellertill rätt pri
ser. Välj Kyosho -  det 
är alltid ett tryggt vall

AB SLOTCAR BOX 30191

K V D S H D
THF RNFST RADIO CONTROt MOOELS

104 25 STOCKHOLM 08 - 618 92 20

S>
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MAIL ORDER ESTES Model Rockets
V  OMLOID

Ready assembled 
rocket with payload

BLACKBIRD Hying modal 
rocket. The ultimate dream of every 

rocket engineer.from SWEDEN
Tel: 00944-71485 1818 
Fax: 00944-71482 0429

\ A / θ are the UK’s leading stockist of Estes Model 
If If Rockets. Full range of rocket starter kits, PRO 
Series and new rocket powered R/C gliders available.

Kyosho-Schluter-Hirobo. A range of 
R/C helicopters for the expert and 
beginner to choose from. ^

Our rapid stock turnover means we can £—  
display the very latest R/C kits from oversea:

Get more excitement out of your 
next launch with the TOMCAT 
swing-wing rocket glider.

For those who enjoy the pure 
pleasure of building quality 

models, we offer the very 
best value packed kits.

Build it with HobbyStores. For the beginner we offer 
special trainer deals to get your first R/C model 
safely in the air at an affordable price.

VISIT LONDON'S TOP RADIO 
CONTROL MODEL SHOP

Today
Q E nya

□ OS 
J M D S

□ Saito  
Li ASP
Q M agnum

□ Cox

Tomorrow’s Engines

Leading UK Stockists
□ Latest R/C Systems j
□ Servos
□ Receivers
□ Gyros

□ Accessories
R/C systems fo r M  
1993 and beyond.IVe stock the engines preferred the world over.

IT’S PART OF THE SERVICE
Our comnltnmt to supporting ϋ*ηφ brands via stock.

As experienced 
hobbyists, we all know the 

frustration of being grounded for 
lack of a spare part. So if you 

SSts·«!». need a part, phone 
or visit your loca 

HobbyStores. We 
•  will be happy tc 

try and help you out. P-38J Lighting,
The flagship of Yellow 
Aircraft's giant 1 /6 scale 
warbird series. On 
display at our London 
store plus a full range ot 
Yellow Aircraft kits.

We carry and have access to an 
extensive range of spares from the 

major brand leaders in the 
international world of modelling.

40 High Street 
Trumpington 
Cambridge CB2 21 S 
Tel: (0223) 345477
Fax: (0223) B452G1

30 7 Oxford Road 
Reading 
Berks RG3 7 ΗΛ Tot: (0734) 530030
Fax: (0734) 567016

127 Hatfield Road 
St Albans 
Hertfordshire Tel: (0727) 335044
Fax: (0727) 865037

2 Railway Street
Aylesbury
BucksTel: (0003) 33020
Fax: (0296) 394 733

39 Parkway 
Camden Town 
London NW1 7PN 
Tel: (071) 435 1813 

(071) 485 4867 
Fax:(071) 482 0429

For the very la test in form ation on new store locations and top p roducts  available from  HobbyStores  
please refer to the current issue o f RCM&E, R/C M ode /  W orld o r R /C M ode /  H elicopter World.

H o b b y S t o r e s  h a s  y o u  c o v e r e d  

f r o m  t h e  w o r k s h o p  t o  t h e  f l y i n g  f i e l d .

A  ’ . ©  (1 1 A whole 
( Í  (§ I range of 

[M&jJ i f \ | [  accessories 
\ to maximise 

κ*3 V b '-j  engine 
performance. Work shop power tools.

#
Λ, ] r  ■ ' The latest 

L Y  J) j.--y  ground starting 
" equipment you can 

depend upon.

1 Ě Ě E Ě Ě Ě Í

Value for
S r  u,

flight boxes.

ig
q

o
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"Modellbyggarens val 
av RC-modell"

Bygge av vingen förenklas av Great Planes’ foimade 
framkantlist i balsa - andra Cub-modeller har rund
stav i hårdträ. Skevrodren opereras över vinkelok, 
vilket ger möjlighet till rätt format och placering.

tsen innehåller skalariktiga vingstöttor, land- 
ben och "dummy"-cylindrar och flera dekaler ... 

plus flera praktiska tips hur man gör ytterligare 
skaladetaljer som tanklock, propeller, landställsstag.

Cubens rymliga kropp gör radioinstallationen enkel. 
I den färdiga modellen är servon, mottagare mm 
dolda under en plywoodskiva för högsta realism.

Den populära klassikern - nu med 
nutidens bästa modellteknologi.
D en ursprungliga Piper J-3 Cub trainem hjälpte nära 75 % av 

alla andravärldskrigspiloter in i flygningens ädla konst. 
Skalabyggamas favorit finns nu i Great Plane's unika "data"- 
konstruktion — lättbyggd med enastående skalanoggrannhet.
• Ett utm ärkt första skalabyggsats - 

lättbyggd, tillfredsställande aero
batic, men stabil och lätt att landa.

• Byggsatsen innehåller alla delar 
och instruktioner som behövs för 
att bygga en kraftfull aerobatic 
"clipped wing" Cub.

• En nära nog 100-procentig balsa- 
konstruktion erbjuder ett okompli
cerat bygge och det bästa under
laget för en snygg klädsel.

• Exakta skalamått har hämtas från 
originalritningar. Storleksför
hållandet mellan vinge, kropp, 
fena och stabilisator motsvarar 
exakt fullskalaplanets.

• Byggsatsen erbjuder realistiska 
"lagårdsdörr"-skevroder i stället 
för striproder (vilket är vanligt på 
modeller från andra tillverkare).

"Vem som helst som har byggt en Great Planes 
PT-40 eller liknande trainer kommer att lyckas 
med vår Piper J-3 Cub i sportskalaklassen. 
Eftersom den är konstruerad för förhållandevis 
enkel bygge, är den också häpnadsväckande 
skalatrogen. Endast vingpronlen är modifierad 
- för att göra den otroligt stadig, men också 
erbjuda fullvärdiga aerobatic-egenskaper.

President and Founder
Great Planes Model Manufacturing

L mimcars
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Nummer 1 · 1994

Natans
i l  O D u V  Sveriges närmaste 

t y  butik- aldrig längre 
T e le fo n  0 3 4 0 -6 6  0 0  6 6

aldrig längre 
bort än Din telefoni

FLAIRs SUPER CUB
spv 1.850 mm, för .25-.40 
4-kanals radio · PRIS 1.065:

BI-FLY 25 & BI-FLY 60 · 4-kan
spv 910 mm resp 1220 mm 
PRIS 595:-& 915:-

O VLO BOY · trainer
spv 1.420 mm, för .32-.40 2-T 
4-5 kanal · PRIS 725:-

RC-TRAINER180 & 240
spv 1800 mm resp 2400 mm 
PRIS 795:-& 1.550:-

TURBO, midvlngad trainer
spv 1.520 mm, för .42-.40 2-T 
4-5 kanal · PRIS 725:-

FLAIRs PUPPETEER
spv 1.525 mm för .30-.60-motor 
4-kanals radio · PRIS 1.045:-

TAYLORCRAFT
spv 1220 mm resp 1780 mm 
PRIS520:- & 730:-

STAMPE SV4b 
skala 1:4
spv 2.090 mm för .60-1.20-motor 
4-kanals radio · PRIS 1.450:-

SKYLANE10-15 &45-60
spv 1220 mm resp 1820 mm 
3- & 4-kan · PRIS 550:- & 1.075:-

BUCCANEER STD
spv 1.675 mm, vikt 2 kg, 3,5-5 cc 
686:-

FLAIRs FOKKER D VII
För .48-.80/4-T el .40-.61/2-T 
4-kanals radio · PRIS 1.250:-

FLAIRs LEGIONAIR
Spv 1.320 mm, för .25-.40 2-takt 
4-kanals radio · PRIS 960:-

SUPER SCORPION
Vacker, lättflugen, för 3,5-5,0 cc 
3-kanals radio · PRIS 730:-

MAJESTIC MAJOR
spv 2.200 mm, vikt ca 4,5 kg 
för .60-mot· PRIS 1.105:-

FLAIRs BARONETTE
spv 1.245 mm, för .25-.40 2-takt 
4-kanals radio · PRIS 1.015:-

QUAKER FLASH
spv 1.828 mm, vikt 1,8 kg 
för 3,5-5,0 cc, 3-kan PRIS 587:

Några prisexempel:

IRVINE 2-taktare
Lev med ljuddämpare 
& kullager (utom 20 RC 
&25 RC*lrvine-moto- 
rer finns även i marin
versioner & diesel.

Irvine 20 RC 
Irvine 20 ABC 650
Irvine 25 RC 575
Irvine 25 ABC 750
Irvine 36 ABC 945
Irvine 40 Sport 795
Irvine 40 ABC 830
Irvine Q40 tyst 1.050 
Irvine SP40 pylon 1.175 
Irvine 46 Sport 850
Irvine 46 ABC 920
Irvine Q72 tyst 1.350

LASER
Handgjorda fyrtakts- 
motorerav allra högsta 
kvalitet. Levereras cir
ka 3 veckor efter be
ställning.

MAULE M-5
spv 1.676 mm, för .40-.60, färdig 

^vinje^karuadio^

Encylindriska LASER 70 RC
11,8 cc 2.995:· LASER 80 RC 
13,1 cc 3.125:- L A S E R 100 RC 
16,4 cc 3.490:· LASER 150SRC 
25 cc 4.950:·LASER 160 V-twin,
26,2 cc · 6.300 LASER 200 V-twin, 
32,8 c c ·  6.500 LASER 300 V-twin,
50,0 cc · 8.800

SKYRADIER 60«
spv 1.590 mm, för .45-.61, 
för 4-kanals radio · PRIS 1.895:-

DIGIFLEET RC
Leveras alltid med 4 servon, ackar 
till mottagare + sändare + laddare.

BOX 47 · 430 24 VÄRÖ-BACKA · (vardagar 10-18, lördagar 10-13) · TELEFON 0340-66 00 66 · TELEFAX 0340-66 55 13
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OS ENGINES · PILOT · MARUTAKAa SOLARFILM · TETTRA · MASTER · X-ACTO

MARUTAKA

P-51D MUSTANG 
Spv 900 mm

SPITFIRE 
Spv 900 n ^ ^ E L U X E  N  

^ éééwzm m ssm ry

Ett DELUXE-lim för varje ändamål. Har Du bråttom finns 
ROKET, cyano, tunt eller tjockt. Har Du mer brådis finns en 
cyanoaccelerator, BLASTER. ALIPHATIC, lättslipat trálim. 
R/C-lim, trälimmet som även biter på vissa plaster. 
SPEEDEPOXY, 4 min epoxylim. HELIPOXY, vibrationstålig 
epoxyvariant. AEROPOXY, för ytbehand
ling av glasfiberväv. MODELLITE, lätt- N m 
slipat lättviktsspackel .Det finns fler ®  
DELUXE-produkterl

Om man inte vill tumma på kvaliteten sätter man absolut 
O.S.-motorer i sina projekt. De är världskända för sin 
driftssäkerhet och höga precision. Dessa tre avbildade 
motorerna representerar tre mycket 
populära och omtyckta flyg- 
motorserier från modellmotorernas w f&ÍŘĚ '** ' |  
Mecca. i L i M B f  J i
FP: Glidlagrade sportmotorer $

högprestandamotorer 

FS: Fyrtald 4^cc - 20

LIGHTWFIGHT rtu i*

fFHMatmt
«MWUT*ipwrrLIGHT STRONG 

^ANOS EASILY"

QUICKIE-500·
FAVORITENTRAFARDIGT

VÄLGJORT
VÄLFLYGANDE

TRAINER 40H
SPV 1.495 mm

UTMÄRKT
NYBÖRJARMODELL!

ENGINES · POWERMAX · PILOT · MARUTAKA · SOLARFILM · TETTRA · MASTER
79



Ett nytt med 
toppteknologi

optimerat 8-kanals RC-system
Set

med sändare, mottagare, 1 servo, 
strömbrytarkabel och kristallpar.

Best.-Nr. 4838 
för 35-MHz-bandet 

Best.-Nr. 4845 
för 40-MHz-bandet

Redan från fabrik utbyggd med 20 modellminnen
"v

Hög säkerhet tack vare modern single-chip-computer-teknologi 
Nyutvecklad LCD-Multidata-display 
Tilltalande ergonomiskt sändarhölje
Klar och överskådlig datameny dessutom logiskt brytarsystem 
underlättar computertekniken för den ovane
Ett flertal fullständiga program uppfyller alla höga krav ända till 
tä vling san vändande

Utförligt beskriven 
i nyhetsprospekt N 93.

n\C-16120

UUAtfUMfft
K-h.CONUR

Bilden visar 
utbyggd 

sändare
m c-16/20.

tMMWV.

Binupnei I f t

16/20

POSTFACH 1242
D-73220 KIRCHHEIM-TECK

Svensk generalagent:
HOBBYBORGEN AB

36071 Norrhult, Tel. 0474/40510


