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Vid årsskiftet l-958'j-959

t{är vi ritar ihoP dessa
rader är'det en av d"e första
dagarna På år )959r. och d'et kan
aiilfor vära På sin Plats att
;; tlllbaka på aet gångna -året
och vad det har bjudit mod'ell-
flvqarna.

För att börja rned den 1o-
kala verksamheteå inom vårt
modellflYgförbund, så 4ar, den
varit ganst a god unde-" åI J-95B'

Men deI är endast I'friflYgar-
na" som har svarat fir aktlvi-
teten. Av någon anledning är
intresset för linstYrning och

"äaioffyening 
mYcket klent'

Det fj-nns vi,sserligen en grupp
verkligt skickliga radioflYg-
are i Xäss jö-trakten, men det
vore bra öm flera modellflYg-
are ville försöka sig På den-
na intressanta gren' Ar det
kanske kostnad'en som avskräck-
er?

llnstYrningen tYcks också
ha svårt lor att komma igång
på allvar här i Småland' Vid
äen linkqntrollträff som höIls
i SkillingarYd' den 5O november,
flög endast medlemmar 1 arran-
gOr6ictulben. Vad har det b1i-
vit av linkontrollflYgarna
från JönköBings Mfk, Sävsjö 

'Vädrelsång och T,jungbY ? 
-Att friflYgarna har lYck-

ats så bra, beror nog t+11. stor
del på vädret' som varit-1 det
nårmäste iaeåtisxt, både På
Smålandsmästerskapen, serie-
tävllngarna och oktobertäv-
lingen.Vad den sistnämnda täv-
linlen beträffar, så- ar det
s1ää,iande att den hade samlat
äa *ångu deltagare från hela
landet'. Det är nog inget tvi-
vel om att den i fortsättnin-
sen kommer att räknas som en
äv d.e verkliga stortävlingar-
na., Vi får bara hoPPas att a'T-
rangörerna inte fördärvar det
helå. genom att förlägga täv-
lingbr:-'tilI en olämplig Plats'
Det är ju lnte säkert att det
bIlr luägt väd.er varje år'

För att överqå ti}l stör-
re sammanhang, så har svenska
moOellflygare med framgång
deltagit- - I internatlonella
tävlingar under år 1958' Som

den bästa Prestationen från
svensk siäa måste vi räkna

2.

Erik Berglunds EuroPamäster-
skap i rädiostl:rning. 'rTermik-
Johäns " tred j ePlaceri-ng På VM

ar också myötcet tredrande ' len
svenska insätsen i i\tr14 var där-
emot svagare än väntat, vad det
nu kunde bero På-

Vår främsta önskan inför
det nya året ar att de små-
Iändsla mod"e11f lYgarna skal1
bli l-ika skickliga som sina
konkurrenter från det övriga
landet, för man kan inte komma
ifrån ått standarden På de 1o-
kala tävlingarna är alldeles
för 1åg. Detta be-iYder att även
d.e soä brukar Placera sig i
toppen på serietävlingarna inte
stirtte ira någon som helst chans
på en nationell tävling. Det
verkar som om d.e l-okala täv-
lingarna skulle skaPa en 1!'g
staädard. och anledningen till
detta är' att de flesta tävlin-
garna går på alldeles för små
öcfr stogsomringade fäIt. På en
sådan tåvling vlnner de medel-
måttiga modellerna, de bra mo-
delleina flyger bort eller ska-
das på ett ti0igt stad.i,ugi. Det-
ta är ett svårt Problem att
komrna till råt't'a med.

Skillnaden mellan en bra
modellflYgare i Smål-and och en
av svensk elitklass är emeller-
tid inte så stor att det bör
avskräcka någon från att starta
i de nationella tävlingarna,för
endast genom att tävl-a kan man
lära sig storfräsarnas knen'
Oktobertävlingen har här en
stor uppgift a-l t fYlla. Att
altdeles- på €g€ir trand trimma
upp ti11 landslagsstandard dtY

nöå inte så lätt. l4ircket går
dock att LÖtra slg rent teore-
tiskt, och här konmer }40DELL-
tr'T,YGBf,ADET 1n i bilden. Vår öns-
kan är att tidningen skall
kunna förmeclla -r.'rkligt väfde-
fulta modellflyg"beliniska kun.-'

skaper till läsarne"' I det fal--let har vi brustit mYcket hit-
tilts. och anlerlningarna til1
detta'är rnånga. I-ör det första
är redaktionens kunskaPer och
erfarenhet av oljlia nodellflYg-
probiem mycket begrä.nsade, till
äetta kommer att det kräver
mycket arbete or'l man s]:a11
skrj-va ihop något verlcligt vär-
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defullt. Det är betydligt enk- rader. Vj- är tacksamma för mins- '
lare att krafsa ihop litet ny- ta bidrag.
hetsmaterial och några enkla Vi inbjuCer till fri dis-
ritningar. Beträffande ritning- kussion om olika nrodellflygpro-
arna, så är de för l-itet detal- blem. I detta nr. har vi tagitjerade för att vara av något upp flera brännbara frågor äom
större värde, och här kommer de kan ge a.nledning till diskussio4
ekonomiska synpunkterna irt, vi kom fram med Edra synpunkter,
har helt enkelt lnte råd til1 adressen är:
att kosta på oss elektronsten-
ciler till annat än omslaget Tvar Möller,
;{;;-måsiå- uJar"a "i{a Jte,röi- T-orsgatan 28,
lerna. All-a som har försökt si-g ,- - -l{ässiö
på detta vet hur svårt aåt"å? (uradetransvari-ge utgivare)
att få fram små detaljer i en eller
stencilritning. Därför måste
rltningarna även 1 fortsättnin-
gen gå i den gamla vanllga sti-
1en, men för att på något sätt
kompensera för det som saknas på
ritnlngarna, skall vi försöka gö-
ra sammanfattningar om detalj -
konstruktion och byggteknik.

En annan berättj-gad annärk-
nlng mot MODEILFIYGBTADET är att
d.en är svårläst och för att fh
någoyr förbättring på detta för-
hållande har vi delvis övergåtb
till två spalter. Detta kan dock
inte hjälpa upp de rent sti-
llstiska bristerna i texten.

0m MODET,I,FLYGBLADET skal1
kunna utvecklas och bll så bra
som vi hoppas, måste alla..läsare
också b1i medarbetare. Aven Ni
som bor utanför Småland bör med-
verka, Er större kunskap och or-
farenhet är särskilt välkommen.
Skriv om Era synpunkter på olika
modellflygfrågor, skicka in rit-
ningar, fotografier och referat
från klubbarnas verksamhet. Det
behöver inte nödvänd.igtvis vara
långa artiklar - även om vi na-
turllgtvis sätter stort värde på
dem - det räcker med bara några

Valter Johansson,
Hångeryd,
Lammhult.

( "blam;;iT-iiredaktör " )

Som Ni kanske har märkt, dr
IiIODEIIFIYGBLADETS nuvarande red.
alldel-es bortkommen när det gä1-
ler radio- och linstyrning. Där-
för får vi härmed efterlysa en
lntresserad radioflygare, som är
beredd att bli fackredaktör för
radiokontroll och svara för att
varje nummer av tidningen kommer
att innehålla åtmlnstone ett par
sidor om radlostyrning, likaså
söker vi en r'llnknutte ", som på
samma sätt skall- se 1111 att
linkontrollflygarnås intressen
blir tillgodosedda.

0m ingen radio- eller lin-
kontroll-flygare vi11 framträda
och åtaga sig detta besvär, mås-
te de som är lntresserade för
dessa grenar rätkna med att de,
liksom tidigare, kan b1l något
mlssgynnade när det gäl1er tid-
ningens innehål-l .

Ti1l slut får vi önska alla
mod.ell-flygare,båd.e inom och utom
Småland, ett framgångsrlkt L959,

En regel-)yäea
Då det i gällande regler saknas klara bestämmelser t fräga om

periodernas längd, får vi föIeslå följande beträffande periodlndel-
ningen. Perioden skail anses vara slut vid den tid som an{Tes 1 pro-
grammet, och då upphör tidtagarna med att mottagla startkort. ALla som
har inlämnat sitt star-bko::t ska1l dock få göra ett startförsökr oil
den tävl-ande är beredd att starta när hans tur kommer. Detta för att
göra tävlingarna så sportsl-iga och rättvlsa som nöjligt, för det äy
arran6lörernas fel, mera än modellflygarnas, om köbildnlng uppstår
hos tidtagarna.

Någon nämnvärd förlängni-ng av tävlingen behöver man inte befara,
då tidtagarna i en följd fortsätter med nästa period. Endast den si-s-
ta perioden kan bIl något }ängre. let kan dock lnte bli mer än högst
L5-2O minuter och saknar därför praktlsk betydelse på en tävling som
pågår 6 - B timmar. Uträkningen av resultaten tar ändå sin tid, och
prlsutdelningen kan säkert hålJ-as programenllgt 
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Två_segrar för Gaqen l_Ii4land
Vid d.e Finska höstmästerskapen som avhölls i ltno söndagen den

ZB september deltog ett lag från Fk Gamen^1 Norrkcjplng bestående- av
Hanshäirl Thomann,'Rune 01öon och Ragnar Åhman. De lyckades mycket
bra och bärgade lågsegern överlägset. Det var premiär i Flnland med

lagtävling fOr klubblag efter samma principer som här i Sverige.
Tävlingen gick i blåsigt och kyttigt väder vilket g_j_orde att

tiderna intö blev a.v så hög kl-ass. fndividuellt segrade 1-1. Thomann
i $-int där han var suverän och slog hela finska eliten överlägset.
Rune Olson blev tvåa i F-int efter år'ets Nordiska mästare H. Raulio
som segrade med 28 sek marglnal. G-lnt klassen såg som segrarg R.
liy.rariänen före Ragnar Åtrmän efter en hård strid meLlan de två.

G.K.

Resultat:
S-int 1 . Ilanshe iri fhomann

2. A. Kekkonnen
Gamen
Helsingfors
Tammerfors
Gamen

Helsingfors
Gamen

726 sek
65+ sek

698 sek
67e sek

529 sek
501 sek

:-.875 sek
f653 sek
16l-2 sek

O-int 1.
ẑ,

F-int 1.
a
L'

Reino Hyvärinnen
Ragnar Ahman

Harry Raulio
Rune Olson

lgg 1. Fk Gamen, NorrköPing
2. Kiuru, Helsingfors
3. V.L.K., Tammerfors

---o0o---
T tde rngg_gtp€ånni4g.

Flygplatsfrågan har alltid varit ett stort problem för modell-
flygarnä-"frar i Srcåland. Det är svårt att hitta någon- Iiten öppel
pläts i de stora småländska skogarna, nåSon mosse eller dylikt har
iatt duga för trimnlng. Ondast vid bästa väder har det varit möi-
ligt atd flyga, har dåt blåst är det säkrast att hålla sig hernma.

De lokala tävlingarna har också ofta hållits på för små och
skogsomrlngade fält, där resultatet har blivlt f örrykt genon a'tt de
bästa modellerna har flugit bort i någon av d.e första starterna.

En anord.ni-ng så att man med precision kunde plocka ner model-
lerna på en i föiväg bestämd tid,-har 1änge stått överst på modell-
flygarnas önskelista. Vi har tidigare haft 'rfusen" och den har va-
rii*bra att ha på täv1ingar, men den är inte fullt pålitlig oc-h

mycket svårsnötl, oclr o,ärför inte så trevlig ertt använda för ofta.
UifOsning av termikbrornsen med hjälp av ett urverk måste vara den
idealiskä fc;sningen, de hittills använda mekanismerna av tysk 1111-
verkning har emeil-eitiO varit alltfiir tunga och dessutom svåra att
montera. Nu har detta problem fått sLn slutliga 1ösning glnom en i
Japan till.rerkad- iimer som fy1ler de högsta fordringal nå att vara
lätt och prakt j-sk. |et enda f elet d.r ar"t den kostar lika mycket som
en Liten 91ödstiftsmotor.

Dessa -timers har under det senaste året prövats av medlemnar
inom Kronobergs 3K, och d.e. anser att det innebär något av en revo-
lutlon fOr friflygningen. Är det någon som v1ll köpä en Tatone D/f
Tick-Off tiner, tcän hän vända sig ti1l denna ti.dnlngs "red.fr, så
skall vi försöka ordna saken.
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Ie_m_yar._bäst. !l!8 ?

f'ör att få ett svar på rien frägan har vi sa.mmanstäl]t resul-
taten från de tre stortävlingarna - Vintertävlingen, SM och Oktober-
tävlingen och räknat ut alla deltagares genomsnittstid. Vädret
har vailt vackert på alla tre tävllngavna, varför resultaten kan
anses som likvärdiga. Endast nodellflygåre som har deltagit i minst
två av de tre tävlingarna har medtagits.

Klass S-int Tävlings-
resultat.

VT SM OT
6To ffit --900 75L 7e9
BOB 781 838
788 Bll

880 7L6
882 586
772 758 779
775 673 7et
737 722
82] 59j. 691

900 B9o Bi6
e64 861
900 823
et+ 872 865
892 808
742 779 870
759 Br2
828 716
691 8+6 748

714 778

8" B9B
7BO B5I
789 799

737 776 799
720 Bt7
693 685 900
774 655

75L 565
494 789

7r7 526'
7LB l-24 892

Namn Klubb Mede ltid

Klass G-int

Pl,acefing
1.
2.
7,).
+.
tr).
5.
r.,
t.
n
U.

Y.
10.

N1ls Lundberg
Rolf Hagel
Gunnar Kalen
Stellan Knöös
Bör.ie l4agmrsson
Görän Åuere
Bo Modäer
Anders l{åkarrsson
Å. ohlsson
Rune Johansson

Rune Johansson
Ragnar Åhman
lennart Tvsklind
Ake Qvarnström
Nlls L,undberg
Egon Qvarnström
L-G Larsson
Stellan Knöös
Anders Håkansson
Ejnar Håkansson

F-1nt
Hans Frils
Sune V{ickström
Valter Johansson
Julle Åkesson
Måns Hagberg
Rolf Hagel
lennart Larsson
Stule Karlssort
Börj e l{agnusson
L-G Linclblad
Arvad Karlsson

1. Sovjet
2. Rr-rmänien

NAFK
AKM
Irk Gamen
AKM
Klippan
Fk Gamen
Vingarna, Sth.
AKM
I(atri,neholm
NAI'K

NAtr'K
Fk Gamen
Enköping
Vingarna, Sth.
NAFK
Vingarna, Sth
l'k Gamen
ÄK14
AKM
AK}4

Fk Gamen
Fk Gamen
Lammhul-t
AKM
Nimbus , Sth.
AKM
Solna

"iKa.'tranerrolm
Klipnan
Eskilstuna
Linköping

---o0o---

1.
öa.
a
A

q

6.
.7

ö.

10.
Klass

85B
8I3
809
900
798
784
774
765
729
701

875
e63
8-61
857
850
797
785
782
762
756

861
815
79+
770
768
759
7r+
658

64t
578

1.
2.
1.
4.
tr

6.
7.
8.
U

10.

"puropamästerska:oe!" i kl-ass F-in!
De omdiskuterade I'Europamästerskapen" i klass F-int arrangera-

des 1958 av Rumänien. Sjutton lände:: hade inbju{its, men endast Sovjet,
Polen och Jugosl-avien sånde' d"eltagare till tävlingen som gi-ck på
Clincenl flygplatsen utanför Bukarest d"en 24-28 september. Resultat:
1.
2.
7

Ev. Verbitzki Sovjet 180 +
0tto Hintz Rumänlen 180 +
Slobodan Babic Jugoslavien 180 +
(nuvarande värld.smästare I S-int )

180 + f80 + 180 + 180 = 900 sek.
180 + l7B + L54.+ 180 = 872 rr

180 + L49 + 180 + 153 = 842 rr

3. Jugoslavien 2556 sek.
4. Pol-en 2044 sek.

Lagtäv1an: 2500 sek.
21BB sek.

(År 1957 vann som bekant l'inland "EM"-tävlingen i lag) tr



EM T RADIOSTYRNING

Erik Berglund vann klass RC IV

72 modell-flygare frän 7 natloner tävlade om EUROPAMÄSTIRSKAPEI

i radiostyrning " på C"iusheim flvgplatsen vid Darmstadt 1 Tyskland
den 19 - 2L sePtember.

Fredagen äen 19 september inleddes tävlingen m9d provflygl]nqar
samt kontroll av sändarå och modeller. En av favoriterna, Karlheinz
åiåe*;i"r från Tyskland, råkade kvadda sitt plan så_att det allmänt
årr"äg" att han vär bortå från täv1ingen, emellertid lyckades han re-
pareia sin modell under nattens lopp.

Första tävlingsdag var lördagän d"en 20 september. Klassen för
motornodeller rned flerå kontroller tilldrog sig det största intres-
set. Jean-Plerre Gobeaux från Belgien gjorde en mycket fin avancerad
ifygning, efter varje figur gjordö h?* ån Immelmannsväng- för att-få
noääffeä'i rätt 1ägö igen. Han avslutad.e flyrlningen med' en prick-
landning och fick lfil-poäng,. därmed ledde han tävliqq"-* 9lj9t första
dagen. Stegmaier gjordä oclåå en bra flygnlng och.fick L562 poäng'
Däremot hadä Helmul-Bernhardt Tyskland besvär med sln motor och kun-
de endast göra en start och landning son gav 287 poängr hqde hu1.
lyckats tufffc;f3a sin flygning kunde han mycket väl ha vunnit tävlin-
gen.

T klassen för motormodeller med en kontroll gjorde Erik Berg-
lund den bästa flygningen och fick 176 poäng;. Även Rolf Dilot flög
bra, men han förlorade kontrollen över sin modell och fick endast
205 

'poäng
-Andia tävlingsd.agen biöd på en mycket hård kamp i klqsq RC I'

Stegmaier fick 1685 poäng, Bernhardt l-667 och Gobeaux 1q18 po?ng.
Däräed vann Stegmaier tävlingen, två poähg före Gobeaux. Stegmaler
och Gobeaux har nu tre inteckningar var 1 trBelgiske kungens pokaltr.

I klass RC IV lyckades Erik Berglund behålla lednlngen, före
sina med.tåvlare, han fick 356 poäng. Rolf Dilot gjorde en mycket
fln andra flygnlng och fick 362 poäng.

De radlostyrda segelmodellerna hade endast 4 deltagare och seg'-
rare blev Rotf Campolongo från Schweiz.

0. H.
Resultat:

Klass RC I (motormodeller med flera kontroller) (ff deltagare)
l:a flygn. 2:a f lvgn. SammqnL.

Tyskland L562 1685 3247
Belgien l-597 1648 3245
Tyskland 287 L667 1854
England 625 776 1401
Schwelz 528 666 1194

Kl-ass RC II (segelmodeller med flera kontroller)(lnga d.eltagare)
Klass BC-TTI (segelmodeller med en kontroll) (+ d.eltagare)

1. Karlhelnz Stegmaier
2. Jean-Pierre Gobeaux
3. He1mut Bernhardt
+. Chri-stopher Olsen
5, Alfred Blckel

l-.
2.
3.

Rolf Campolongo Schwelz
Rudi Lodiga TysklancL
Horst Nettingsmeyer Tyskland

326
102
t37

283
298
262

(15 deltagare)
336
389
355
335
362
287
302
366
264
)'1)

609
500
199

7l-2
706
698
6l_7
567
555
547
539
514
507

Klass RC IY (motormodell-er med en kontroll)
1. Eric Berglund Sverige 376
2. I[illem Schoore]- HoLland 327
5. Willem Vandermeul-en Belglen 343
4. Bernhard Huber Schweiz 282
5. Rolf Dilot .Sverige 2O5
6. Hans Schumacher Tyskland 268
7. Michae] Louis Belgien 245
B. OlieStrickland USA ]-75

"r \ 9. Eugen Setz Schwelz 27Ot / 10 . Pierre lrou is Berlgrien 275



De nya reglerng

De nya reglerna har nu va-
rit i kraft ett år, och det ver-kar som om modeLlflygarna i
stort sett skuLle gilla dem.
Även de aktiva tävllngsmodelt--
flygarna börjar nu inse att FATs
modellflyqkommissron förstår re -gelfrågorna ganska bra. fngen
vi11 nu ha tlll-baka de förhål-
landen som rådde före är L954,
då det var tre starter och j - 6
minuter "rnaxt'. Med den begräns-
ning av modellernas prestanda
gom har genomförts under de se-
naste åren,hå1ler tidsflygningen
på att finna sin form, sklcklig-
heten blir mer utsLagsgivande än
turen. Men att helt ta bort tur-
momentet ur nodellflygningen vo-
re nog inte så lyckllgt, då
skuLle mycket av tjusningen med
frifLygningen försvinna, Tack
vare att modeLlflygningen fort-
farande har något av lotteri
över sig kan exempelvis en får-
lFPfödare från Australlen, som
Bond 3aker, med frarngång täv1a
med mer el1er mlndre ,Drofesslo-
ne1la modellfl-yg>are från östeu-
ropa, sådana som Frigyes och Be-
nedek. Just detta förhå]lande
att snart sagt vem som helst,
som går in för saken med energii
kan om han samtldlgt har litet
tur - vinna ett världsmästerskap,
stä11er modellflyget framför
många andra sporterrdär man ofta
i förväg kan säga vem som kommer
att bl-i 1:a, 2 zä t l za osv.

För att återgå til1 de nya
reglerna och vad de har betytt,
så kan vi i korthet summera iära
intryck på följande sätt: f G-
1nt klassen är det inte längre
så 1ätt att göra en max-flygni_ng.
En sammanlagt tid på över 800
sek. ger säkert en hygglig pfa-
cering. Bland nackdelarna kan
nämnas att gummimotorerna har
fått en mycket kort livslängd,
när de måste dras till brist-
nlngsgränsen'i varje start. Allt
hänger på gummirnotorns kvalitet,
det lönar sig' därför att 1ägga
ner mycket omsorg på att sköta.
gummlmotorn väl-.

De nya 2* ec tr'-lnt modeller-
na har blivit fruktansvärt tu.nga,
men med någon vana är det inte
så farligt son det verkar i bör*

jan.l4odel-lerna har blivit betyd-
llgt lättare att tri-mma än tidi-
gare. En verkligt stark motor äri hög grad avgörande för pre-
stanrlan. Vad konstrukti_onen i öv-rigt beträffar, så kan en mycket
mindre stabilisator användas 25-
30 % räcker gott. I ännu högre
grad än tidigare gä11er det ättfå upp modellernä så högt sommöjllgt på de L5 sekunderna, förglidet kan inte bll av segelmo-
del1k1ass. I'ör att få upp till-räcklig fart i stiget måste luft-
motståndet vara 1ågt och det
största motståndet kommer fränvingen, använd därför ganska
tunna och svagt välvda profiler.

Genom diverse experlment
har vi kommlt fram till - att mo-
dellerna nåste trimmas till föI-jg.nae p::estanda, om de skall ha
någon chans 1111 placerlng pånatlonella och internationella
tävlingar. S-1nt;160 sek, G-int;
2OO sek, Fint z 220 sek. Dessa
värden är inte på något sätt o-
mcijliga att uppnå och kan säkertöverträffas av en bra mod.etL.
När det gä1ler trimningen så låtinte lura er av en dags resultat,särskilt vid flygnlng över en
snötäckt sjö är det lätt att fåalltför optlmistiska flygtider.
Detta gäIler också vid flygnlngi solnädgånsen då d.et obta ai
något 'lflyt ".

_ En ytterligare skärpning av
reglerna kan tänkas, tre minuterär ganska mycket när det b1åser
och särskllt en trri/akefleldmodell
kan försvi-nna ur slkte för tldt*
F,ayna på kortare tid. Med Z mln.
"max" skul-le resultatet icke un-der några förhållanden bli be-
roende av tidtagarnas synskärpa.
Då kunde man också köra med f1e-
Ia,perioder på stortävlingarna.
It{odellerna kan vi förslägsvis
tänka oss som följer; S-int
sto::lek som S-1 och något -hö:d
vi-ngbelastnlng. Q-in!, 30 gråm
gummimotor. F-iI!, som nu men 10
sek. motortid och max. 1,5cc mo-tor. På detta sätt finge vi ock-
så små, l-ättransporterade model_-ler med omkring 20 d,n2 bäryta.lletta förslag är endast tänkt
som ett dlskussionsinlågg, och

forts. på sida 2L
(r



Nyp qodeLlflygböckgr

Frank Zaig: l,lODEL ÄERONAUTIC YEAR BOOK 1957 - 58 (UoOel Aeronautic
PuUfi-cations fnc. USA)

I över 25 år har Frank Zatcs årsböcker varit modellflygarnas
främsta uppslagsverk när det gäl}er att fö1ja den modetlflygtekniska
utvecklinään. Lr.sboken är internationell, kända tävlingsmodellflygare
medverkar med. ritningar ti1l sina bästa modeller och skriver om olika
modellflygproblem. Den nya årsboken är den största hittills och inne-
hål1er bi:ä. L63 ritningar, många av dem har dock tidlgare va11t pub-
licerade i MODELLFTYGBTÄDET och dess föregångare MODEIL,FIYGNYTT. För
att tillgodogöra sig ritningarna behöver man inte kunna engelskat
därför får vi uppmana alla tävlingsmodellflygare att skaffa sig bo-
ken. Den kostar-åndasi 7285. i{ur det kan vara möjligt för fruedssons
att sälja boken så billigt här i Sverige förstår vi inte riktlgt'
för i Amerika kostar den S 2.oo = c;a I2z-- kr.
AEROMODEILER ANNUAL IgjB-59 (tUoael Aeronautical Press Ltd., England)

Aeromodeller Annual har nu utkommit med sin elfte årgång och
särskilt den som inte regelbundet läser tidskriften Aeromodeller kan
finna nycket av intresse i boken.

Bländ medarbetarna kan nämnas FIans Neelmeijer från Östtyskland
som skriver om de nya I-int mod.ellerna. Pete Russell skriver om stunt-
modeller och Peter Gasson diskuterar konstruktionsprincipevna för
flygande vingar. Övriga artiklar behandlar problem som gäller mode1l-
motorer, såsom varutalskontroll, motortrimning, bränsletil-lsatser
och bränsleförbrukni,ng m. m" Slutligen har vi 34 ritningar på Ce nest
skil-da typer av modellflygplan,varav dock de fl-esta tidigare lnat va-
rit införda i Aeromodeller el-ler andra tldskrifter. Boken kostar kr
10:50 och kan köpas frän Bertil Beckman & Co AB.

AIR TRAILS MODEL ANNUAL 1958 (Street & Smith Publications Tnc., USA)

Man kan räkna AT Model Alnual som någon sorts extranummer av
tidskriften AMERICAT{ M0DEIER. Årets upplaga innehå}ler bl.a. en de-
taljerad analys av de främsta modellerna från anerikanska mästerska-
pen år L957 n tips om propel-lerkonstruktion för G-mode1ler, beskriv-
nine på stuntflygning ned Mono-line, bilrler på strömningen kring ving-
profller vid låga Re-taf, samt naturligtvis en mängd ritningar och
fotografier. Ärsboken kan köpas från lindståhls och kostar kr 425O.

Lennart Sun{Lq!ådm: HOBBYBOKTII{ L959 (tVennerbergs förlag )

Under de 16 år som Hobbyboken har utkommit har den genomgått de
mest skiftande öden, den har bytt förlägeare fem gånger och format
lika ofta. Tnnehål1smässigt har den också förändrats mycket, de första
åren behandlade den endast modellflyg och modellbåtsbygge, därför tän-
ker utövare av dessa hobbygrenar garna tillbaka på tldigare är, då
Hobbyboken verkligen hade något värdefullt att ge. Nu behandlar Hobby-
boken alltför många ämnen för att någon skall bli riktigt belåten
med den. Modellflygarna har i år endast fått ?4 av de 1Lz sidorna,det
är inte mycket, och saknades Phil Krafts reclogörelse för "Konsten att
trimma friflygande modell.er" så skulle vj- inte vi1ja. rekommendera
boken 1111 någon modellflygare. Denna artikel är emellertid så bra
att den ensam är värd bokens pris. Det är tydligt att författaren
mycket grundligt har satt sig in i alla de problem som uppkommer vid
flygning med F-modeller. Några teckningar som hade illus1,t'erat d,e

ganska invecklade sammanhangen hade nog.varit värdefulla, men de kan
ju återfinnas i Model Airplane News nr 3/58 eller i Der Flugmodellbau
nr 9/58. För översättni-ngen svarar Ulf l{agrusson.

I ovanstående recension har vi endast sett på llobbyboken ur en
modellflygfantasts synvinkel och det är givet att åven övrigar avdel-

.,1 ningar innehålIer my;-i::ket å]v i-ntresse.
ö)



I ns e.n rvs s la nd s rq s1f ö- r m qde lJ{lggeggA-1-åg

I år hade modellflygarna räknat med att få resa till Ry,sslandt
där VM-tävlirlqarna I de"{re friflyqkLasserna skulle hål-las. Vid det
sammanträd.e udo,-fnf ru rnod.ell-fly.-drörirmissj.on hö11 i Belgien den 2B-7O

november meddelade ryssarna ati de tyvärr icke kunde arl:angera t?t-
iing;" som pLanerat."Detta meddelandå kom helt överraskande för de

tiu"lg* deltågarna och de beslöt därför att icke fastställa,något täv-
lingäpro€lram för år 1959 utan i stället anmoda de nationella aero-
klubUärnä att inkomrna med anbud på tävh-ngsarrangemang'

För att göra ryssarna rättvisa måste vi- påpeka att det inte är
första gångea'sorn något sådant inträffat, o9!i åtryinstone svenskarna
frar ingän änledning ätt komma med någon kritikr.föl-den svenska in-
satsea'inom FAI:s modellflygkommissibn har varit aIlt annat än hed'-
rande.

Tidigare var d.et ju så att det land som vann en tävling a?t9-
rnatiski siiulle anordna-nästa års tävling. Det första avsteget från
denna princip skedd.e år 1951 dä Sverige lcke a4såg_9ig_kunna-arran-
äårä wåxuii"iotavlingen. Denna gårrg kon EngJ-and räddande emellan och
ärdnade tävlingen. SäOan gick altt bra tj.lls de svenska modellflyg?r-
na var ofina nåå att två år I fö1jd - 1955 och l-956 - vinna lagtävlin-
ä*" i G-lnt. irlu'Ufev något så kryåtat som "Un45ern och Suez-krj-sen'r an-
iedning för Sverige att avsäga slg arrangemanget. Verkninga"rna blev
d.*ttta äarrg mycket aL1varli-ga, då ddn svenska avsägelsen gav-till direkt
resultät 6esiutet om "vartånnatårstävlingar". 1957 ansökte Sverige
å*-Äit få anordna VM-tävlingen i klass G-int år 1958 och det kunde
vi gott kosta pä-ouu, för dät var redan bestänlt att tävlingen skulle
gå I England. betta ånbud var det därför ingen som tog på allvar'

En möjlighet att reparera tidigare försummelser har Sverige i
år, då det-troligen ännu inte är försent att åtaga slg VM-arrange-
*är,g"n i G-int oöfr f-int. De styrand.e torde dock inte ha något som

frelit intresse för detta, meddelandet från modellflyekommissionens
sammanträde i senaste KSAK-NYIT var minst sagt "dimblldande'f. Vi
kan bL.a. lugna alla modellflygarq"med att några allvarliga regel-
änd"ringar var det aldrlg tal om. (Ätminstone inte i friflyg. )

Det vore för övrigt roligt att veta hur Sverlge röstade i fråga
om tre eller fyra lagmedlemmar vid VM-tävlingar.

minärt inte tionellt tävli

L7

e1. 15/2 Finland
17 =rB;,/t ffiäfrETlt<c /Be-leien
I7-IB/5 Monaco

e1.24:/5 ffiern
7./ 6 ETEEE,NO

Lr-r2/7 ffi?ffie
zi -ze/t TilEEEIFTe n
10-11/B Jusoslavien

?/8 Tvskland
22-n;/ B EäCIen

e/q FmTanA
26-27'/, FäTFIes

KSA4,-NYTT

Mod"ellflygarna inbjudes att prenumerera på_KSAK-NYTT. Detta är
sveriges enda"nflygtidning", och åom_?114 modellflygare har ett natur-
ligt Intresse av ä{t veta våd som tilldrar sig }4og,qgt svenska privat-

iii-_.fu"åå;.ingen 
försumma att prenumerera. KSAK-NYIT kostar bara l,

S-int, G-int, F-int.
Alla klasser.
Sj ömode11er.
Tnomhusmodeller.
Flygande vingar.
S-modeller, F-modeller,
Segelmodeller, tR'
Sjömodel1er, G,F.
Hang s ege I rnod eller .

VM, S-int.
T.,instyrningn alla klasser
EM, linstyrnlng.



, tyska mästergka.pen

De åttonde tyska friflygmästerskapen avhölls i Saarbriicken den
1 - 3 augusti. Antalet deltagare var 286, men på" g4lnd av att \tM-täv-
lingarna i England giek samtidigt saknades några av de främs-ba G- och
F-f l-ygarna.

Första dagen, fredagen den 1 au"gustl, tävlade S-int och S-1
flygarna. Redan när tävlingarna började k1, 8.10 var det solsken
och mycket termik, vilket gjorde att inte mindre än 42 av de 91 del--
tagarna i S"-:-nt lyckades få rrmaxil i första period,en. Av de 57 del-
tagarna i S-1 hade 18 trmax". En av dem som däremot lnte.lyckades så
brä i för.sta starten var Ingo Rechenberger från Berlin (VM 2 ta L954
i 0dense) tran hade endast 74 sek, men fortsatte sedan med 4 "max" och
ledde därmed S-int tävlingen efter första dagen med 794 sek. Ett 4ra-
matiskt inslag i första d.ägens tävlingar var den orkan med 150 km/tim
som kom i femte perioden och f örstörd.e några av de bästa modell-erna.

Andra dagen tävLades i G-int, F-int, F-1 och med flygande vingar.
Det blåste en frj.sk västlig vind vil-ken gjorde att tiderna inte blev
a! så hög klass. Antalet 'rmaxr'-flygningarr24 i G-tnt, 23 i F-intr 12
i F-1 och 3 med. flygande vingar.

Den slutliga uppgörel-sen i de internationella klasserna gick av
stapeln söndagen den 5 augugusti. De tolv bästa i S-int, G-int och F-
int flck fortsätta och göra ytterligare 5 starter. Vädret var fint
med solsken och svag vind. Tre av de startande i S-int gj orde ful-l
ttmax" = !00 sek.
Resultat:

Klass S:int (gr del-tagare)
4) lgo +
1) 180 +
7) 1]1 +
1) Lgo +

r80
180
180
180

61
180

1BO
180
115
180
L46
180

84
180
180

94
180
180

120
97

17r

L37 +
180 +
119 +
180 +
180 +
180 +

+
+
+
+
+
+

l-24
150
180
r_/o
l'20
r80

752
180

95
178

88
102

180
180

96

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

T

+
+

lO2 + L]'l +
159 + L66 +
59+L57+

143 + IO3
52 + 82

180 + 87

0. H.

lfo = L6B3

|tZ = r64s

J33 = L6zo

I22 = 15+6
/ o\J
695 -r tr,,r-l
846 L') + J'

'rZZ 
: $2s

3i3 = L4se

+ti = L4s4
6b-7 .r / tro
792 L'f r J

1, Helmut Kunz

2, Peter Kalthoff
7

1.

2.

?

1.

7

2.

leonhard Benkert

l{erner Nimptsch

Giinther Schilling

Giinther Rupo

Klasg- ,Q-int (2e Aeltagare )

(2) rz5 +(i) 97 +(7) 128 +
(2) lJo +
(6) 120 +
(3) 171 +

K-Iap-s-Ijn! (ld deltagare )

(5) lgo +
(1) 90 +
(2) 1Bo +
(1) 121 +
(7) Lq6 +
(2) 150 +

K1-as pL:i $l deltagare )

(12) rgo +
(1) 1Bo +

180
180
]-73

+
+
+

IBO
L73
180
180
180
j-22

100
180
180
180
158
180

L76
rB0
130

1BO + 72
1l-0 + 176
108 + L23

P. Schwarze 77
Fritz Seltz 7+
lV. Kli-r,rger 109

:.32 +
180 +
180 +
180 +
180 +
180 +

L54
180
L39
180
117
180

l qo

180
92

180
13a
180

l.73
IBO
106
rB0

95
18C)

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
-i-

+
+
-t-

+
+
+
+
+
+

Armin Draht

Herbert Tlacl,u

elfred Schmr-dt

1. Gunter Frantzheld
2. Jan Troje
3. Manfred Lehnen

1. Egon Fischer
2 . Hor'st Berkef e ld
3. Kuri Äeffner

FIyg.a-+*49_._y1nåAI

. $,e-ep-l- (l+ clelt ) 1.
r'f c-äot-o" (+ delt" ) t.

fl=ä^"Ja-I' (g de lt . ) 1 .

Klass F-l (27 deltagare )

LzB = 784.
119 = 752
119 = 739

180 = 647
I29 = 640
180 = 627

j5+62
56+40

1:l_9 + 70

+
+
+

+
+
+

440
304
565



US Nationals 1958

Amerikanska mästerskapen, el1er US Nationals som de kallas, är
utan tvekan världens största modellflygtävling. I 1958-års täv1ing,
som hölls på USA-flottans flygbas i Glenvievu, några m1l norr om
Chicago, under veckan 21 - 2::7 ju1i, deltog 1470 modellflygare från
USA, Canada och Mexiko. Antalet tävlingsdeltagare var dock betydli-gt
mindre än arrangörerna hade räknat rned och anledningen 1111 detta
anses vara att det var första gången som det var nödvändigt med för-
anmäIan på samma sätt som vi är vana vid här i Sverige.

Arrangörer för denna stortävling är den arnerikanska modellflyg-
organisatlonen AMA i samarbete med USA:s flotta som upplåter sina
flygbaser åt model-lfIt/garna och des sutom bistår med funktionärer.
USA är stort, och därftjr måste tävlingen clrkulera runt landet. Tä,v-
lingsplatsen var I år d.ensamma som för fyra år sedan, då Anders
Håkansson sorn ende svensk (?) deltog 1 ett amerlkanskt mästerskap.
Nästa år kommer turen ti1l den amerikanska västkusten, då tävllngen
går i Kallfornien. 1960 hå1les tävlingen 1 Texas och 1961 1 Pennsyl-
iania på östkusten. Lr 1962 är tävlir.gun åter tillbaka i lllinois,
om allt går efter beräkning.

Tävlingen pågår som sagt en hel vecka
ser är 36, fördelade enligt följande;

och antalet tävlingsklas-
Llnstyrning 11 klasser
Radiostyrning
S-model1er
0-rnodeller

5t,
3'
2n

F-modeLler
PAA-1oad
Helikopter
Inomhusrnod.

7 klasser
3'
1'
4*

760 sek.
74A sek.
731 sek.
571 sek.
508 sek.

Deltagarna u'ppdelas också i olika kla.sser efter sin ålder en-
lig! följande; Juniorer under 16 är, senloreq L6-21 år och open över
2L-- är. Döt totaTä-äiGTet ktasse€trare E'TTFffiigenom 91 ( r nåS?ä-ulas-
ser ti-Llämpas icke någon ålderslndelning ) Dessutom koras en gemensam
nästare och det blev för fjärde gången på fem år lryillard S. Blanchard
från Hampton i Vlrginla.

Allmänt kan sägas att det under hela tävllngsveckan rådde ett
vackert modellflygväder. ferräng,'en utanför flygplatsen var också god-
tagbar, v1lket har stor betydelse på en rnodellflygtävling. Ej heLler
stördes tävlingarna av de "blå än611arna" eller andra flyguppvisnlngar,
som så ofta förr on åren.

Att här ge ett referat av en såda"n tävling är omöjligt, även ett
uppräknande av de 91 klassegrarna och d.eras resultat skulle föra all-
deles för långt. Vi ska1l här endast se lltet på de klasser som vi har
motsvarlghet till här i Sverige.

Klass S-] hade i år samLat ganska många deltagare, tävllngsd.ag
var tisdagen den 22 juli, vädret var vackert med svag vind (c:a 3 me-
ter per sekunO) le flestå modellerna var enkla, med iaka vi-ngar bch
tunn kropp. Kurvroder använd.es allmänt, och som startanordning använ-
des flsklina av nylon på kastspöruI1e.

Resultat:
Ope4 

-il-Norman 
Burgdorf , Affton, Missouri A?,4 sek.2) Raymond S. Frandsen, Minneapolis, l4inn, SOL sek.

3) il/alter H. Taylor, Knoxville, Tennessee 7Bg sek.
f ) Neal Hendersbn, Knoxville, 'fennessee rc, sek.1) Larry Wal,lace,-Allen Park, tUicfri-gan 602 sek.

Se ritnin6E till Norman Burgdorfs modell på annan plats i dettanr. av MODSILFLYGBIADET.
I S-int kLassen tävlade man fredagen d.en 25 juli. Vädret var ic-

ke så bra äenna ffi[-som under de ancira tävlingsdalarna, Det had"e reg-
nat natten mell-an torsdag och fredag, och det blåste en frlsk vlnd.
Solen sken och det var varmt så att den fuktiga marken och pölarna
gav upphov till en krafti6l termik.

Resultat;
Open fT*T-" ttt. Schuettler, lrake l{ort, Florida

2) Joe Bilgri, San'Jose, Kaliiornien
5 ) tVill.ard S. 

'Blancha.rd j llampton, Vlrginia
1)
1)

Richard Tremps, Anderson, fndiana
Danny 0'Mal1ey, Parmau Ohlo {f



Onen ---TT-Tharles Sotich, Chicago; Illinols

- 
2) Gerald Ritz, Dås Plaines, Illinois
5i Iohn A. Gard, lu[issouri

Senior 1) Willian Waterman, Chlcago, Illinois
ffiAfur 1) Brent Hawkinsr ldorton, Tllinois

Redan den första tävlinqsdagen, måndagen den
F-i-nt flygarna. De två vM-deltagarna Jim Paterson
iiffiäradä'-sle frärnst. Dieselmotorerna och framför
äomineraOe tävlirrgen. Många nykonstruktioner sågs
om särskilt "Hothead"-tSrpen skull-e bli populär'

Torsdagen de.n 24 juli
Resultat:

Klass S-int
Reino Hyvärinen
Seppo Takko
Hans Hansen
Åsmund Skard
Göran Åuerg
Tor Mölbach
Esko Hämäläinen
E11a Penttl
Börge Hansen
Björn Nordå;n
Blrger Bulukin
H. Nissen-Lie
K.A. Eriksson
Henning Jörgensen
Bror Eimar
Jörgen Anorsen
Klass G-int

Esko Hämäl-äfnen
Relno Hyväri-nen
Ragnar Ähman
Seppo Takko
Erik Nienstaedt
L,ennart TYsklind
Karl E. ttVidel.l
Lennart Petersson
l4al-te Blomquist
T. Johannessen
Juhani laine
Tor l4ölbach
Jörgen Amorsen
Öyvlnd Greene
?oul Höjholdt
Vldar tlt/ien

tävlade G=rnt flYgarna

851 sek.
819 sek'
Brl sek.
765 sek.
7O7 sek.

2L juli, täv1ade
och larry Conover
allt Oliver Tiger
och det verkar som

1,
2.
3.
4.
5.
6,
7.
a

9.
10.
11.
L2.
]-3.
r.4.

1.
1.
1.
Å?.

5.
6.
7.
B.
9.

10.
11.
12,
r3.
14.
15.

tq 16.
f4e

Resultat:
ooen -iftames Patterson, Granada Hills, Kalifornien 864 sek':"8:: ,\ Låwrence H. Conöver, Cedar Rapid's, rowa 859 sek'

ti Frank Parmenter, Harnpton, Virginia 854 sek'
Senior i) Bill Schlarb, S6uth Bend, Indiana 75t sek.
tffi ii David Edmonson, Grosse p6int, Michigan 435 sek'
--Ta ärrnu*'-pfät" i detta nr. finns en'översiktsritnir8 till_James
pattersons moaätt och ritnlngar till larry Conovers och tr'rank Par-
menters F-int modeller fanns 1 MOD-EILFLYGbLADET nr 1 resp. 2/1958.

---o0o---

Re sultatlista - f rån Nor4tgt{g

Klass F.-int
1. Harry Raulio F.
2. Matti Höglund F.
3. Hans Friis S.
4, Rune 01son S.
5. Ilmari Jokinen F.
6, 0smo Nlemi F.
7. Rolf Hagel S.
B. Birger Bulukln N.
9. L.G. llndblad S.

10. Åsmund Skard N.
11. T. Johannessen lt.
L2. F. Kristensen D.
13. 01e ChristiansenD.
14. J. Rasmussen l.
15. Per Huse N.
15. N.C.Cristiansen D'

lagtävl-an
S -intF. 825

F. 766
S. 738
F. 709
D. 648
s. 645
D. 644
S. 56Is, 521
N. 46Lr. +5+
N. 4L7
D. 350
N. 248
D. 247
N. 2L6

sek.
ll
ll
il
ll
il
il
ll
il
il
il
il
It

il
il
ll

F. 778 sek.
F. 69g rr

D. 69l '|,

N. 684 's. 663 '|r

N. 6l-3 '|r

F. 566 ,
F. 5L4 il

D. 495 's. +66 tr

N. +50 rr

N, 448 'ir

s. 4l2 rr

D. 529 'r
S.
D.

BB0 sek.
810 il

798 'r718 rt

723 il

7r3 '
69B '64+ '635 ,
57L rr

5'46 rr

508 rr

384 *

269 '229 '
218 'l

2042 sek.
17 47 ',
L'4L 'I
l5-16 il

23OI sek.
l-g+4 ,r

l€t42 rr

Lr26 il

2+I3 sek.
t )7) rl

176l 'r
1161 il

1.
2.
1.
'F.

Flnland
Norge
Sveri-ge
Danmark

G-int
I t-nl.and
Sverige
lanmark
l.lorge

F-1nt

--FinlandSverlge
Norge
Danmark



VM _1 lingtyrlile, år 1958

I samband med årets världsutställnlng i Brys se1 anordnades de
första samlade VM-tävlingarna i linstyrning den 4-7 september. 104
model'lflygare från 14 europeiska länder deltog. Aven denna tävling
blev en b*or franrgång för de ungerska mod.ellflygarna som vann 1ag-
tävli ngen både i speed och stunt, samt dessutom individuellt i speed.

le båda första tävlingsdagarna var för speed och stuntflygarna.
Varje deltagare fick göra tre flygningar.

Som bekant är det nödvändigt med specialtillvgrkade motorer
för att ha någon chans till topölacerlng i speed. Årets täv1ng
blev en uppgöre1se mellan de ungerska 1-{0KI S-1 motorerna (ltoAel
Kj-serleti-lntezet Speed-1) och d.e välkända tjeckiska MVVS motorer-
na. Ungrarna lade beslag på de båda första platserna och tjeckerna
på de följande tre. När de nya speedreglerna lnfördes var det me-
nlngen att det skulle mlnska modellernas hastlghet, .så blev lnte
fali.et, förra årets vM-vinnare (sraaxy) ffOg 2l-6 kn/tj.n och det
gjorde även segraren i år, Däremot gav de nya reglerna upphov ti]l
nykonstruktionerr åv vilka de intressantaste var tjeckernas delta-
plan. VM-segraren hade dock ett helt konventionelLt pIan.

Resul-tat:
Sp.ee4. 2.5 cc. lndigid-ue.]lt: (39 aeltagare) (U*ista resultatet räknas)

Hastlghet i_kmltlr
208 2l-5
210 uI[2A6 209
200 ffi 202

Ungern
Un*gern
Tj eckoslovakien
Tj eckoslovakien
Tjeckoslovakien
Sverige
$verlge
Sverlge

Motor
M'öffi-s -r
MOKT S-]-
MVVS 58
MVVS 58
MVVS 58

1. Imre Toth
2. Rezso Beck
3. Köci
4. F. Pastyrlk
1._J. Sladky

19. K. Rosenlund
21.. N. Björk
70. H. Martinelle

I73 Super Tigre G20V
l.71 Super Tigre G20V
rej Vltavan (MVVS )

205
j.37 tB2

180

Speed. lagtävlq,n (tZ natlonslag)
1. Ungern 627 Un/ti.n
2. rjeckoslovaklen ääö il7;il sammanlagd

f.-T{nlien åöö iiiiiZiii,i hastighet rör
't. sverlge ;äi il7i;; de tre bästa'

Tävlingen för reakttonsdrivna modefler fullföljdes endast av
ryssen lvan fvannikov (även välkänd ttrlakefieldflygare) hans bästa
tävlingsflygning vav 276 t<m/tim, men efter tävllngen flög han hela
301 km/tim, vilket är nytt värld,srekord.

Stunttävlingen var mycket hård och flera utmärkta flyenlngar
presterades. Varje deltagare fick göra tre flygningar och de två
bästa räknades tilI protokollet. Maxlmlpoäng:11oo. Ganska stora mo-
deLler av den s.k.rramerikanskail typen med 5-6 cc motor dominerade.

Re sultat :

Stunt. lndividuel=1! : (:A d.eltagare )

1. Josef Gabrls TjeckosLovak$en
2. Henry Stouffs Belgien
3. P. Bene Ungern
4. W. Sorgel Tyskland.
å. _G . Mac on Belgien

24. J. von Segebaden Sverige
Stunt. lagtävlan (t2 natlonslag)

(854,o)+ BB1,l + 885,1
(701, 6 )+ 857 ,3 + 824 , o
811,o + 80716 *(770,3)
788,5 + 810,J +$87,3)

(Wa,o)+ WT ,3 + 788, o
667 ,o + (594, o )+ 684, o

= l-764 r6
= L6BT,3
= 1619,6
= 1598,9
= 1595,1
= 1351, o

1. Ungern
2. Tjeckoslovakien
f._ Belgien

10. Sverige

4727 poäng
4676 '!r+622 rr

L35l 'r

l1
l*

Vänd !



Den tredje och slsta tävlingsdagen f1ögs combat och team-:racing
Combaten vanns av tysken Dleter Kruck, han flög en liten snabb vinge
med en Webra l"iach I motor'

Finalen i team-racing tävlingen blev en uppgörelse mellan en
engelsman,.€tr italienare, en belgier och^en ungrare. Engelsmannen
Edäonds avg; orde tävl-ingen til1 sin förmån ,61enom att avverka mllen
på + min. 5ä sek. /tv svönskarna var Peter Hagman b?t! och kom^på
irtO* plats. Söderberg och Jacobson lyckades lnte fullfölja någon
flygning. Resultat:

Team-r4c;!4g,- indivigggU! | 3A deltagare )

Tidiggre hea!
5 ro6 5 z:-.71. Dick Edrnonds England

2. Tad6: Ital-ien
1. R. Stouffs Beigien
,+ . _L. Az cr Ungern

l-1. P. Hagman Sverige
lagtQv la4-_åetlrrelfagt :

1. Uqgern
2, Belgien

England
Italien
Tjeckosl-ovakj-en

6. Spanien
7. Tyskland
B. Sverige
9. Holland

Re sulta'1, :

$.cs-eigsge.I}e-r.
f . iry. Zuiiiling
2. H" Wa'l Cha.user
3. J. Osboi'ne
i r Tt;]-^+. \r. ! _L.(ri)

5, Iry" ilack

9:r!ru:i "p" Q"!pJ.{Llv n a,

l. W. Schubert
2. H. S)cheyde
3, J. MarsLial-l-

F*g-o;'ug.4|r:!vna
1. \U" Ki;nger
2. P. Hedgeman
5. iÄ/, I{assenaar

5:ol- 5:25
5:oB 5223
7 252 5 t35
5 259 6:47

Stun! Team-racing
--?-- ----T')'t

23
61
72
19
55
47
B8
96

ruål
4:58
5:o7
J :21
7 tI2

åpged
1
.7
I

5
v
2
4

6

9

Samtllga
använde
Oliver figer
motorer

Totalt
---E--

T2
T2
12
L2
L+
1g
22
24

Bästa indivlduella placerlngen räknas, därvid tar man endast
hänsyn till en man från varje 1and.

---o0o---
Internationeff tävling för flygande vingar

Den t3aditionelfa tävlingen för FIYGANDE VINGAR i Terlet,
Holland, höl.1s den l-5--14 september, Förr om åren har det varit
ganska många deltagare på denna tävling, b1.a. från Sveriger_men
I gr deltog endas'u lag från Tyskland, Holland och England. fre
perioder gick på 1ördagen och de återstående två på söndagen.
VaOret var vackert och flera utmärkta flygnlngar presterades.

(rz deltagare )

Tyskland
?yskland
Holland
Hol-1and
Tyskland

Tyskland
Hol-land
trngland

Tyskland
England
l{olland,

158 + l-39 +
66+178+
50+180+

180+ 71+
51+ 39+

IB0 + 180
60+ 63
B2 + 90

180 + 24
--- + 39
81+ 58

+
+
+

0. H,

88+L77+160=662
l47 + 59+ 180=626
72+ 73 +101=476
72 +100+ 43 =+66

L63 + 84+ 76=4L3

84 + 92 + 69 =605
96 + BB+L22 =429
67+ 76 + 70=385

2l+ 105+ 22 =35O
62+ 25 + 97 =225
74+---+---=213

3. England 871 sek.

+
+
+

!Ag*l-f1rll*+-I1 ( segelmodel-Ler )

/ y.1. Tyskiani i701 sek. 2. Holland L268 sek.



MODEIITTYGNYTT TRÅN UTIANDET

Qstotatsmästergkegsn
På flygplatsen AIAG vid Dunakesi nära Budapesl_1_U*gern..avlö11s

de sjätte i'öätstatsmästerskapenrt den ?5-28 juni. - 1958-års tävlingar
var äågot nindre än tldigare, endast 7 nationer deltog. Iävlingen
gäIlde*de internationellå fri.flyg-klassernai och endast en deltagare
irån varje land fick starta :- väiAera klassen. De bästa resultaten:

Klass S-int
1. Jurij Sokolov
2. A. Suliaz
3, Si-Min-Shen
4, 0tto Röser

Kl-asg G-int
1. Gyula Krizsma
2. Stanislaw Zurad
t. Radoslav Cizek
4, Tvan Ivannikov

Klass F-int
1. Jaroslav Bl1y
2, Liu-Min-Tao
7. Andreas l4etzner
4, Hans Neelrneijer

I,agtäYlag
1. Pol-en 2597
4', Ungern 2561
7. Nord-Korea 1879

Sovjet
Polen
Kina
Uqqern

Ungern 900 sek +
Po1en 900 sek +
Tjeckoslov. 900 sek +
Sovjet 900 sek +

Tjeckoslov. 900 sek.
Kina BB7 rr

Ungern 866 rr

Östtyskland 845 tr

sek. 2. Tjeckoslov. 2591
sek. 5. Sovjet 2r++
sek.

161 + lB0 + 166 + 180 + 180 = 867
158 + 180 + 180 + 165 + l-75 = B5B
180 + 180 + tBO + l-55 + 138 = 811
168 + 180 + 180 + 118 + L29 = 795

3.37 Krizsma använde
3.27 d.et ungerska
7.20 I'actron rundgummi,
1.19 alla andra Pirelli

Motor: MVVS 58 Dtt lVebra Mach Itt Krizsma 2 15
" Schlosser 2r1

sek. 3. Kina 2573
sek. 6. Östtyskland 2t75

Tre månader senare, den 19-21 september, avhö]ls gå s?ry? flyq-
plats de UNGERSKA MÄSTERSKAPET{. Kvalificeringsgränsen för deltagande
var 600 sek i $-1nt och F-int samt 55O sek 1 G-int. Antalet deltagare
var 111 i S-int, 15 1 G-lnt och 3I i F-int. Al1a tre tävlingsdagarna
var det vackert'väder och vindstill-a. Tre man gjord.e "fu.lL maxt' i P-
int och i den följande omfl-vgningen fick L'azlo Ördög 5 min' 13 sek.,
iäitOsmästaren Ernö Frigyes modell flög 3.55 och på tredje plats kom
Andreas Metzner med 3.35. I G-int klassen lyckades endast öststats-
mästaren Gyu1a Krizsma flyga-9öö-sek, tvåa blev M. Somogyl med 894 s.
och trea den bekante György Benedek 865 sek' Aven i S-int noterades
en 900 sek flygning av i{. Ra.doczl.

Världsmästaren i F-int Ernö Frlgyes (som inom parentes sagt job-
bar hos ungerska aeroklubUen) är också en skicklig linkontrollflygare
vilket bevisas av att han bl-ev Ungersk Mästare 1 TR-lnt. I finalen
figA han mile" pa 5.5O, s ju sekunder snabbi.rre an Tiffi-Ladislaus Azor.
Frilyes använde- den nya MOKf TR.-l motorn och Azor en 0l iver figer. 

-
Speä4:int vanns av Relso Reck på 22L kn/tlm, -fö_re_Gyula Krizsma 198
och lffiJ3laus Azor L97 kn/ti,n, Beck hade en MOKI S-1 motor, Krizsma
en motor som han hade tillverkat själv och Azor en $uper Tigre.
Speed II (5 cc) vanns av Csizmarek-med. 22O Xnltin (uc.Coy 29) och
sieeä-Fl (rtl cc) av I. Toth på 243, kn/tin (Mc Coy 60) I rea-kl-assen
var G.-Tenedek snabbast med 256 kn/t'r'n (Aerojet 2).

T.i gckoslovakien
Verkl-iga fantomtlder noterades också på de tjeckiska mäster-

skapstävlingarna. 2 man flög "ful} max" i S-int och 5 i F-int. Anta-
let deltagare var 55 t S-int, 46 i G-j-nt och 36 i F-int 

r.r-



41 dm2

MVVS 5,5cc
g1ödstlft
10x4 prop.

1390 gr
r? 25 /"

Stlrntgqdell
Josef Gabris

Tj eckosLovakien
Världsmästare 1958

)
6 r!. .dm-.

4
:

18
,
I
i

v

7AI kn/tin

Se också
stda 18

Moto.r:
MOKI S-],
6xB
prop.
varvtal

22000

01iver Tiger
7x9 Tornado

150 i<rr./tin
18 varv
per tank
595

f==-*-
J * ai->-*--.--.*1

a-i*- - .. iq'_''

Spegl:int
lmre Toth
Ungern

Vlirldsmästare 1958
2t6 :rtttin

Ä
:

i

i

50
:

:

I

i
\7

Readriven sPeedmodell
fvan lvannlkovrSovjet Sarntl. modeller I skala cra 1:10

fR-int
Dick Edmonds

England
Vär1dsnästare

1958

101

Vär1dsrekord

få



Åtstirllat rorse.nad

har denna s.k. I'andra upplaga" av MODETLFT,YGBLADET nr t/1959 bllvlt.
Anledningen ti1l detta är att sid. 9 samt 16-20 hade ett helt annat
innehå11 när tidningen första gången utkom i januari. Det vlsade sig
emeLlertid att bladäts ttansvarige utgivarerr oöfr trredaktörrt hade något
olika åsikter om det skrivna. Enda möjligheten var därför att plocka
bort de diskutabla sidorna och ersätta dem med annat material. Al]a
exemplar har därför häftats oilr detta förklarar också varför tid-
nlngen verkar något tummad.

Sedan vi skrev sid. i, har också MODEL,LFLYGBLADET skaffat sig en
speciaLredaktör för linstyrnlng, det är:

Kenneth Nilsson,
Baldersgatan 7,
T,iungbg; (rer. n246)

När det gä11er linkontroll bör nj- alltså vända er t111 honom,
han är tacksam för bldrag och även frågor 1111 linkontrollspalten.

Fortfarande saknar vi
pas att någon intresserad
maste tiden.

en redaktör för rad:Loslyrnine, men vi hop-
medarbetare skall anmäla sig inom den när-

---o0o---

T,INKO}ITROI,L

Då det i linkontroll finns ol1ka klasser skall här kortfattat
redogöras för deras änd.amå1 samt respektive modellers allmänna ut-
seend.e.

STUNT, d.v.s. avancerad flygnlng efter ett i förväg uppgjort
program. Modellerna har 1 stort följande karakteristiska drag: stor
vinge med tjock profil (LO-ZO%), stort höjdroder ofta kombinerat med
f1aps, stor motor (2 15-6 cc ) , ganska kort rnomentarm, sidoförhållande
ung. 1:5, fast landningsställ,

C0MBAT flygs med två modeller, försedda med 1ånga remsor (ser-
pentlner), 1 samma clrkel. llet gäl1er för de tävlande att'med sin
propeller skära av så mycket som möj1igt av den andres serpentin.
Combatmodellerna har i stort sett följande utseende: ganska stor
vinge med ganska tjock profll (B-L5/"), stort höjdroder dock mycket
flaps, motor 115-6 cc, mycket kort momentarm, sldoförhållande ung.
1:5r oftast lnget fast landningsställ.

TEAM flygs med fLera modeller i samma clrkel. Tävllngen går
ut på, att på kortast möjliga tid, flyga en viss sträcka, så 1ång
att landning för omtankning är nödvändigt. Teammodellerna måste ha
vissa yttermått, motorns slagvolym är begränsad, likaså tankvolymen,
modellerna måste vara försedda med "pi1ot" svarande mot modellens
storlek, motorn måste vara helt inkapslado vingarna har ganska tunn
profll (5-B/") med ungefär 1:8 i sldoförhållande, fast landningsställ
samt överhuvudtaget ett strömlinjeformat yttre.

SPEED betyder som namnet arger hastlghetsflygning. Modellerna
är indelade i olika kLasser efter motorns slagvolym. Utseende: liten
vlnge med ung. samma srd.oförhållande som teammodellernas men med nå-
got tunnare profil, utpräglad strömlinjeform, kastbart landningsstä1]
s . k. ttvaggatt .

För övrlgt finns modeller som inte kan inrymmas under ovanstående
grupper, bland annat skalamodellerna och nybörjarmodel-lerna. Då dessa
kan ha vilket uteeende som helst kan inga uiprååglade dr:ag noteras.

/y,



Motor: Veco 35, 5r7 cc.Stuntmodellen
THUNDTRB]RD

Bob PaLrner

, 
uuo

i<

Ffrieller: 10t' x 5"
ECfTsh'äTl loo trm,/tim
meä20 meters lina.

Vingyta: 38 Om2
i\1_t Vingproftl; NACA 0018

y.................. """'Ä"'"
i

14'0
Vikt: 1200 gr 

i

,.v...,..

5ka1a ll8
Alla mått i mm

Sneed-int modell
Imre TothrUngern

Roderutslag: ^fr'ölAroEdTötalt 1oo"
fråps totalt 600

s, '520
:

npannatt av aluminium
vinge av PlYwood
sta6be och kroPp av lind

Skala 1:4
Alla mått i mm



$åd t i 11 linkgntrg-}t4ybsJ-i-are.

Liksorn vid all annan flygning måste man börja från början även
I linkontroll. Till de som tror att "släggkastningenrr har något att
ge dem riktas följande råd.

Först- ett par ord om sjä1va model-len. Den bör vara l-ag_om sloT
40-60 cm spännviOd, lättbyggd, lättskött, myeket stark, b1111g i in-
köp. I den-svenska marknaden finns ett flertal byggsatser som upp-
fyifer dessa fodringar. Sedan kommer frågan til1 vilken rnotor man
slråff använda. För äybörjaren är en L,5 öc motor 1agom. Över^2,5 cc
är absotut förkastliåt. Beträffande g1ödstift el]er diesel så är det-
ta nästaa uteslutande en smakfråga. När man bygger modellen bör nan
följa bygginstruktlon o'ch ritning mycket noga. Speciellt motorbockar-
na öeh iääOningsstället måste utföras med stor omsorg då det är des-
sa sorn får ta smällarna. När modellen är byggd lackas den omsorgs-
ful1t och sedan monteras motorn så att tyngdpunkten konmer rätt.
Under inga förhållanden bakom 30% av vingens korda framifrån räknat.
En stunttank påsättes så nåya motorn som möjligt, och modellen är
klar för luftdopet.

Ilnorna bör till en 1r5 cc vara ung. 10 m långa och av spunnen
nylon el1er silke. Inte gärna planotråd då dessa är 4gcket svåra att
st<Ota. Handtag kan man göra själv eller också kan man köpa ett, de är
inte så dyra. Avståndet mellan linornas fästpunkter bör vara 10-12 cm.

För provflygningen väljes en vindstilla dagr som fäIt en gräs-
matta e.di aldriä grus ellei jordfält. När man hår fått sprutt p{ mo-
torn lnstäIläs-Ten på lagom varv, varefter I'piloten" går in och fat-
tar handtaget somt kontrollerar att han hå1ler det rätt och att rodret
fungerar. När medhjälparen får tecken släpper han modellen i medvind
och utan att skjuta på. Plloten håller rodret neutralt och rnodellen
Lättar, rätt byggar äv sig själv. När- modell-en kommlt upp i luften
intageå normalhöjd (c:a 3 n) och man försöker flyga utan nägra extra-
vaganser i manöverväg. Då nan börjar känna modellen en smula försöker
man sig så smått på att stiga och d.yka, men sakta l backarna! När mo-
torn stannat ges svagt djuproder och då modellen är ett par dm över
marken ges max höjdroder varefter resr.rltatet blir en perfekt tre-
punktare (i uasta fall)

Detta låter enkelt men fullt så enkelt är det i allmänhet inte.
Vanllgtvis är nybörjaren så nervös att han darrar som ett asplöv,
varför när han med mycket möda fått upp modeLlen och, t.ex. ser den
stiga ger max djuproder med påfö1jd att någon får hämta en sopborste.
Det vlktigaste vld linkontrollflygnlng är små rodeiu-lglag och ta_det
lungt.

Nu kan man i linkontroll llksom då det gäl1er annan flygning
1ära sig f,lyga i dubbelkommando. För detta fodras emellertid en som
kan flyga linkontroll något så när. 0m en sådan finnes til]handa tiLl-
går skolningen så här: eleven fattar handtaget med höger hand,
instruktören fattar ovanpå elevens hand med sin höger hand och stäl-
ler sig samtidigt til1 höger om eleven. Instruktören flyger några
varv och sedan får eleven börja känna sig för. Detta är ett mycket
bra sätt att lära slg flyga pä, varför det rekommenderas på det liv-
llgaste.

Lycka till och tappa inte modet om mode1len går i backen'

Mfk Strato,s i L'jungby
någon gång i början av maj
tld.

planerar att arrangera en llnkontrollträff
månad. Inbjudan kommer att utsändas i god

tf.
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Vingprofi-l: NACA 64AT
Stabbprofil-: NACA 6409

25 r1-2dm

10
-2dm

'Å. 20 >S

k.....,.... '.. i.. .... . ..,.,

j5 v: L4 75
i90 i.

4

6B

I

..,....v...

go
nedåt I

Motor:-frTTB-
2*cc

9tt x 5tt
propeller

780 gr

Skala 1:10

F-int modeller
Jarosl-av Bily

Tjeckoslovakien
Öststatsmästare 1958

900 sek.
6ra VM 1958 842 sek.

o)J r"
_2
dm

-o) om-
vänd

V-form

"^

:

i

i

:

:

:

:

66

4:åo

1,02
591

750 gr - rO i

L2:

28 rz-2dm

,rtå
Se annan version i Aeromodeller 72/L958



De nya regLerna, från sidaJ.
jag hoppas att det får en verk-
ligt dräpa.nde kritik. Diskussion
i god tld om eventuella regel-
ändringar är bättre än att vänta
på de förslagasom komner från
FAT.

Även konstruktionsreglerna
för teamracing och speed ändra-
des vid förra årsskiftet. tr'ör
teamracermodelLernas del märkte s

Emappast den ökade vingytan och
kroppsekticmen, speedmodellerna
fick d"äremot betydligt lättare
för att ta sig upp i luften, men
blev samtidlgt kvickare och där-
igenom något svårare att f1yga.
Den stora vingytan inbjöd till
experiment med nya utformningar
av speed.planen, varav de mest
kända är de tjeckiska d.eltavln-
gade modellerna. V.J.

---o0o---
ModellfJyearna. KSAK och
sta,tsanslaget, från sida16.
ledamöter som had.e mö jlighet
därtill avgick vid riksstämman i
våras.

På grund av att KSAK lcke
har lämnat någon offentlig redo-
göre1se för hur statsanslaget
användes, finns det numera en
utbredd misstanke om att ansla-get icke i full- trtsträckning
kommer modellflygverksamheten
till godo. Vi hade hoppats att
få många frågor besvarade i det
föredrag om mod.ellflygorganisa-
tionen som 1:e instruktören
skulle hå1la på förbundsstämman
i Ta11näs, men han valde a-bt i

stället tala om KSAKs segel- och
mot orflygve rk samhe t .

Detta är i korthet några av
de åsikter som är gängse bland
modellflygarna och vi har nuåter dragit upo dem för att få1ltet perspektiv på de misstag
som har begåtts, och därigenom
skapa förutsättnlngar för ett
bättre resultat i framtiden. Det
ankommer på modellflygarna sjä1-
va att se till så att det anslag
som har ställts i utsikt från
B:e huvudtiteln lnte kommer att
röna samma öde som det tidlgare
modell-flyganslaget, som nan fak-
tiskt måste säga har varj.t bort-
kastade pengar, åtrninstone un-
der de senaste åren. E.H.

---o0o---
På nästa uppslag är fyra ritnlngar til1 mod.erna S-l mod"eLler.

Av särskilt lntresse är Gerald Ritz modell, för den har en originellvlngkonstruktion: - ä

5 mm balsa'::"- * *tJL 
.l _-',:- : - 

^trl;;::-=,._..1i mm bat-sa

. {:,:.:-1-^_'--' :9 ----';:=:::.:--::::-=*-

Vi avslutar detta nr. med en ritning til1 den G-int modell som
vånn senaste serietävlingen. På vår anmodan har Bertil Dolk lämnat
föl jancLe beskrivning på hur man bygger en rörkro'on: 'rDet är av stor
betydelse att man skaffar balsaflakrsom är mjuka och innehåller få
fibrer. Man "sappar" (4 ggr. ) fast japanpapner på kroppens bllvande
lnsida. Papperet hindrar oljan från att tränga ln i balsat. Den främ-
re delen av kropnen är lätt att göra. För att flaken skall bll lätt-
behandlade lägger man dem i ljumt vatten. Man tar sedan en rund pinne
av kroppens lnre diameter och vlrar det b1öta balsaflaket runt plnnen.
När detta dr gjort, snos några gummisnoddar runt d.et omvirade fl-aket.
tåt seclan detta torka under ett dygn. Gummisnoddarna och plnrren tages
bort och röret Limmas i.hop i sömmen.

Vi kommer nu tiIl bakre delen, men som clen inte ay jämntjock kan
man till exem'oel rulla balsaflaket om runda balsatrissor a\r 3 mm
tjocklek, som placeras med 10 cm avstånd från varandra.

När detta torkat limmas sömmarna. Ett bättrp sätt är emellertirl
att göra en avsmalnande trämal-l, varpå balsat rullas. När bak- och
framdel är färdiga, limnas de samman med någon slags förstärkning.
Efter putsning, rekommenderas en kl-ädsel av siden #"f.
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