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Mo de.I -L f lyg in tre s s eraoe.

Du h6.L1er nu andra numret av Mode]fflyq-Nytt i Di-Il hand, l
lntresset fdr tidningen har visat sig vara mycket stort
och menga plenunerantex har redan antecknat sig. Det finns
emellertid all anledning att fdrmoda att menga exernplar av

det. fdrsta numret fortfarande ligger ordx'da hos olr:ka klubb-
ledare, som a1ltsa ej delglvit slna klubbmec:lemnar neddelan-
det or0 tidningen. Av denna anledning vi1-! vi nu uppmana samt-

liga som nu lesex detta nr. att vj--ca alla in'iresserade tid-
ningen och anskaffa fl-era prenumea'antex. Ati tj,dningen verk-
ligen har en mission att fy11a visar dei: faktu,'n at-L det in-
I(orolit p.renumerationer friin Norge, Finland, Danmark och Eng-

1and.
Ofta hijr man modelfflygare klaga pA att nan ej fatt kennedom

oli olika aktuella saker. Nu kan valr och cn 5jah. e.Li-'rinera
dessa olagenheter. Genom Mode 11f lyg-Nytt kan Du sielv ti119o-
dogdra Dig nyheteua n;ir de 5r f5xsha"
Prenuneratj-on kan enkfast gdras genr.m inbe lra.Ln,ing av pren.av-
giften fdr 7962 - 6 nr. f6r 1O:- kr.- a postgirokcnto 51 81 65

rned adressr Sveriges Mode llflygfijrblrnd, !i4lta!!!r " Afrgiv tydligt
avsdndarnamn och adress samt inbetaLningen avsex e tafongen"

Tidningen 51 6ppen f6r artikfar och in.Lagg av olika slag. -Dra
Dig ej heller fdr kritik av fdrbunCsstlre 1s en om Du fiooer an-
ledning dartilI. Det er namligen meningen att tidningen skalI
vara model]-flygarnas verkliga organ - skriven av modellfllgare
fdr. modeflffygare. Som vanligt galler eme.Lfertid att inga ano-

nlma jnsendare kan pubLiceras.
Som Du ser kom,rer vi aven att infbra annonser fdr att i viss
men tecka onkostnaderna fijr tidningen. Ev. intresserade kan

kontakta Gunnar Kal6n fiir erhallandet av annonsoffert. Vidare
kon'lner vi med radannonser d tl- Lr. raden d;r det a]ltsa finns
mdj ligheter att fe kontakter f6r ev, fdrseljningsobjekt.
Si vdntar vi alftsa pA en ny prenumerants trdm 5a att vi tifl
ndsta nu,'o,'ner har dubbel upplaga.

Fdrbunds s tyre lsen.
-o-o*o-o-o-c- c-o-

Onslagsbilden visar fieI1 Rosenlund med :rin modell eftex segern
i team-racing vid EM i Belgien 1961. Titt vansten om Kjell st6r
hans rrpilot", Nisse Bj drk.



F6rbundss tyre lsen meddeLax

1962 ers reqis*erinq.
Inon kort komnrer handljngaxna f6r 1962 6rs registrering att utsendas till
klubbaxna. Vi vadjar ti1.L k lubbstyrels erna att snarast rndjligt aters5nda
registreringsblanketterna, vedexborligen ifyllda saint inbetala avgifterna.
SMFF:s synnerligen begransade ekononiska resurser g6r att vl maste konsta-
tera att sivdl Iulocie l1flyg-Nytt som ev. andra medclelanden fran fdrbundet
endast kan skickas ut till registrerade kl.ubbar.
Tdvl ing sk a 1e ndrarna fdr 1962.
Samtliga grenchefer xik-Lar hairmed en vadjan tiIl klubbama att redan nu
planexa och sijka sanktion fdr sina tavlingar uncer 1.962, Sanktion skafi
sdkas hos resp. grenchef. Adress ti]f ../ederbdrande finnes pa annan p:la:5
i Mode Ilftyg-l\ytt. Det 5r f6rbundsstyrelsens avsikt atrr publicexa -uIvli.trgs-
kalendrarna i nSsta nr. av r\,Iode11f lyg-Nytt" F6rs6l( skall gdras att 1 s+-dr-
sta ndjliga utstrackning samordna tavlingarna i de clika verl(s.mhe';9r-.n.r-
na, Vi 5r fullt nedvetna oi att detta ar onijj.Ligt att genomfora tiI1 .lDo %

nen det bijr Jcunna gd ati fdrhindra kollision rrle-l.fan de sibrsta ti,rlinq;-.::ria 'I bvrigt galfer som vanligt att den son koi1rlrrer fdrs.[ bill kvarn fir maia
fijrst - d.v.s. har stijrst chans att fa sank'Lion f6r tevlj,ng 5 dnskat d.Lrm'
I detta sarnrnanhang l(an vi aven meddela att AexokluL,ben i Gbteborg' I!,Iodell-
flygsektionen, kommer: ati arrangera 7962 At:s Vli i f1-if1y-rning. Datum frisi-
stitlles senar.e.
Verksamheten iikar.
Tidigare har ej funnits uppgifter publicerade, som visai den svenska mode1l-
flygverksamhetens omfattning frSn 5r tilf ax, Slopandet av statsbidxagen,
vilket som bekant medfdrde att KSAK dverliit verhsamheten -oill SMFF, astad-
kon ju betydligt 'rhexdare" '-iflkor fdr klubbarna. De-L ar ddrfdr se nycke l-.

mera glAdjande som fdrbundet nu kan presentera siatisiiks iffrox son otve-
tydliqt visar: en dkninq av VerksaEhe'len, Under det senaste a:.et har el-r
ftextal nindxe klubbar sammanslagits nen -Lrots detLa ligger samtliga s:if; -
ror fcjr 1951 pa lplussidan'r.
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Sarlma tendens l<an even - och kanslte i ennu hdgre gr:ad - utlasas i statj.sti-
ken iiver tavfings licenserna. Nedansteende siffror f6r 1961 visar stellning-
en den 25 nov. varfdx det finns chans fdr ytte-r.'.Ligare "fdrbathing",
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Antalet -Ii cen s inn ehavare var under 1960
fdr 1961 = 416. Med andra ord en 6kning

OBSERVEM. EN EJ{TTEI-SE. OBSERVEM.

PA ANNAN pLATS I DETTA NR. \IINAR PETER WANNGARD EN MPPORT FR,AN FA]-'MOTET.
1 FORTECKNINGEN 6VER DE INTERNATIONELI-A TAVLINGARNA ].JIIDER 1962 FINNS EMEL,,
LERTID TWiIh.R ETT FEL. DEN UPPIAGNA V],4.TAVL]NGEN I GTEBRIKE I KLASS S-.INT
cAR FoBsr 1953 @H GALLER sAvAL s-rNT soM G-rNT ccH F-INT,



1961 ars RikssGmma i Kijpi-nq.
Her nedan f61jer ett koncentrerat sammandxag fran fdrhandlingarna vid Riks-
stdrunan i Kdping.
Stvrelsen. Ny fdrbundsstFelse valdes fijr det komri0ande verksamhetsaret och
denna hax konstituerat sig en1i9t f6ljande: Ordfdrande, Sune Persson, Kd-
ping, vice ordf., Gunnar Ka1dn, Norxkbping, Koresponderande sekretelare,
Lars Andersson, Lir0hamn, pro toko I1s ekre te rar.e , i(je1.1. Rosenlund" Stockholm,
kass-6r, Karl-Anders Ericsson, Langsele, grenchef fo..r friflygninq, cunnar
Ka1en, Noxrkdping, grenchef Lj-nstyrning, Christer Sdderberg, Stockholm och
grenchef radioflygning, C-un"rar lrofmann, Linkdping. Till styre.Lse supplean-
cer uLs59s Carl-Erik Aundr, Norrkdping och M&rs Hagberg, Stock\oIn.
Revisorer. Til1 revisorer valdes Lennaxt Tysklind och Ivar llarcusson, beda
TIEE -FTfr-s p ans .

Styrelsens verksamhetsberS tte.tse godkendes nen de det 9511de den ekononis-
ka redogiirelsen och revisionsberdttelsen kunde styrelsen endast meddela
att bokslutet var i vedexbdxfig ordning gjort och de olika handlingama
i god tid fdre dversAnts ti11 ing. Dexantz pa KSAK fdr granskning. Trots
pastijtningar hade eme.Llertid inget besked om revisionen erheltits. Detta
meddelande f6ran.Ledde en fengre diskussion. B1. a. besldts Sven att den
nya styrelsen skul.Ie fa i uppdrag att noga genomdiskutera och med KSAI( ut-
arbeta ett klarldggande av f6rh611andena meI1aa KSAK och SMFF. Stemman be-
slijt even att utse Sten-Al.c Grahn och Birger Qvenild, beda fren Stockholrn,
tilI nya revisorer fo-r fdregAende verksarnhets6r. De fick i uppdrag att G-
rnedelbart kontakta ing. Derantz i och ftjx exhallande av riikenskaperna fdr
xevision. Vidare gj orde stAnma& med tanke p5 svarigheterna att sammankalla
ledamdterna ti1l nytt mijte, ett ganska infoDnefl,t besl-ut i och med att nan
bes16t, att diirest de utsedda revisorexna vid sin granskning ej fann skal
att anmarka pa rakenskaperna, skufle ansvarsfrihet anses som bevilj ad fdr
den tid son'l revisionen omfattade.
Propos itione rn a . Styrefsens framlagda propositioner gick helt igenon. Det-
ta medf d:r alltse
att kvalificeringsreglerna till UT i friflygning and:'as sA att fr6n SM ut-
tages 7 nan i vaxje k1ass, fran VT 6 nian i varj e klass och fran de norrl.
kvaltavlingarna 2 man i varje kfass.
att pengar som "b1ir dverrr av de inkonna resebidrags femnorna, genom att
kvalificexad ej steller upp i UI, tillfa1ler fdrbundskassan.
att fragan om SIFF:s .Lotteii bordlagts tilfs vidare.
att reglerna f6r RC-III endrades sA att tavlingstiden blir max. B min per
flygning och avstengnings-anordning ti11at6s.
att reglerna f6r linstl,rning klass B-tean't Hndras si
te vara minst O,3O mm diam. och provbelastning 25 x
Motionerna. Behandlingen av motionerna gav fdljande beslut.
Kdpings FK, Modellffygsekt, hade fdreslagit olika ferg pa staxtkoxt f6x
olika kfasser och st5mman besldt att detta skulIe genonf6ras se snart i-n-
nevarande fager av startkort biirj ar ta s1ut. /Inom parentes kan siigas att
dessa nya stdrLkorL i o.Iikd ferger konmer inor l(ort/
Kdpings FK, Modellflygsekt. och i.{FK Link6pingseskadem hade fdreslagit
tryckninq av startkort f6r RC med manijverfigurer och bedtjmningskoefficien-
ter utsatta. Stamnan besldt ge styrelsen i uppdrag att ordna sadan tryck-
ning.
Fxen Kijpings FK, l,,lode1lf lygsekt. hade inkom.0it en n')otion om anskaffning
av resultattavlor. Motionen f611 av o.lika skal men styLe.lsen lovade fdr-
s6ka f6 fram ritningar pe sedana tav.Iox.
Fran MFK Skvadern, Sundsbruk fijreleg fdrslag t111 regelandringar i klass
F-f och c-1. Stemnan beslijt om bondlaggning i enlighet med styrelsens fdr-
slag i avvaktan pA en nordisk regelkonferens.
Stenman avslog en notion fren l,,lFK Skvadexn, Sundsbflrk, ggl1ande and-ring
av fdrdelningen av nedlen fren I'resebid-ragsfenlnornat' .

att Ii,1tj ockleken mas-
modellens vikt infdres.



En tmotion" fran lt4FK Skvadern, Sundsbruk ang. dkad pub.Licitet fdx mode11-
flyqet i Sveriges Radio, TV och rikspressen nedfijrde ett uttalande fxen
stdmman om dnskv5rdheten av att man pe varje ort skulle fdrsdka fA fram
mexa och bettre reklam fijr modeflflyget genom de 1okala tidningaxna och
ev. rapport6rer ti.ll radion.
MFK Linkdpingseskadern motionerade om regelandring i klass RC-V men staim-
man avsfog motionen enedan man anseg att det fanns alltfdr klent deLtagan-
de i denna klass fdr att nan objektivt skul.Ie kunna beddma behovet av en
regeldndrlng i enlighet med motionen.
Fran Limhamns IIFK fdrelag en rnotion orn att resee.rsettning skulte utga till
SMFF:s styrelse ti-i1 RiksstArma. Bcsl6ts att xnotionen sku1le hanskjutas
till behandling i samband med en hel oversyn av fbr:bundets stadgar, som
stemman Sven utta dde sig 'dr.
Riksstalman besldt roed anlednlng av en rnotion fran Limhamns ]\/IFK att re-
glstrerings avgiften fdr tavlingsklubb fijr 1962 ska11 hdjas til.I 40!- kx.
frAn nuvarande 25;- kr. Motionen upptog iiven fijrslag o.0 att en avgift e
2:- kr" per klubbmedlen och ka.lenderer skulle infdras men a denna punkt
blev det avs 1ag.
Sbdexfors MFK motionerade om infbrande av nya regler fdr uttagning tiI1
friflygnings-VM. Ef L,ex diskussion fann stHmman att f6rslaget ej hade nag-
ra roexa petagliga fdrdelar framfdr det nuvarande och dessutom kunde yissa
nackdefax kom,'na att bli ti]1 f6rfAng. Motionen fdl.1 derfdr igenom.
MFK Orion, Trengsund yrkade 1en motion pa infdrandet av combat-j-nt son
Sltr-klass. Stannan framh6]1 att motsvarande \a{-k.Lass ej finnes och i av-
vaktan pe beslut harom och darvid medfdljande regelutformning besldts on
bordldggning till nasta Riks s temma.

I en annan notion fran l,,lFK Orion f6reslogs sidning i combat och faststAll-
ning av rluts.Iagningsstegen'r. Stemman besl6t i enlighet med motionen.
Likase beslijts i enlighet med en annan motion frAn MFK Orion att 2 model-
le:r per heat skafl fa anvendas i combat.
l,'lFK O.ion fick ytter:ligare en motion igenom. Det var inf6randet av 6 cc
O,35 cc inc.-coilbat som tavlingsklass.
Tva motioner fran Jdnkdpings Lens Modellf lygfdrbund betr. tavlings.licen-
sexna och licensavgifternas fdrdelning f611 igenom utan sarsklld debatt.
Smalandsombuden hade dock dessfdrinnan halvt om halvt tagit til-lbaka mo-
tionerna, de de konstaterade att man ej haft situationen riktlgt klax f6r
sig de inotionerna skrevs.
Tidskriftsfregggl Stemman uttalade sin tillfrcedsstallelse med att Model1-
flyg-Nytt sett dagens ljus. Fdrbunds s tyre lsen meddelade att man hade tenkt
sig att tidningen skulfe utkomrna med 6 nr" under 1962 oc]r, att den gratis
skul1e tillstallas samtfiga registrerade klubbar. Vidar.e fdreslog styrel-
sen att prenumeration 6 tidningen skulfe kosta 1O?- per er. Stamman besldt
utan langre debatt godkanna styrel-sens fijrslag.
Styrelsen framfdrde ocksa en fdxhoppning or0 att klubbarna skulle verka fijx
prenumerations anskaffning ener det 5r n6drrdndigt att fA sE manga prenume-
ranter som mdjligt f6r att kunna sla ut omkostnaderna och skaffa underlag
f6r annonsiir.er,

-o-o-o-o-o-

I,1 ODELLFLYGARE

MOD.ELLFLYG.NYTTSGYNNA

ANNONSORER



F Ci R B U N D S S T Y R E L S E N,

Ordfdrande r

Korresponderande
sekreterare:

Pxotokolls ekre-

Sune Persson, Almvegeo 3, Kdpinq.
Tel. bostad A22l/Lo6B7, arbetsplats O22t/ ]-3T5A.

Iars Andersson, Tycho Brahegatan 35, Limhamn.
TeI. bostad a4a/5$62.

Kj eII Rosenlund, Grev Magnigatan
Tef . bostad 010/6]'.2449.

11, Stqc&hqin 6.

Gunnar Hofmann, Berczeliigatan 14, Link6pinq.
Tel. bostad A8h4777, arbetspl. O\3/3CX,'rO - 2TT,

Ca-E]-Eri.k Auner , Backgatan 36, NoEk6pinq,
TeI. bostad oL1/65291, arbetsplats o17/36CO9.

MAns Hagberg, Resundavagen fOO" Solna.
Te1. bostad ola/827827"

-O-O-O-o-o-o-

Kas sdrs Kaxl-Anders Ericsson, Rosenga'Lan 19 B, Lanqsele.
Tel. bos tad 062A /2C862, arbetspLats 0620 /2cr)t).

Vice ordf, och qxen- Gunnar Ka16n, Svarvaregatan 9, Norrkdpinq.
chef fdr friflygninq! Tel. bostad 01I/33136, arbetsplats OII/2IO1a.

Grenchef f6r Iin- Christer Sddexberg, c/o Ekelund, Tor.sgatan 47,
s tyln inq e

Grenchef fiir radio-
fl-vqninq r

Suppleant !

Stockholn, Tel. bostad OfO/328727.

Postgirokonto 51 81 65. - Sveriges Modell-

Supple ant:

Fo-xbundets postadressi Sveriges Modeflflygfdrbund, postfack 16147,
Stockholm i6.

Fdrbundets pos tqiro-
konto - adress ! f lygf 6rbund, Li-rnhamn.

-o-o-o_o_o_o-
Vid inbetalning av avgiftex m.n. tiI1 SlrtrF skaLl fijljande iakttagasr
1. Inbetalning maste gdras 5 StrrlFF; s postgirokonto - se ovan. lnbetal-

ningax 6 postanvi-sning, genom check eller genom brev med bifogade
pengar undanbedes best:imt.

2. Vid inbetalning - d6 det ej gelier privat prenuneration pa Modetl-
flyg-Nytt - skalI alftid resp. klubb svaxa fijr inbetalningen och
al1tse ste angiven som avsendare pe girotaJ-ongen.

A talongen skall aven tydligt angi-vas vad lnbe La-].:jJlqen avs6lf.

lnbetalningen skaII ske J.ar0tidiqt ned insendandet av saronanhijrande
brev med ansijkningsblanketter m.r0,

3.
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SM!'I

0rdfdrande:
Sune Pe rsson
Alnvd,gen J
Kdpins

Sekreterare:
f,ars Ande rsson
Tycho Bxaheg. 35
linhamn

Ka6sd

K-A xricsson
Rosengatan 19 B

Orench. friflys !

Gunnar Kal6n
Svarvaregat. 9
l'lorxkdplns

Grench. 1inst. :

Chr. Sd de rberg
c/o Ekelund
Torsgatan 47
Stockholm Va

Grench. radio:
Cunnar H ofmann
BerzeLilg. 14
Link6ring

MONELLI],YGNYTT
December 19 51

Frdn Sve rise s l'loilelll]Jelli$!!4
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Pa fdljande sidor kornmer Ni att fin-
na en mass€- tdvl- ing s refera t fren svenska
och inte rna t i onel-la td.vliqqar som har ha1-
lits i hijst. Tavl ingsve rksamhe ten har va-
rit fivligare i ar an ne€l on g5ng tidigare
och det b5dar gott fdr framtiden. Det
torde aldrig tldigare ha funnits se mAn-
ga verkligt aktiva modellflygare i Sveri-
6- som jus+'u.

net .ir livfigt inom alla grenaraq
modellflyget och verksamheten har slr.idit
sig ut dver hefa landet. Tidigare var mo-
dellflyget mera koncentrerat tilf sarskil-
da centra och det fanns vissa "experter"
som aLltid &terfanns i toppen pA prislis-
torna. Som vd.1 eJ,fortsatter de flesta av
de gamla kampar[a, men de f5r a.llt oftare
se sig fdrbigangna av nya r]am!], Vi har
afftsg f5tt en verklig bredd pA te\rl-ings-
mode lfflyge t.

Hur frantiden skalt gestalta sig vet
vl inte, men det finns all anlednlng att
se ljust pa modeffflygets mdjligheter att
havda sig i fdrh3.1lande til1 andra spor-
ter. Modellflyget dr en teknisk sport,
mengsldig pe eft satt som torde sakna mot-
svarighet i nggon annan sport dler hobby,
net finns negon form av modellflyg som
passar de flesta. l,lan kan ha lika mycket
nti je med en enkel balsaglidare som kostar
e-irt par ktonor, som med en stor radio-
karra som giir pA 2000 kr.

-&t alfa kategorier modellflygaxe v1lI
MODELI,IIYGNYTT ha nlgot att ge, nen skalltldningen bfi ett verkligt levande kon-
taktorgan fdr landets nodeflflygare mgs-te I'ii s j ailv medverka,

HHH}IHH]]HHHiIHHHHHHHHHHHHHHIIHHiIHi-iHiJIIHHHHHHiJIIIIHHHHHHHHHHHHHI]HIIH}iHHHHHHH

PROLO&

!I0,ILT,ILYGi$YIT redigeras och duplicera.s a"v :

Vafter Johansson
Henge ryd
Lam.nhult
161. 45 l'raggahult

Bidrag I forn av referat, ritningar, foton o.dy1. mottages tacksam-t.



Uvgns k_Te4t--caqi49geEeI

Europamesterskapen fdr lln-
styrda modellflygplan arrange ra-
des pi ett utmarkt sett av den
belgiska aeroklubben den 16 - 17
septenber i Genk. Tdvlingen hiills
!a en nyanlagd bana med 4 betong-
gjutna cirklar inom ett onrgde
av f00 x 100 meter.

Sverige var representerat i
alla klasserna utoxo klassen fbr
flygande skalamodeller.

net svenska laget var !5 tav-
lingsplatsen I dagar f6re td.vlin-
gen fdr att trAna och stal-la om
illotore rna efter kfirnatet, vilket
skulle visa sig vel vd.rt,

trdrste svensk att td.vlings -
slar-a var Ilros n4g5""* i spaed,
d'ir han n.rooe l?n,6 k" / ' -L'tr, , ur-
markt med tanke p& att nitrome-
tan ej lingre fer anvdndas.Detta
resultat kunde under dagens lopp
endast hotas av ungraren Toth
med 182 km/tinr.

Stuntffygarna besverades av
vinden, vilken bast klarades av
tjecken IIerber, som nSdcle hdgsta
poangen med 1024. ne svenska del-
+agar'(a : klassen lyckrdes ej se
bra. Christer S6derbexgs Thunder-
bird med Merco 29 fick 726 och
Erik Bjdrnwalfs Nobfer 6 28. Eriks
flygning var mycket bra, men mo-
torn stannade i en staende etta
med podngbortfall fdr ofullbor-
dade rnandvrer.

l{ven corba .f Lygarna b.svdra-
des av vinden, vilken kraftigt
vreosa rte ,<val ii:n Da flygningen.
Ende svensk att iiverleva f6rsta
omgingen var nrik Bjiirnwall, som
imponerade med sin snabba och
vd.ndbara Bombax med 0liver Tlger.
I kvartsfinalen bfev dock Erik
besegrad a,/ -ngefsmanaen Perry i
tavllngens dittil ls bJ.sta heat.

'Ieam-racingen som al1tld va-
rit Sveriges starka gren, visade
hijg kvalitet. Flygtekniken var
hdgt uppdxlven med pifoterna kom-pakt i centruro fdr att minska
linlangden och se gott som samt-
liga behArskade tekniken med
prickfandnlrg vid Bina mekanlker.
trlyghastighetrerna tycks lnte ha
minska- r;rnvarr, Lro s dkningen
av lintjockleken tifl, 0,r0 mm.

Redan i det fdrsta heatet
underskreds 5 -minute rsgransen av
nra z ek, Tjeckoi-ovaki-n, -'on fLdg
pd l,EB med YV\ ) oias.1. lrgemar

pg_Eqrqpamastersbale4

I'Iordin och edr.an Andersson lycka-
des inte riktlgt och flck bara
5,h5 -e.0, 5,58. medar /,elI Ro-
senLucd so"l v;n'at gjordF e I uT-
meid{t flygning pe 4,47 och dagens
b€ista tid.Efter fdrsta dagen 1&g
Sverige pa andra plats tillsam-
nans med Ungern i den spdnnande
nationstevl ingen genom Mans Hag-
berg och Kje11 Itosenlunds lednin-gar i sina resp. kfas6er.

Andra t.ivliqgsdagen hade
vinden nojnat avsevart och vedret
var mycket varmt och sollgt.

T.eckF- och u,g-rar- 1og defra'r sjna mono-l:ne sp^^oar, v11-
ket gav dem en ha s tighe tsijkning
med ungefdr 15 km. I]ans kunde in-te bka och blev i andra ongS.ngen
passerad av ltrth p3. 202 och trjeck-
en ?ech med MVVS-motor pA 195.

Ej hel1er 1 tredje omg&ngen
kunde Mans dka med sin hdgtrimna-
de Super Tigre Jubi16 modell,som
pe traning ajort 192 km/tlrn. Der-
emot flck den unqerske motorfab-
rikanten Kriszna upp 19J och den
vd.lkd.nde italienaren Pratl 189
varfdr MAns ramlade ned til1 5teplats,

foth anvd"nde en konventione]l
speedmodelf fij rsedd med monoline
och den kannringade glddstifts-
notorn MoKT, dom tillverkas pe
det statliga uqgerska modellflyg-
institute t.

Xn verk I ig1 fdrn5,!fig rono-rine utrListninq hade Pe;h, redvridspirafen st&ende uppgt ochvinkelratt mot axeln. Medefst vin-
keldrev 6verf6rdes vridningen flli
axefn dit linan var koplfad via
en pofhemsknut, fdr att undvikavinklar pA linan vid infiistnin-gen. 16rdelen med detta handtag
var att det var betydllgt fattareatt komna ned och f1y€ta j- pylo-
nen vid hijga farter.

I andra sruntomgengen gj orde
verldsnastaren Grondal en utm.irk+flygning och tog lednir,qen med
1072- podlA. Christer Sdde rbe rg
o(L. Eri,{ Djdrnv/aLl gjorde ora i:trj. sjg och kJa-rrade uop eLfpar placerlngar b1. a. fdrbi den
kande eng.Ismd.-en Tubby Day, g.-
noor a-l" flJga in 870 rcsp, BJ4
poEing. 20 deltagare som natt merJn -600 poang o& de tve omgdngar-
na, gi.k vidare rill fin. tom6;5n-
gen med det anerikanska progra_r,r-



met innehgllande fyrkantmandvrer.
Christer Sbderberg missade otur-
ligt denna med endast 4 poang.

Einalongrngen. 'bgs ta P odrg
f111 naddes av ryssen Citrotkin,
som dock eammanlagt bfev beseg-
rad av Grondal.

Groadal hade en mode1l aY
egen konstruktiQn och tr'ox J5 mo-
tor. nen var lackerad med sYnte-
tisk bilfack, som gav en YPPer-
1ig och branslefast yta. Hans
flygn-Lng Kanne LecKnades av preci-
sa och mjuka man6vrer med Perfek-
ta urtagningar, samt en landning
av hdgsta kIass,

I semifinalerna i c ombat
m6ttes engeLsmen och tyskar, dd.r
engelsnannen genom sin fantasi-
fut Ia ocr avanceraoe flygning
fullstiindigt ffdg ut tryskarna.
-E j na -Len blev sevaro,IngelsllEinn6n
?erry och Tribe giorde en strA-
l-ande uppvisning och behdr skade
sjns plan suverana i aLla lagen'
Segern gick knappt ti11 Perry'

Perrys combatllan, liks om
alfa engelsmannens, var av tYP
fl,ygande vinge med aerodynamiskt
baLanserat hdidroder och fdrs edd
med trimmad oliver Tlger.

f klasrjen fdr flygande ska-
lamodeller skedde beddmningen ef-
ter ska1enl1ghet, bygge och flyg-
fdrnAga. let fanns manga intres-
santa och detaljrika Plan med mo-
torkontroll, infallbart std.11 mm.

I den andra team-race omgin-
gen fiji oi i Lrboc Cdran Anderssons
'!ArLic Circler" n.d ETA L5 sin
-io t' .1 5,28 l-ots nagon dver-

hettning, medan Kj eff Rosenlund
och Ingemar Nordin ei lyckades
fbrbattra.

Ti11 f inaten kvalificerade
sig Rosenlund pe 4,47 och Azor,
Ungern pJ 4,50 och Leloup,Belgi-
en pd 4,55.

Xj e11s motor startade pe
f6rsta slaget, vilket gav honom
ett varvs fdrsprAng I finaleo,
son blev en kamp mellan honom och
Leloup ll]ed sin snablla och vdI-
byggda modelI. Kjells rrMlss,l'AI'i
vii'den snabbast; ned 160 kn/tim
mot lreloups 155 och Azors 145-
150. Leloup gjorde utmerkta prick-
fandningar och hade snabba om-
tankningar, men r'l4iss FAf rr , e1e-
gant flugen av tuffe piloten l{ils
Bjdrk, drog sakta men sd.kert i-
fran och ric,{ nor en populdr 5e-
ger pe utmd.rkta 4,40, vilket ger

en genomsnittsfart av f29 km,/tim
inklusive de bada ontankningarna.{Miss f'AI'i ar f6rsedd med de
a1lra senaste konstruktionsf ines-
serna:motorn fastsatt i e lektron-
panna fdr battre kylning samt en-
bent,fjadrande ste1p1atstaIl fdr
minska t 1u tl,mo- s te nd , Motorn , r
en trimmad o1iver Tiger och pro-
IEILern en 7xB Tornado ?lasticote.

I nationstd.vLlngen blev
Sverige passerad av Ungern och
Belgien, men hamnade p& en hed-
rande fjdrdepfats bland de 16
deltagande nationerna. C. S.

De basta resultaten t

speed (r5 delt. )
1. I. Toth Ungern 242,25
2. Z. Pech ?jeckosl. 201,12
,. G. Krlszna Ungern 191,55
4, A. Pratl ltalien 1A9,47
5. _M: Eagberg Sverige 183,_62

14. ii. Bj6rk sveri"ge 175,61
22. 0, Kjellberg Sverige 162,90

stunt (lB de1t. )
1. Grondal Belgien
2. Citrotkln S ovj et
J. Herber f j eckosl.
4, Seeger Tyskland
5,_Klogh_ Tyskland

22. Sbderberg Sverige
25, Bjdrnwall Sverige

1086
9e6

L07 4
990

_997
726 870

81462A

Team_racins (42 d. ) lE-lr. B j6;m;;a;[n o sveri,.e 1-714[ |

2. L61or,p,/Lecuyer Belgien | 5,061
t. l\zar/Ruhr. Uneer,l I 5 . 15 I

4. Drasek/rrrtu.a 1j6cko. -7]58-
l. -Malikl:K 

obler lyskland-5roQ
14. Anderssoiy'Bjijrnl/vall 5,58 5, 2B
zz. !,ordin/ aoderberg 5,5t 5,q6

combat (14 d.elt. )
L P. Perry England
2. P, 'Iribe England
7. P. Schope fyskland
4. R. Keflner Tyskland
1._E: ljqrnwalf Sverige
9. G. Andersson Sverige

11. f. Nordin Sverige
Nationstavlins

1, Tj eckosfovakien
2. Ungern
,. Belgien
4. Sverige
5. Tyskland

(16 1ag )
B poeng

t0
14
15
16

skala (6 de 1t. )
1. Hofher lyskland 159 poi{ng
2. Huybrechts Belgien 148
,, Groos Hol1ald 144
4. Engels Belgien 128



Sli i -L"dioJ'y rninq 1961 i Linrdoi.o.

K.Las s RC-I"
1" Eliasson P-A
2. Dilot RoIf
3, Nilsson Axne
4." Gralm Steo-Ake
ii" X.it' t enstam Jan
6, Andersson C^E
7, Pettel:sson Gunnar
3" O1sson l-ars

Boman Holgex
Eriksson Chr
Sj dgr:en Erik

Klass BC*11I.

StarfLyers
./rl?,{
Aeros peed

S ta::flyers
Tibro

Arboga
Nykdping
Starflyers
Kristi-neha!'tn

Kr:is tinehamn
Sj lj ensbygden
AKIJ
Linkaiping
S ilj ans byqden
Kris tineharir."t
i\lyk C p ing
Link dping
Veste.res
Aeros peed

Tibro
AKI,l
Aero s pee d
AK1.,,\

Linkdping

Hio
Tibr.o
.5iIj ansbygden

Tibro
S ta.flyers

2, s:a
1422 2a7a
7259 24AB
tr77 2242
1251 1953
1254 1724
785 1570
673 909

: 71',

2,
444
I47

294
300
312

2B
290
,9,

S:a
742
541
529
518
4AA
447
414
372

153
119
I18

93

37

2B

-

1.
I44A
r229
1065
702
4ia

236
,1..

1. Sj dgren OIle
2. 'ili.nge S..,cn-Erik
3. Olsscrr r,ennart
4., Petli:e:as arcn Gunnar
5. Berg.-!inc E-G
6, SjUg:'err Erik . -,'" Pettcl'5soo Le 1t
3. TeI] Ka.{.I.-Erik
9. Ek Eirra.
iO" Alfer E drn s:r
1t, c:rahn Ster-Atce
72. Johanssolt Lars
13. Pexsson Berti]
.14. Alfer Bj drn j rr
1"5" Bj drk].und Kj e]I
,6 Dannixa11 F]aine

Karlsson Arvid
Borg,S-O
F1od6n Ingemar
I(ar.lsson J-E
Lekaxe P-O
t)Tsel1 John
Molin Bengt
O conor Gdsta

1"

29a
394
230
224

L75

o:
153
119
118

es
37
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I'Radlostyrt flyg i medvind

trots svar motvinal vid SMrr.
I'Linkijping fick md.stare, 2

SM-plan blaste bort".
0v. ast;end^ dJgsti dn rngs -

rubriker efter &rets Sl4 1 radio
pA I ,,s flygfalt i MafmslAtt
strax utanfdr LinkUling den 5:e
och 6:e augustl ger en antydan
on de vadersvdrrigheter, som arran-
gairer och td"vlande hade att kam-
pa mot.

Barri.II.nde i rrd ngemd ng-on sd
fick varjP rav a'1oe (=kl.bb) v'o
inpassering genom I J:s vakt ettr
kuvert med defiagarlista med
startnummer, ett program fdr tav-
li.ngarna, en skiss 6ver fdgerom-
radet och en nunnerduk att ha pa
under td.vlingen. Sarskilt u!!-
satta v?igvisare visade sedan ve-
derbdrande ti]l fdrlagSning eIIer
tavlingsplat s.

l,drdagens tdvlingar bd rj ade
med briefing i Fr:s lektionssal,
varefter 1:a perioden, klass 111
satte iggng, Pe ttvlingsplatsen,
f6rlagd til1 mitt pa stora ste,rt-
banan vld en tvarbana, var ett
Fv-verk st adsttlt dlsponlbelt fbr
tdvlande i ansfutning ti11 depen
och ett annat talt disponerades
av td.vlingsledning fdr s ekre tari-
at och sendare fd rvaring. Melfan
5 och f0 ninuter fdre start med-
delades vederb6r..nde forare per
hbgtalare fren sekr:'e tariate t att
gdra sig l, I:lr fdr sLa-r, o.J.s.
bege slg med modell och medhjiilp-
are till startplatsen ca. 150 m.
bort och venta p5 att b1i inropad
i flygcirkeln per trans i st ormega-
fon av f,e tidtagaren. Samtidigt
som sekretariatet meddefade start
skickades aktuell sandare ut til1
startplatsen med en ldpare, som
samtidlgt medfdrde domareproto -
kofl fdr den tavfande. idrst nar
fdreg5ende - av1?n .e l-4la L sin
mode1l fick nas-.o overL)sJ sin
sendare, son sedan efter genom-
fdr- t;vli ngrprogr" n genast dver-
togs av samme ldpare, vlIken se"m-
tidigt Aterfdrde de ifyllda pro-
tokolfen till sekre-tarla'1.i, d.6,7
resultatet och placering efter 5-
10 minuter kuncle avlesas p5 en
stor "anslagstavlarr utanfbr. I
fbrstra start i kfass IIf gav den
herda vinden Haine llE nn!ra11 en

sv:iLr pers, som slutade strax ef-
ter ld.ttninger" med att modellen
sLar ned i b:..nan med kvadd som
fijljd. lil€j.sta s-iartande , Sve n-Erik
Winge frtrn Slljansbygdens Mfk,
gjorde en utmarki flygnlng med
194 poang sorn medefvi"rde av de J
domarnas beddmnlng. netta re sul-
tat stod sig I fdrsta omgangen
som bi.sta, fdljt av Leif Peters-
son. Ilkbpi'rg, J86, O11e Sjdqren
Kristinehamn 298, Lennart 01ss on
l"talmii 210 och Gunnar Pettersson
Llnkdping 224. N&gra anmiilda av-
s.od pi grund av vind-i'r (10 - 50
kn/ 'i|nt f-ln r. s 11-ra, oa-i-
bland VartEivlingssegraren Per-
01of Lekare.

Efl. r ' :a leriooer kl'ss TII
bdrjada kI ss V med a1t tr.hmdn,
Gamen end€lst lyckades med de tre
fdrsta naniivrerna, vid"touch and
gorr gick modeffen i sa hert att
propellern tog i och modellen
bfev kvar pa banan. Som nr tv8.
startade Bjbrn Carlsson, Iin]{b -
pin,gseskadern. Han ni s slyckade s
med sin ltouch and gorr, kom utan-
fijr banan i touchen, men rundade
dven pile 6 och 1, vifket gav ho-
nom 40 poitng och lednlng efter
1:a perioden,

ltrdr klass TV, segelnodeller
1-kanal, Ekulle bijrja hade vinden
avtagjt mycket markant, varfbr
det hastigt bestdmdes att ffyga
bagge perioderna ornedelbart ef-
ter varandra. net var med stor
fdrv:i.ntan, som de ffesta delta-
garna sig frarn noi denna klassr
uppgd rel se. Segelmodellernas tys-
ta flygningar var en bjart kon-
trast till 6vrig.. klassers ilskna
motorsurr och oet var nog flera
deltagare, som fick impuls att
ge sig pe radiosegelklassen. Ef-
ter lra perioden ledde S-0 Borg,
linkdping med 137 pod.ng men fick
radiotrublel 1 2 e cch kom pg J:eplats med lar's 0lsson,Arboga och
-no1ke Johansson som segrare resp,
2ta,32A och 297 podng.

Sondagen iirjadc med klass V,

":1 oeriod-r i. snl] \.i.d och 1.9n.
Ahr,1n fjorde e.. -11{,o.r fiygaing
son pe lbrdagon och fick 10 poiing'Lill. Aven Bjdln Carlsson sanlade-0 poang, vjlt - I \ ,1oaor ?0 -o-
fal+ och neEi-.r ned trhman pa b0
poeng tillsannans me.i N. ljungdal,
orFbro och c-f, Li,lkdo'.n:. So.1
,:a slu-10.4 .,1n med +)-67 sek
ocn Tell pa J:. med 4,-. .B sek.

:
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SM' friflvan-_4g___96I
SM-et i de friflygande klas-

serna avhdlls sdndagen den 24
september i samband med riks-
stauaan med Kdplngs fl)Eklubb 6om
arrangor,

Pa tavlingsdagens morgon var
det jelu1mulet, svag vind och re-
fativt hdgt i tak. netta ti1l-
stend hdll i sig under fdrsta pe-
rioden, de luften var nigorfunda
j.imnt skiktad. Frampa dagen bdr-
jade e le..I"rrid mol nt.ic{p L sprj c-
ka upp och dd"rmed iikade ocksa
vinden och luftlagren bdrja-de 16-
ra pd sig,nersolen tittade fram.

I:iltet bestod av flera. ny-
Ekiirdade ekrar som avgreinsade s
av djupa diken, Med de vaderleks-
fdrh5llanden som fdreleg rdckte
det ti1l, men med starkare vind
hade det vari't i knappaste laget.
Fiiltet genomkorsades av en lands-
vag ditr det verkade som om bilar-
na 16 sgjorde marktermik,

Med hansyn ti1l vadret var
de uppnadda tiderna ttmligen ne-
detnattiga fijxuton i G, dar stan-
darden i toppen var galska hijg.

I S:int hade Kal6n,som var
VM ,:a i ar en otursdag och han-
nade pa 38,e plats. Resultaten i
denna klass visar kanske tydli-
gast hur kyttigt vadret egentli-
8en var.

I G:inr var topllen mycket
jemn och endast nggra sekunder
skilde pe oe fcrsLa olaceringar-
na, Tiderna i G:int var genomga-
ende bd.ttre en i de Cvriga klas-

Rolf Hagel hade det klart
basta stiget i F, roen hade inte
menga sekunder til1 godo pa ner-
maste man. lntressant var att se
hur menga det var som anvande
Super Tigre molorer. G 20 diesel-
versionen fanns l de ffesta karr-
orna. Alla har tydligen inte rik-
tigt fdrst5tt att hantera den mo-
torstyrka som behdvs i dagens 1d.-
ge. Gyrokraften blir sg stor att
kastrlktningen helt kan b1i av-
gdrande fdr flyktmdnstret.

I frega om rbvl irgsorgani-
sationen hade Kdpingskfubben fagt
ner mycket arbete fijr att fa tav-
lingen att flyta perfekt. Al1t
fungerade ocksa ti11 deltagarnas
ful1a beletenhet, trots att tid-
tagarna tidvls flck gA 15nga
strackor fdr att komma tilf start-
platsen, och den tidsfdrlangning
som arrangdrerna var lvungna att
tilfgripa, var obe tydfig.

S1mnanfitIande kan man saga
att tavlingen var synnerlige n
lyckad och att Kijpings Fk skalf
ha all heder av det Sl,l de sa fram-
ganesrik L har al.rangerna.

Erik HoLro

Klass G:int (16 delt. )1. Charles lioberg AKG 891
2. Bengt Blonberg Gamen 890
J. Fune Johansson Gamen BB9
4. N-E. Hollander Uppsala A75r.. lP. 1rt Tlsklino F.nsping 8706,5-{. Sjdgr-. \orb^rg 868
7. Gunnar Kal6n Gamen A64
B. Bengt Lundstrijm AI{G 859q. Ragnar ./ Lli{eson .E.kdpi.g BJB

10. J-0. ,&]{esson l"(I Afl
!_j_1nt-,_t_!,4-19!S9r ( t, det t. )1. l. l]/iman Gamen 6612. Tirno Rastas i'lorberg 621

J. Per Sddersten Jarvsti 435
G: int, illliorer (6 delt. ). L-E. rl glrrnd ,rofoerg 72A

2. Gunnar Holm Skilling. 714
J. Jan Lagerstedi Limhamn 679

L:Lq!!j3!Lore r (7 dett. )1. Arne Ber.gkvist Norberg 4912. Jan Ericsson Orebro 429J- Jan nidenbr.andt Hallstah. f66
Ganen 2-267. {.U4_., t. Iiorberg 1792.

Klass S rlntt. no-fr6EEii--
2. Knut Anders s on
J. Nlfs Helgesson
4. l-0. Larss on
5. Gdran .&bergh
6, Per Nilssorl
7. Hans 01s son
B. Inge Sundstedt
9. H. Thomann

10. Bror Eimar

(58 delt. )
Vingarna 858
AKI4 A3B
Sbderfors 780
Uppsala 758
Gamen 747
AI(G 726
l[orberg 775
Borliinge 714
Gamen 691
Nimbus 69L

Klass E: int (33 c,e]-7.)
1. Rolf Hagel AKl.i B0B
2. Bo -n{a11 Uppsata 799
J. U1f Carfsson AKG 767
4. Stig Gustavsson eamen 762q. llf Bjijrr srig Ganer 72t
6. Ake Ldfvaroe-r iundsoruk 716
7. Georg Johnson ilorrtall"je 699
8. P-0. Moberg Solna MSK 692
9. Magnus Eriksson Ganen 688

10. Ove Pettersson AKc 641

tag! I. A(lv 24LAi :. \Ki 2tA6;1.
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Tdvllngsverksamheten har i er varit livligare iin negonsin och

aven battre resultat an nagonsin har uppnatts i de flesta klasserna.
Speciellt att uppmerksammas ar Kjell Rosenlunds noterirlg i 1R-

ir.1,, +,21 min. vilket gd.ller som inofficiellt varldsrekord. Tidigare
basta notering innehades av John Hall, EBgland ned 4,25.

Har fdljer en uppstal-1ning 6ver de tre basta resultaten i varie
klass.

Speed 2.5 cc ( Standardbransfe )
1. Mens Hagberg l,Ifk Ninbus
2. Nils Bjijrk Mfk Nimbus
J. C . E. En luist lvlfk o'ns rna

qn6..t 6 ^^1, ove Kjellberg Solna MSK
). no -f BergLrrnd l4f,( O.narna
l. BenAl ]la.Linel-Ie Mfk 0rnarna

TR -int

IBl kn/t:-n EM
t75 i EM
170 " Kaffepetter

2A9 kn/l"j.n Kaffepetter
2OA , Kaffepetter
195 !' Kaffepetter

1. Kjell Rosenlund
2. Bjbrn tr{inkfer
J. Gijran Anderss on

!E:P (200 varv)
1. K. He ngren
2. Harald Sannes
,. R. Sams jd

IR-A
l. Anders S teen
2. R. Johansson
J. H. Grankvist

Stunt
1, Jes!er v. Sege baden
2. Blrger Qvenild
,. Lars nriks son

lvlfk Nimbus
Solna MSK
Ume& Ik

Mfk Aerospeed
3o1na IISK
Mfk Aerospeed

Mfk NiEbus
Mfk orion
Mfk 0rnarna

Solna MSK
Mik Aerospeed
Mfk Hobby

---o0 o---

min.

min.

7 132 nin,

2197 poAng
r 805
1791

Klass c:l (3
1. t-Il-diilGtrdm
2, E. Qvarnstrdm
J. H. Suter

Kfass &: int
1. E. Qvarnstrbm
2. N-I. Hoflander

4. J. Zetterdahl
5. l-,&. Qvarnsirijm

Kl-ass F: f
trarsson
Ferdhe

Nlass trrint

Solnas pokal
Solnas pokal
Solnas pokal

landskampen
landskampen
Landskampen

delt, )
Vingarna 504
Vingarna 185
Solna }{SK 38

(6 delt. )
Vingarna 678
Uppsala 576
Solna MSK 497
Solna MSK r92
Vj,ngaraa t25

(4 de1t. )
Solna 341
Vingarna 17

(ro dert. )
Solna MSK J9B
Solna l,lSK 194
Ealun 347
Uppsala 349
Siiderfors 285

i e tt-kIa sserna
int-klas se rna.

4 tzl
4 t54
5 ,24

9,38
10, 10
10,24

Solnas
S olnas

EM

Solnas
S olna s
Solnas

pokal
pokal

pokal
pokal
pokal

Vinsarnas Hiisttavtine den 17,/9,
gick som vanligt pe Skarp-

nack och ned sdmsta vindriktnin-
gen ocksa. Fiiltet ar svarfluget
i vanfiga fa1l men detta var bot-
ten. Solen var frainme och lagom
tilr sist, perioden -tick vi en
efterslang tifl tyfonen Clara.

lle basta resuftaten! l'on'

Klass S !f (21 delt. )
1. S. Xngstrdm
2. B. Wrigge
3, L-X. Borg
4. N-E, ilofiander
5. 1,. Aberg

Klass S: int
1. B.-t{odE;;-
2. N. Helge s s on
,. u. uanm
4. H. Legl
5. B. lvrigge

Upp sal a
Vingarna
Upp sala
Uppsala
Uppsala

(11 dert. )
Vingarna
Sd derfors
Vingarna
Sti de rfors
Vingarna

1. P. 0. Mobe rg
2. L. larsson
J. S. Nor6n
4. B. Watl
5. G. Tengfeldt

J starter
och 4 starter i

415
186
279
259
232

412
442
195
15+
294

1. t.



Mfk l4.1sens i'Skd ro etav 1ing"
Det v.r fran odrj,ln m-ning n

att tavfirigen skul1e helfits pa
Rommeheds flygplats rnen mode lf-
flyg,)rna brev som v.1alg hdavi -
sade till f,d.ltets utkant varfdr
modelLerna landade pA ekrar och
vagar i grannskapet. Vedret var
kyligt men solen sken fr5n en
molnfri hinmel" och det blev en
nycket trevlig och lugn tavliriS
utom i fdrstEL perioden. nen stijr-
des av att tevlingspl-atsen maste
flyttas varfdr en del trassel f6-
rekom med anledning av missade
flygningar. Ett 50-ta1 modeller
var anmdll.1 och nbs tan :1I"r ge-
nomf6rde.

Tydligen har regeln om 1C
sek. motortid f6r F-node I1e rna
medfdrt en bred.dning av klassen,
tvart emot a1la fdrhandstips. Nu
var deltagarantalet nastan lika
stort som i segelklassen och det
sager en hel de1. Motorklassen
vanns av Solnas Lennarth Larsson,
som efter en trevande inledning
antligen fick planet att g& som
det brukar och klaxt distansera-
de lars Eriksson fren l4fk Hobby,
Storvik, som ledde efter tre pe-
rioder. Han hade emelleriid fdr
korta motorti-der fiir att helt
kunna utnyttja sin moalells fina
glid.

Irakef ieldtdvlingen vanns
dverldgset av en ldngvdga tavlan-
dc,Rune Johansson fran rrGamenr! i
Norrkijplng, Det var hans andra
vinsa i hds-ens sror.Lrvlinga r
och med si-n tredjeplats pe SM dr
han se.kert sasongens bdste G:int
flygare. Pe^ana.' or-ts kom Nor-
bergs Sven-Axe Sj5grer IiL 1 J, Iar-
dislanserande tied;e nan, it<e
Pettersson, Borlange.

I S:int var striden som van-
ligt herdast och Rolf Lindgren,
i,trorberg, vann en knapp seger fajre
r'lIasens" egen fngvar Sares som
r5kade ut fiir linbrott i sista
perioden men trots den lega ut-
gangshdjden av L5 m. lyckades fe
en flygtid pa 121 sek.

Norbergs lag 2 var,rt en knapp
och nagot ijverraskande seger fdre
Borfange lag 2 som gjorde en o-
vantat stark insats trots en 1ag-
medlems missade flygning i andra
pe ri od en.

Tavlingsledaren Hans Nygren
hade hjdfp av ett fetal men
mycket villiga funktiondxer och
lyckades genomfdra tavlingen pA
ett hedrande sdtt. Sekreterlatet
skiittes av Stig Grijning pe ett
fijreddmliat sdtt se att man hela
tiden kunde kontrollera sin po-
sj-tion. Jron.
De basia resultaten !

KIass F:int (14 delt. )
1. lennarth larson Solna MSK 617
2. Lars Eriksson Storvlk 524
J. Ar'le Bergkvist lJorbcrg L2g
4. H..lns Anlslrdm Boclange +2d
5, Ambjiirn l,bijw Enlt6plng 410
6. Mats ljungberg Ying.\Trla 19,

l,aqtiivliqq (6 lag)
1. Norberg, lag 2 1642
2. Borldnge, lag 2 1613
J. Norberg, lag I 7596
4. Enkbping 1469
5. Borfe"nge, 1ag , L279

1. Rolf Sundin Sundsbruk 775
2. I'li1s Buss Krylbo 7t1
l. L. Ilodstrdm Sundsbrul( 6BJ
4. C-G. Sundstedt Uppsala 574

Klass I:lnt (7 dclt. )r. .&xE-lI6tiaid6i sundsb ruk BBo
2. Oijsta Tangfeldt Siiderfcrs 657
3. Per Kenpe Sundsbruk 484
4. Kjeff Thurell Krylbo 358

1.

3.
4.
5.
6.

lilass S:int
Rol1 -Llndgren
Ingvar Sares
Lars J ohansson
Hans olsson
Hans Ek
S,0. Linden

(19 de1r. )
Noxberg 575
Hedemora 566
Barldnae 545
Norberg 529
Hedenora 525
Ha11stah.51B
(9 de1t. )
Gamen 848
Norberg 751
Borliinge 664
Norberg 6)9
Enkd!ing 615

Klass G:intt. Rui6-Jilii636n
2. S. -[.. Sjdgrun
I, Ake Petters s on
4. Yngve ldmstedt
5. i. G, Eriks s on

le_basja_rqsU1laje]t la_NgrlLangsmiistgrskgpen_1"96f Ea!t_l:a-kvaft4vl.
Kfass s:l (6 delt. ) Klass G:int (+ aert.l

1. K.G. Iinell Sdderfors 458
2. Per S6dbrsten Jdrvsd 408
l. Uff Lejdstrand Sundsbruk JB7
4. tommy Eriksson Hd.rndsand 274

Klass S, int
1. Gdsta Nil ss on
2. Hans Eklund
l. K. A. Erlks s on
4. Nils liefge s s on
l,agtdvlins: l. Mfk

(14 delt. )
0stersund
Hdrnii sand
Hdrnd sand
Sbderfors

412
820
747
724

Skvadern, Sundsbruk, fag 1, 2773 sek.



"Lilla" liorbe rgs trafi-.i1 d.n lr/Lo
i,t&gra km. utanfdr Avesta, pa

falten vid Grytnes kyrka, h611
Mfk ornen, Norberg, den stdrsta
tavlingen i ett-klasserna som
heUits i Sverlge. lnte mindre
ar',74 lt]€,n stallde upp och de ha-
de en harlig dag.Viidret ijverglck
fren att under morgontlmma:rna ha
varit mulet ti11 en klarbfg him-
me1 med lysande so1 och svag vind.
Det var varmt och skaint och arran-
geraode klubben har all heder av
att tevfinge n flijt luAnt och smi-
digt.

1S:f-klassen var det rekord-
deltagande med inte mindre an 4J
som fl-iig. Aven deniia klase tende-
rar till att blr ea termikletar-
klass som den stijrre kf.rssen, S-
lnt har blivit. ?roblemen ar dock
nggot stijrre hdr da plaret ar se
litet och pi. s& vis sver.lre att
f& upp pd. topphdjd och sedan ha1-
la den medln man letar ternik.
Ndstan alfa i toppen pe resuttat-
fistan flyger ockse S:int och
tillanpade tydligen sina erfaren-
heter i Ii11a klassen.re frdmsta
flijg mest egenkons trukti oner som
passade dexas egen teknik och
byggsat$mode11er hade ingen god
dag.

I motorklassen tavlas fort-
farande mest ned dleslar men ef-
ter dagens vinst r4ed en Tee-nee
, o49 kommer fbrmodliqen utveck-
lingen atl gA mot glij dstlftsnoio-
rer som har battre litereffekt.
16rsta och tredje pl3"tsen befa-
des av Sofna l4gK och dermed har
Sotna MSd vunn- r .IL. ravf--ng1-e
i Fr1-kfassen 1961. Vinnaren f16g
en konstruktion P-v L.larsson som
sjalv kom trea med originelet.Pe
andra plats kon en byggsatsmodell"
och pa fjzirde korn R. l'lilkesson
ned en egen konslruktion som ar
klubbmodefl i Enkdping.

I G:1 har utvecklingen ggtt
moL aJIr lTngr. rrop)r' ocr nJs-
t.n 1i,r1 ryc.{et glrnnisnodd son i
Wakefieldkfassen, Det ger en
myckel I;-g noto-tid oc1 on (;s'
tan otrolig hbjd. Pa grund av de
sma bdrytorna dr eroellertid gli-
det inte i klass med en S:l-as
och det air fbrklar:ingen tilf aft
inte alla starter blir max. Topp-
mannen Stig Grdnlng, liorberg,

ffdg en myakel lang G:l av egen
konstruktion och dter honom fblj-
de tve son i stort sett fldg fbr-
minskade upplagor av sina }/ake-
fleldmodefler, I klassen de ltog
den yngste tavlande, blott 6-Ari-
ge sonen til1 Yngve nijmstedt,Nor-
berg. Grabben gjorde en mycket
fin insats och lovar gott fiir
framtiden,

l,agtavllngen vanns av ]{or-
bergslaget som tog sin tredje in-
teckning i vandringspriset och
dermed f&r behalla det fijr gott.
laget bestod av Hans oLsson I S-
1, Stig erbning i G:l och G6ran
Larsson i l':1.

Drisu, oe I .ingen -fdrrdlr ades
av Jve,-A.1{e ,.ibgrer som oessutom
var td.vlingsledare tillsammans
med Stig Grdning vllka bada skbt-
te till beletenhet, l,on.

De bdsta re sultaten:
Klass s:1 (41 de1t,)

t. B. ofofsson Enkdping 5q9
2. L. Aoerg Upps;Ia- 568
l. S. Engstdjm Uppsala 542
4. S-0. lind6n Ha11stah. 49,
5. I. Sundstedt Borlange 48f
6. 1. Sares Hedemora 458
7. K. Svedberg Solna 452
B. H. Broberg Falun 448
9. l. Larsson Solna 436

10. Y. Iiimstedt Norberg 412

Klass G:1 (7 de1t. )
Norberg 814
Enkiiping 728
Krylbo 615
Arboga 357
Norberg 114

1.
2.
3.
4.
5.

S, Griining
R. Y{11ke sson
N. Buss
l.01sson
Y. D5mstedt

I(fass I:L (1, delt. )
1- P. EkIunC.
2, J. lindgren
J. l. larsson
4. R. Wilke ss on
5. L. 01s s on
6. l. G. Eriksson
7, H. Jakobsson
B. K. Ekrot
9. G. larss on

10. H. Anders son
lagtavla!

1. Norberg, 1ag 1
2. Xnkiiping
f. Kryfbo
4. S olna
5. Uppsala
6. Norberg, 1ag 2

Solna 556
Erkoping,552
Sofna 498
Enkdping 413
Arboga 401
Enkijping 295
Uppsafa 291
Enkdping 238
Norberg 262
Borlange 252

1448
1 269
to19

992
415
436



0ktobertevlineen
Ett B0-ta1 deltagare var an-

malda ti1l grets Oktobe rtavling
som gick !a Hagshults flYgftlt
utanfdr Varnamo den 15 oktober.

Vadret var negorlu!1da hy€ig-
ligt, men tyvarr var vindrilrtnin-
gen sgdan att roodellerna kom i
utkanten pe feiltet vld en Imax".
tr'i;iltet i1I ockse en aning vansk-
tlgt att flyga pg se -Liderna blev
inte av se hdg k1ass. Tva defta-
gare imponerade dock stort: Rolf
Hagel i F:int och Rune Johansson
i G r int.

Brdderna Hofm i Skiflingaryd
hade hu\ udansvare+ fdr l,Svljigens
orga^jsa+io1 och oe 1ar o]l lF-
dei av det sd]x pi vil{e, de skdt-
te arran€ienangen.

ne bd.sta resultaten i

Klass s.t (9
1. Ro1f Hagel
2. Sten nooth
,. Bertil Dolk
4. oito Hennlngs e n
5. iars Andersson

deIt. )
AKi'I
Kronob e rg
Landsbro
Jdnkdping
linhamn

l. A. Ilermansson
2. Kjel1 ,llah]kvist
,. Knut Anderss on
4. Gunnar iiaI6n
5. Hans Nilss on

Klass O: int
1. RunE-JiI6I566n
2. Anders HAkans on
l. Bengt Bfomberg
4. S.G" Nilsson
5. Einar Hakansson

Kl^ass F : int
1- Rolf Hagel
2. J. 0. ,trke ss on
J. Magnus Eriksson
4. Uff C arlss on
5. Lars Ande rsson

Klass RC IlI
1. Rolf )ilot
2. Egon Lindne r
J- Lars Johansson
4. J. E. Karlsson
5. lngemar FlodAn
6. Karl-Einar Te1I
7. Jan 3 j6 berg

Klass S : int (21 de1t. )
Gamen 727
AKM 6A2
AKM 643
Gamen 619
Karlstad 604

(14 c1ert. )
Gamen 452
AKM 767
camen 652
i{ronoberg 617
AKM 608

(8 de1t. )
AKM 744
AKM 7L3
Garnen 691
AKG 615
Iinsp&ng 497
(14 delt. )
AKl'{ 2810
Y eal'anda 2222
Tibro L973
Tibro 1854
Hjo L494
tEN 1722
AKl4 1007

626
518
464
412
356

---o0o---

Kungsangen bjdd pe riktigt
vintervader nar modellflygarna
fran lanet gjonde upp om titlar-
na fdr 196l.Visserligert saknades
snon, rien 1 grader kaltt och 4-5
sekundmeters nordlig vind g i orde
tevlirgen tifl en fdrsnak av vad
som korna .kaI1. D-n norCliga v1n-
den a.r den si-sra p; Iurgs Lng.n
pe grund av den skogsturbulens
som de a1ltld upptrd.der. Detta
kan ocks5 utlasas av tiderna som
voro mycket ojamna, och det var
mycket svert att la negon maxtid.
Endast I max noterades darav 41
0, 2 i F o.n 2 i S. -agtd'.rfinger
-[ick en ove-raskande . gang di
Ornen, tr'inspang segrade fdre Ga-
nens fag, G. K.

Re suftat:
Klass S : int

1. Rune Hand LEN
2, Stag J onansson (.]rnen
I, Gunnar Ka16n Gamen
4. Magnus Eriksson Gamen
,. Uoran AOeIg Gamen
6. Hans Xkllrnd Oamen
7, Bo Eriksson Ornen

Nlass G: int
1. Rune J ohans son
2. L. Tysklind
). Tommy Lov6n
4. Gunnar Kal6n

Klass tr: int
1. lars Andersson
2. U1f Bjd rnstig
J- Stlg Gustavss on
4, Hans lriis
5. Ivar l,farcusson
6. Ernst Rytter
7. Magnus Eriksson

Klass S:1
1. Gunnar Hofmanl]
2, lennart Roquist
l. lick Wiklund
4. Chr. Karls s on
5. Per Ivarss on
6. HSkan Ivarsson
7. J. n. Petters s on
B. l. Llndgren

Gamen
0rnen
],EN
Gamen

0rnen
Gamen
Gamen
Gamen
0rnen
0rnen
Gamen

LEN
],EN
],EN
0rnen
0rnen
Crnen
0rnen
0rnen

Lastdvlan
r. 0- e., fj-sp5ng, lag 1. 1910
2,Gamen, Norrkdping, l.ag 2, 766J
3. Gamen,liorrkdping, ),ag L. 1277
4. Linkdpingse skadern l27a
5. Ornen, Flnsp6ng, 1ag 2, 56)-

806
718
612

545
581
509
475
229

94
64

511
441
429
296
294
236
t97

26
641
627
620
538
+99
407
1t7

;



UpDSala l,dnsm.isterska!
i.rets lSnsmbsterskap i mo-

dellflyg arrangerades av Uppsal-a
Flygklubbs modellsektlon pe Sund-
bro flygfEilt. Ett fyrtlotaf de1-
iagar:e I te rd .. . or . Uap 'o1a aven
Enkijplng, Sijderfors och Skogs -
tibble deftog. Vtdret var kanske
lnte det a1lra brsta ur modell-
flygsynpunk t, mulet och disigt som
CLei var- l,uftlagren vdxlade i den
medelmettiga vlnden men termiken
trangde inte fram i nagon period.

Td,vlingen gick i sex klasser
och dessuton tdvlaCes i tve oli-
ka lagkomb inationer.

De bd.sta resultaten r

4lAss_fu-1!-! (11 delt. )
1. l. -0. larSson Uppsala
2. Seved Ldvgren Vaxgat:r\a
J. Lars-Xrlk Borg Uppsala
4. Nils Lundberg Xnkdping
5, fngemar Berglund Uppsala

Kl,ass Srl (1] delt- )1. Sdren Engstrdm Uppsala
2. Ulf Svensson Uppsala
l. N. -E. Svensson Uppsafa
4. Peter 0stva1l Uppsala
5. H5kan Jansson Vargarna

Klass G:int (4 aeft. )
1. N. -X. Hollande! Uppsala
2. Nils Lundberg \,Iaxga!:r!a
1. Ragnar liilkeson Enkdping
4. C.-G. Sundstedt Up!sala

Klass Grl (2 delt. )
1. C,-G. Sundstedt Upp6ala
2. Ragnar Wifkeson Enkijping

Klass alint
1. Bo lva11 Uppsala
2, Ambjdrn L6d!,/ nnkbping
J. l.-E, Larsson Uppsala
4. Kurt larsson Enkdping
5. Gunnar lgren Uppsala

Klass Frf i8 de1t. )1. Ragnar 'liilke son Enkdping
2. Hans Jacobs6n Uppsala
l. Lars nkroth Enkdping
4. B j ijrn Sbderstrdrn Uppsala
5. Lars Eriksson Enkdping

Lagtavling._ iIt-k1asselna
1. Uppsala, 1ag I
2. nnkdlin8, Lag II
,. Uppsafa, laa I1

iasler4ine-
f. Uppsala, l-ag
2, Xnkdping, lag
3. Uppsala, 1ag

1
I

IT

1275
986
742

rfo.

Blo
75t
714
713
602

69t
665
41+
412
401

900

611
1t7

590
416

772
706
497
471
149

t90
401
374
3AA

2502
1698
1440

e-r"t-klasserna

" 0ktoberteamrr den 22 oktober 1961
I ett granulet vader som

inte lockade ma.ga eskedare, hd 11
Solna MSK sin erligen 5terkomman-
de teamtdvling, Iroktoberteamr' .
Genor velviliigt tillstand av
rektorn fbr Eriksdalskolan kunde
kfubben anvdnda dess stora skol-
gerd att flyga p5. Ir\gen som pas-
serade skolar] kunde undgi att hd-
ra det standiga ylet av v2i}trlm-
made motorer i klass Team-int och
Tearn-B och surret av de sm& 121cc
no to16r.a i r y bd r j a r,(la s ser-,

\ I ' de- var en nyoiirjar-
klass md.rktes snart de det var
manga som lnte lyckades flyga de
stlpulerade 120 varven, inte ens
I finalen dar endast tv& genom-
fdrde. Vinnaren var fren den an-
rlLa teamklubben l,limbus och var
den ende €om visade lovande tack-
ter. Det sE-knas dock mycket av
motorkunskap hos grabbarna men
det kommer vd.1 med eren och ruti-
nen.

Nlnbus visade framfdtterna
d.n en g5ng genom att deras VM-
tvaa och El,l-etta Kje1l Rosenlund
och Nils Bjark vann Team-int. ,e
hade dessfdfinnan i ett kvalifi-
ceringsheat, slagit inoffic ielLt
vd.rfdsrekord med 4 min. 21 sekl
Iregan ar om man inte snart fer
uppleva en "drdmmilrr d.v.s. en
tid under 4 minuter pa den en
svensk mrl langa distansen son
ffygs i Team-int. Bjijrn Winkler/
Harald Sannes gjorde ocksa bra
ifren sig och gick fbr fdrsta
geng-^n under 5 min. net bfev en
saker andrapllis fijre orions al.lt-
fijr orutinerade grabbar.

I klass Team-B vann K. Hem-
gren, Aerospeed. fdr andra gergal
vandringsDriset som ar uppsatt av
Sol.a I.ISK.

Resuftat: Lo n.

!qaq1! (120 varv )A. Ste-^n Nimbus 8. 02
F.. Johansson Orion 9,27
H. Granqvist 1rnatna 17 v

_T__eE!-nt ( 100 varv)
1. [. Rosenfund Nimbus
2. B. !/inkfer Solna MSI(
5. B. Hdgberg orion

-19aq:3 (200 varv)
1. K. llemgren Aerospeed 9,2. H. Sannes Solna MSK 10.
3. R, Sansjd Aerospeed 10.

1.

3.

45
37

1A
10
24

4.
5.
2A



GAMNNS IJii{STAGSTAVIlNG

HArd vind och regn kom att
bilda ram til1 lanstaivlingen som
avh611s pe Kungsange4 den 7 okt.
Deltagarantafet var tyvarr inte
sa stort som fijregeende er utan
inskrdnkte sig ti11 fyra 1ag och
bland de utebllvna var titel-
fdrsvararna frgn de senaste eren
Svenskf agsk ombinatlonen.

Malmij mijnstrade denna geng
ert j;mna hg som oct<si drog sig
segrande ur tavlingen med god
mar€iinaL till tvaan som var vard-
klubbens 1ag. Stockholm som bela
de tredjeplatsen, hade lenat Uno
Axelsson och 011e Blomberg och
klarade pa se €ett deltagandet i
tavfirgen vilket visar att det
g&r att 'rskraparr ihop ett lag
iven om nagra mannar saknas.

Resuftat:
tragtiivling en

1. I,lalmb
2. eanen
3. Stockholm
4. Viistmanland

Klass Slint
l. Knut Anderss on
2. O6ran ,E be rg
l. Anders He rmans on
4. Hans o1sson
5. l,like lllthey
6. Kjell Wahlkvist
7. 011e Blonberg
B. S. 0. Lind6n

G. K.

14+t
3197
1456
27 A6

1. Uno Axel ss on
2. s. i., s jijgren
3. Ejfnar Hgkanoson
4. Gunnar Kalen
5, ofof Nerud
6, Hans Suter
6, Yngve Ddmste dt
8. Bengt Bfomberg

Klass F: int
-1. d an_U-Lol rlKe son
2, Ulf Bj d rnstig
J. Gdran lars son
4. P.0. lloberg
5, lennarth Larson
6. Hoff Hagel
7. Stig Gus tavs son
8. Sten Forsman

l(Iass G: int

Klass Srint

Ita1m6 514
Ganen 528
. Gamen 496
Vastmanl, 446
Sthl.n. 191
l'1a1m6 lBO
Sth1m. 152
Yastmanl. 219

Sthfm. 714
Vastnanl. 725
Malmd 708
Ga0en ru L

Ualmd 655
Sth1m. 445
V.istnianl.485
Gamen 482

Malmii 727
Gamen 5BB
Viistmanl.5B5
Sthlm. 557
Sth1m. 537
Malmti 437
Gamen 406
Vaistmanl, r26

{94}eei!€9=}?s9=y9 ggUI_l_v€Isr9!!ge=es{re!?ylrgs=129}=U93

Hittills har tv& omgengar av serietdvlingen hg]llts. ,en fdrsta
tavfingen gick pe J6nkbpings gamla flygpfats den 29 oktober.Pi grund
av annan trafik pa faftet meste tdvlingstiden begrdnsas til] 1: tim.
vilket var afltfdr koxt fbr fyra perioder. Vaderlek sf6 rh5lfandena var
ganska goda. De basta resultatent

Kfass S:1
1. Rolf Axelss on
2. Sten Rooth
J. Bengt 01s son

Klass 0
1, Gunnar Holm
2. Bengt Gustavs on

Andra ongangen
6ch bLasigt vader.

Klass S:1

N.issjb 5 p
Kronoberg 4 p
lju,ngby 1 p

Ski11ing.
Almhult

h611s pa
ne basta

Jdnkij p ing
l:l;i.ssjd
K ronob e rg

Otto Henningsen
Bo Karfs son
Mats Forsman

Klass G
Gunnar Holm Skil ling.
Bengt Gustavson Afnhult

Klass S, int
John ?e tters son
0tto Henningsen
E. l4agnuss on

Klass F
Erik Holm
Georg Johansson
Valter J ohans son

A.Lmflul_t 
' 

p
Kronoberg 4 p
Jijnkijping , p

Afnhuft
J6 nkdp ing
Nassjd

Skll]ing. 5 p
Ljungby 4 p
Kronobe€ J p

1. John ?e tters son
2. S -G. Nilsson
J, otto Henningsen

KLass I
1. Gidiin-Tonans on l,andsbro
2. Georg Johansson ljungby
7. Chr. Bcrtilsson landsbro

Hagshult-faltet den 12 november i kal1t
re sultaten I

5p
4p
3p

5p
4p

5p
4p
3p

5p
4p
3p

5p
4p

1.
2.
3.

1.
2.

t-.
2.

1.
2.
3.

Deltagandet har varit li.vligt pe dessa tavlingar vifket badar
gott fdr framtiden. De uppn&dda flygtiderna har errellertid varit
mycket sva€a, f. nv. finns det inga modelfflygare i Smaland son har
negot att hemta pe en nationell tdvling och fragan air vd.1 om inie
sjalva upplag€tningen av serie tavlingarna i viss man bar skulden ti11
detta fiirhaflande.
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Likson i f6rra numret hzrr vi erCast ritningar tilf frifl-v$iode11er.
lle som ar intresserade fijr. linkcntroll cch radiosty"ning blir kanske be-
svilma, nen yi hoppas fe ritningar fdl de]Il i n:ista nurnmer, ,411t beror
dock pa Er sjalva, yi kan irlte garna sitta och rita ihop fantasi]l1odeller
utan de som ar lntressera.le fdr dessa grenar miste ocksa bidra meC nate-
ria1. Hltti1:ls har friflygaina varit aktivzrst rar det ga11er bidr:ag och
det aterslreglar sig hel-t raturligl :i tidnlngens i xeha11,

I(onr,nental er 1i11 ritningaria a..' Peter ltanngird pe fdljande sidor,
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B.sse l'lod6ers 3: inta
Bosse Eir utan tvekan grets oest framgangsrike S : int-flygare, och

med den hd.r kerran her han i er vunnlt a1la td.vlingar han std.llt upp
i. Enda undantaget d. VM.

Tidigare har Bosse alltid placerat slg i toppen pa lugnvaders-
tdvfingar men i ar har han dven dokumenterat sig sollo en utmarkt blas-
vd.dersilygare (efter a1la dessa 3.r... .. )

Boss-s frangSngar p& senare tid beror nog framfdrallt pa tva sa-
ker: clels hans taknik att jaga termik ned kdrran pa finan e la Tho-
mann (manga minns vdl uppvisningen -oe UT; b}, a- kldttrade han dver
ett staket med kdrran pa finan), 4e1s karrans termikkinslighetr.

och se negra ord om sjafva karran: Den heter ZIHK0NIK,q och ar
ingenting fdr nybdrjaren. 0m nybdrjaren trots alft lyckas bygga kar-
ran klanderfritt sg finns det al-1a chanser att han far 6v5rt att f1y-
ga de . t ha-nderna pe en ex!,ert er den dock ett ypperligt redskap
(om detta nu se€e:r ldsaren nigot)

Ji!99: Iramlant 10x10 balsa, hakkanl 4x25 bafsa. Huvudbalken be-
sta.r av en 4xB furulist pA hdgkant och bakom denna sitter pe mittvin-
gen en 4x8x450 furuliBt, fasad i endarna, fdr att undvika brottsan-
visning. Torsionsnasan bestgr av 1 mm balsa.llittsektionen och de tve
sprygel sekt ionerna pa varsin sida om knecken b.r helplankade ned 1mm
ba1sa. Spryglar 2 mm balsa, spygelmellanrum 50 mm.

Vinefastsd.ttnins: Mittvingen lir byggd i ett enda stycke och fast-
saitts-p5-trr6lpei mea-elst "nyakelhelsiastsattning" e 1a Thornaxn (se
rrAeromodellerlr March f95B) Vingspetsarna monteras pe mittvingen med
en 2 mm lianotrgd som ger io cra 3C mm ivarje sektlon. Pianotreden
gar in i ett rijr som ar fixerat pA mittbalken. 2 stift !a vardera si-
dan om pianotreden hAl1er spetsarna i fdge,

4M!: Frampartlet bestar av en lindklump i vil]ren det sitter
en Graupnertiner, som trdder i funktion nd.r man kopplar, Bakkroppen
bester av ett konlskt jemntjockt l,i mn balsardr. Startkroken ax
flyttbar.

Stabbe: tr'ramkanten bestAr a\ en 1x7 och en 2x4 ba lsalist,lltrma-
de mot varaaalra, B2kkEnten best&r av en 2x15 balsalist. l,littbaLken
ar en 1fx5 balsalist. f de sju mittersta sprygel sekt ionerna ar bitar
av 1,5x5 mm balsa i4lagda under mittbalken. Spryge 1me lfanrum 20 mm.
Sprygfar av f mm balsa. Mittsektionen plankad.

Kfadsel: Vilgen dr kladd med siden, stabben och kroppen red
Lunn- j a p -.np.pp-r.

Trim: Tyngdpunkten lig€:er pL 57 %. Kd.rrp-n kurvar 5t hdger; var-
je v,arv tar 10-75 sek.0b: Inre vingspetsen har givits en aning mind-
re instalfningsvinkel ar den yttre. Man m5ste varB mycket fdrsiktig
med detia trim, da karran latt kan g& i stdrtspiral.
Knut Anderssons S: inta

Knut har ld.nge hijrt tlfl S;int-eliten; 196I representerade han
Sverige vid Nordiska Landskanpen. llycket beroende pa feltrinnlng fij-
re avgdrande start missade han emellertid segern.

Kerrans mest karaktaristiska di'ag ar vlngens "dubbla U-fofln son
Knut rekommende rar.

Ritningen ar ganska ofulfstandig och sA mycket kompletterande
anteckningar har jag tyvarr inte.

Vingprofifen var ursprungligen Gd. 417, Tungan bester av 2 mn
dura1.

Tyngdpunkten figger pa
dan och ^a-r-n dr rrimmad I
Arvid Ka.r1s s ons F:int

i''Ied den hd-r hCgst konventionella keffan vann Arvid nuropacupen
Homburg/Saar 1960. ?rofilerna ar egna. Kiirran dr nastan helt byggd
balsa, och kladrl med siden.

vj_ng!: Framka..t l0xl0, bafker 5x5, bakkant 4x20 och spryglar av

ett si originellt stiille Ean 55% a\ kot:-
vdns te rkurv !



2 mm. Alft balsa. Ili t-t spryg lelrna (som verkllgen sltter som ritningen
anger ) :lr av nlywood. Vlngias tsdttning J mm pianotrS.dar i massingsrUr'
V-iormen varleras. Spryge fme l1a i!.um 50 mm.

qlqUlq ! Torsionsndsa' 2 ma slryglar, mellanrum 40 mm'

Kroin-l LEoxropo meo sioo.r av ) mm balsa.P7lo 'r dr bygi'o pa ett
2 mm pTffiodtlat<, iom g5r Senom kroppen. P& sidan av detta dT 25 nn
flak limma de.

[rim, Tyngdpunkten llgger pa 40 mm framfdr vingens bak]<ant' Kar-
ran eii-T?immi a-nog er motorilykt och stabben dr tiltad fdr hbger glid'
Beda vingspetsarni ar en aning skrankta. U-9.1-9-ry ar en EIA 15'

Gdran Larssons I: int
,enna modell ar baserad pe erfarenheter fran tidigare modeller

och Gdran har sdrskilt sett 1111 att modelfen ar stark och taI herda
tdrnar och att den .ir f€ittskbtt och okomllicerad.

Ska1l man vara frairgSngsrik pe tavlingar air det av stor vikt att
moaellen alr flygfardig eiter ett fSta-1 lusteringar och ait den hal-
1er fdr en smliil,och dessa krav upplyller G.jrans karra ' lulodellen re-
kommenderas varni son nybijriarmodell; vlngen kan byggas helt fyrkan-
tig, och man hav en latibygid och ld.ttrimmad mode11, vilka bada fak-
to"r,lr ar betydelsefufla. iin- latttygga node11 kan vara ldttare att fe
viilbyggd och- d.r lattare att reparera och ju lattare en modeLl dr att
trimmi- ;u fdttare ar det att ne goda resultat pe tavlingar.

Nar aet geller att konstruera en mode11 fdr tevlingsbrirk kan,det
t)og tara icle"-tt be nor pe de-a ljer son r-noP1lb LLar -g; rT 'rger (god
stibilitet och heflfasthet) an att ta.}a pe att pressa ut nSgra se-
kunder har och nigra sekunder dd.r, och snabbaste sattet att ne goda
resultat d-r nog ait flyga en enkel och okonplicerad nodel], som inte
erbjuder n5gra trimnings sveri,ghe ter.

Giiran Lar$sons S . etta
Gdran larsson har avlagsnat sig betydligt fren Gladan-skolan'

och mAngen konservativ modetlflygaie kanske finner modellen negot
extre iI.

Modellens ldngdstabllitet er emellertid fulft til lfre d stAllande ,

trots den 1i1fa ;tabben (.1,61 dn2l. vinge 15,95 612) och den tunna
,[fappaoe v ingprofi e'pE o^r Dr.ga och sruL- ving'n.

Vj ka- itl]sS . onir. Le^a,art en mJ^[el, li pn st"bb' rFd s/mnc--
risk p'of'L g'r a'a,, e'r "s,/1rl^lu8'1 o'n sv;-lr1n adI virge (dvs' en
med hcigt sidofdrhAlLande och en piofil, som har en.stor vr'i'lmomerlts-
koeffiaient ned avseende p5 profilens neutralpunktl tillrdcklig sta-
bilitret under fbrutsattning att modelfens tyngdpunkt ungefdr samman-
faller med vingens tryckcentrum. (Givetvis fer stabben och dess mo-
mentarm lnte vJ-ra hur liten sono he1st. )

Xn anlan fdrdel med detta system dr, fdrutom de strukturella fbr-
delarna (att bygi'a en sadan hdr st.rbbe erbjuder ju inga svarlgheter),
att stabbens luitmotstend ar i,'tterst 1ltet och dessutom kan nan ha en
rel. stor vingyta, vifket 1 de flesta falI ger legre siunkhastighet
an on man skulie anvdnda en bdrande stabbprofil. ,e-tta beror pe, at-t
en barande stabbprofll ndstan alltid dkar modelfens luftmotstand mer
an den dkar dess fyflkraftskoefficlent, eltminstone de man har ganska
sma stabba:r, (2-t dn2.) och modellens glidtal fdrsamras och darmed
dess sjunkhastighet trots att glidet kanske blir n&got lSngsammare'

D;t ska1l !6petas, att dei dr nastan absolut omdiliat att fa en
karra med bdrande stahbprofil att flyga stabilt, om stabben ar det
alfra minsta skev. netta beror p5, att det anfall svinket omrede, lnom
vilket en sgdan stabbe ar effektivast (d.v.s. dess tyftkraftsgradient
std -s L) ar .. oegrbns , r r,ngq r-3r. -- !o)

Genom stabbens V-form ar fena dverflddig och dg stabben dessuton
ar mycket Lafi (2-1 gr' ) llir modellens vikt koncentrerad kring tyngd-
punkien och trbghetamomenten sme, nagot som sakerfiger bidrar tiII
den goda tangdstabiliteten. Det kan ndmnas att den V-fornade stabben



ser Gijraos modefl en Lateralplallsfd rdefning, som 14te ar att rekomnen-
tera, d4 lett sedana rollande moment uppstAr som vi1I sa-nka inner-
,rir]*6o .", an normaft i en svd.ng' om denna pldtsligt sku1le bli fdr
f,ua7. oet-. beror pE ar,r .a-eralo ansy-orr a bako'! -yngdoun,(aen lig-
ger h6gre dn vad s6m kanske d.r nyttigt med tanke pe den rel' Lengt
fram liggande tyngdpunkte n'----. -ni"nactaei ied modelten ar att den iir ganska sverstartad, vi1-
f<et fOrutom den nyss ndmnda ]a te ralplansfdrdelninge n ' beror pa 

- 
att

;i;;;; ar en ani"ng fbr flexlbla ocn lzitt "fladdrari', men det skul-
r" ir" l, komma lfr5n med en annan ballddrdelning och med t'ex' sick-
sack gpryg Lar el1'r -l j ste r.--'--- lE lian sanaer Gdran har flugit modeflen i negortunda stilLa
Iufa, nar ticL6 r,ea i:3 t I i- s1g "Ile11an 2t tA-2tt\.

Profllen B-6557-b gbr att modellen latt rakar I staLl (den ar
kansllgare an de ffesta indra profiler) men tack vare den goda langd-
.siauif"iteten b11r stallen sne -och modellen fdrlorar anmdrknitgsvart
Lite hd jd.

Modelfen iir: ddpt ti1l 'rtokfransr'.
Gijrans bror nar byggt en liknande S:etta med B-6356-b i vingen

(korda 115 mm) och symmeirisk stabbprofif' Denna mode1l har liknande
egenskaper.

Pe+eI 4anOq5 ro:

4!cA99g9=!9-k9]e53=sr11El3r=99!=E9!1941es9r

Den stora bristen Pe teknis-
ka artiklar Pi svenska har ofta
framhallits iren mode llflyg arh5[L
och det meste darfijr anses vara
en av den hdr tidningens vikti-
gasle rppgif er ('brur,om aLt tia-
na som Ionr-kf- ocl lyheLSorgan)
att sprida fite ljus dver nodefl-
flygtekniska Prob lem.

Ty fr;mhalles bristen Pe
[eknis{a ictik ar, orde de' rgd"]
e Lr visst iraress' Id ^ seda,1c.

Vad v111 man ha ut av en
teknisk artikel ? Ndr man hgrd-
drar fragan, kommar man vitl ti1l
slut fram ti11 att det ar rena
kunskaper, kunskaper som ska1l
vara tlllEimpbara i praktiken dvs.
vio LonsLru,(Iion ocl Lrimni4g'
Id.Soren bdr allls; s...lff'l sig en
svn oa orooloren, som a4-1uLar
s'ig fi.I vt.kligne-cr s; -J^aet
son md i ligt.

For at+ nA goo' kur si'aper- i
1.ex. ;erooJaam-r, so- deL vaJ
h)vudssr. lig'n orir fragen o"'
kravs emellertid mycket omfattan-
de studler. Studienaterialet dr
se avancerat och s v ;-r t j18 angl ig t
att endast ett fAtal har mbjlig-
heter att bedriva sedana studier.
Goda kunskaper i matenatik och
teoretisk fYsik, llksoro sprek er
nddvar d r94 och s Iuoiern" ka a sa -
gas vara hdgskolemdssiga.- Ofta hdr man tafas om model1-
flygare som anses vara god€ teo-

"etiker, .nen ndr det konner til1

kritan visar det sig att de har
upptJ-fnj 4gar och lever i f6r'e-
sLelLnirgar -on in1^ alls rinnar
med .r rkllgne+en De l'ar sbr-
skilt farllgt nar det gd.fler afd-
re modeflflygare, fdr de Yngre
kan da tvingas in samma fefakti-
ga ta hegangar. Dessa dldre rno-
dellflygare fever i allnanhet Pe
sina ta\Llngsf ramgangar men dessa
beror f6rvisso inte Pa goda teo-
retiska kunskaper utan P& ming-
&ri{! erfarenl-Iet vid trirnning och
bygge och en Ypperllg kdnnedon
om den egna modellens sarskllda
ege nsk aPer.

Nar sadana modellflygare
skriver sina esikter om tekniska
problem elfer fijrkLarar den egna
modellens beteenden baserar de
dessa !a gjorda iakttageLser. Det
meste erkannas, att dessa iakt-
tagelser ofta ar ypperliga och
teoretikern ti11 stor hjitlp. Dg
de emellertid saknar Srundlig
teoretisk utbildning, drar de of-
ta fefaktiga slutsatser f-dr att
fdrklara ett vlsst skeende, men
. o'r s.gt: d-ra" iak. Lagefser br
av rnyc ke t stort varde.

0m en modelfffygare bara
gEr 'n fdr a ,l /'nn1 Eavl-lg'r.
gdr han kfokast i att koncentre-
ra sig pa trimrirtgen och att trd-
na systematiskt i alla vader och
attr l'ra kanna sln modell I stal-
Iet f6r att grEiva ner sig i teo-
rie r.



Men skal-L man ha ut nagot
av en artikel och lara sig nagot
och fdrste varfdr ett fdrlopp
sker, meste man fdrklara det pa
teoretisk vag.

t - i, tAt, son" lre -ving L

lasaren att tanka utan bara re-
fererar vissa fijrlopp, kan ofta
leda ti11 oklarheter och diffusa
begrepp hos ldsaren.

T11l de tekniska artiklarna
meste ocksa ritningarna raknas.
Men bara en ritnir€ ar kanske in-
te sa upplysande.net vore mycket
bdttre, om till ritningen foga-
des egarens iakttagelser pe mo-
del1en, net aLlra basta vore,att
dgaren ockse talade om y44q!i!
han har konstruerat sin mode11
.tust sE o h sa, ^dr n-r d'L 8br-
Ier att l;"r" sig n6goL;r io;crna
det viktlgaste.

Ori vi bfir fyckfiga nog att
kunna publicera en ritning och
vi dristar oss tilf att kommen-
tera denna, vore det olyckliat'
om kommentarerna blev ens id igt
beriimman.le och endast franhiifl
model .a5 godn egenshJp'-r.Lasar-

BEG. MODE],LMOTORER

GAMI,A MODE],]LMOT OREIT ,

na skulle ju dl iate kunna se !5
modellen med ratt perspektiv, och
om sadana kommentarer fortgick
en ldngre tid, skulle s5 smaning-
om motsagande uppgifter Latt kun-
na pubficeras av samrxe fbrfatta-
re, och dennes aktler skulle da
sakert sjunka hos tankalna.

Det har lenge varit min dr6m
?nkrrra.-rA i g1,g e lislussion
om re4niska problem, nSgontirg .i
stif roed dern l "Hobbyboken" un-
der dess gfanstid. I nermare tva
5r har jag fdrsdkt i Modellflyg-
bladet'r utan resultat, tiots det
intresse fii r tekniska artiklar
som noan jamt hdr talas o.n,

{ijrs man hoppas p& Id.sarnas
nedverkan i denna tidnlng ? Var
inte redda fdr att ko$ma med Era
asikter. Skicka garna in ritnin-
gar och fotografier och bifoga
helst lite text (iakttagelser pa
nodellen och konstruktionstankar
'..ex.; sd f;" vi /51 se or inLe
bla.r,ao kan ofi lasvard. Tyvdrr
ar vl fattlga och fregan ar va1
om vi har r&d att ge ens ett sym-
boliskt honorar.

y= 9=!==E=!=!=y= 4 =E=E = 
g 

=4 =!= 4={
Under denna rubrik infdres prlvata radannonser frAn modellflygarna.
onskar Ni sEilja, kdla eller byta nAgot skall Ni annonsera i ],{0DELI-
IIYGNYIT. Priset ar endast 1:- kr per rad. Manuskrlptet sdndes till
Valter Johansson, HAngeryd, Lammhult och likvid insattes pe SMrF,s
postgirokonto 5l 87 65, Nd.sta numirler av MoDEILFIYGNYTT bereknas ut-
komma den I februari 1962 och annonsmanus bijr vara oss tillh:inda den

---o0o---
gailjes

REP oCTol,lE I k. sand, o. mott. nv. aven 4 ,URAUITE I mont. pg platta
t<ompT-inst. f. skev-, hdjd-, sidoroder o. motork- Inst. uti. m. Can-

15 januari.

no.-ko l. o.aro.'. rot+. J v Segebaden, A,Vd.C.i6^

25t-- kr. Samtllga i mycket gott skick. Xn fullt
20r-- kr, Valter Johansson, Hengeryd, lammhuft.

ott. J v Segebaden, Ankd.g.l6^, Salna |el,273739
PAI'[ 2,5 cc, 40:-- kr. XNYA ]5 D, f5:-- kr. Al4 10,

anvandbar pAV{ 1} cc
te1. 45 lraggahult.

NYA TIMERS Rudolf Schenkers kombinerade time r-tank-av stiingare. Xn
schwej-tzisk kvalitetsprodukt. KT 2725A. Spec ialtil lverk ade linet/av-
stangare med utld sningsanordning fdr kurvroder o. dy1. En beprdvad
enkel och tlllfiirfitlig konstruktion. Vikt c.a 20 gr. Pris 25r-- kl:.
Valter Johansson, Hengeryd, lammhult.

Kbpe s

helst KO],IXT 2 cmJ och 10 cm) kdpes efler bytes.
Ing. Lenaarth larss on, Dalvagen 56, Enebybers. tel.- AIO/583610'.

nI. av MODiLI!'LYGNYTT
dock fiirsdka halla oss

i Gdteborg den 11 nars.

---o0o---
?& grund av mycket nyhetsmaterial blev detta
stiirre €in bereknat. I fortsd.ttnlngen meste vi
inom de ,1","efade 20 sidor-" i ve-;^ nr","ur.
Enligt AKG:s STABBE::i skail VintertAvlingen ge



FrAn f instyrninssf ronten

linstvrningsmo te i Stockholm
Den J0 okiober var Stockholms modellflygklubbar sammankallade

till- ett klubbledarmijte fdr a.tt ventifera aktuella linstyrningsfre-
g or.

De fl"esta klubbar var representeraale och debatten var synnerli-

Fiifjande punkter stod pA programmet.

1. Stockholms 1in styrningsbana
nenna fraga togs eter upp och det besldts att den Lampfigasteplatsen fijr denna och ndjligheterna till finansiering genom vissa

fonder narmare skul1e unders6kas.

2. SMI'l'r s tidninA MoDELLtr. GNYTT

Kjel1 Rose.nlund och Christer Sdderberg orienterade orn tidnin-
gens uppfaggning och planerade innehall samt uppmanade tilt artlkel-
skrivnlng fdr att skaffa tidningen material.

3, Tavli.nsar
Denna programpunkt veflade kvallens 1ivlj€aste diskussion, nen

de deltagande blev pe de flesta punkter sA sm&ningom eniga. Ett pre-
fiminert tdvlingsprogram fijr L962 sattes upp av de tiivf ingsfdrslag
som hittills fran&ommit, nen med hansyn till att datum f6r VM och
Nordisk landskamp dnnu ej faststellts kan det definitiva program-
met presenteras fiirst i nasta nummer av MoIELLFLYGNYTI.

ntt fijrsla€ om klubb-kanper bverlats et klubbarna sjd.lva att
fiirsiika ordna s insemellan.

4. Eli-tfd redras
Syftet med dessa fijredrag dr att negon av de beista tevlings-

repre sentanterna i varje klass skafl delge sina kunskaper i forn av
ett fijredrag med di skussion.

Fijrslaget oottogs mycket po sitivt.
Dessa fiiredrag :ir inte till for nyb6rjare utan fijr sadana som

redan heller pe med resp. tavllngskfass e1ler d.e son i ijvrigt syss-
1ar ned modellflyg och beslutat sig fijr att bdrja tavh i nAgon klass.

natum och fd redragshelfare besl6ts enligt fijljande:
14/ fI team-racing Kjel-l Rosenlund
7/.12 stunt Jesper von Segebaden

29/.72 speed MAns Hagberg
B/7 -62 comoa I Mfk orio,r

5. Hur man arrariAerar l instyrningstr.vlingar
Erfarenhe teri'ra frin de mAnga stora tdvlingarna under 1961 1&g

tiIl grund fdr d.enna punkt, och det fijrekom menga vardefulla inlagg.
Ett koncentrat av resonenarget ger att man me6te alLtid vara

ute i god tid, speciellt med att skaffa tiivllngspLats, samt att det
maste finnas en tavlingsfedare som organiserar idrarbetet och fdrde-
1ar arbetsuppgifterna pe resp. ledare fdr varje tdvlingsklass.

!etafjerade anvisnirgar kommer att utarbetas inon den narmaste
tiden.

6. Avslutning
Som avsluining redogjorde Kje11 llosenlund fiir uppvi sningsgrupp-

ens 4 framtrd.danden i &t:, av vifka det lyckade franrtredandet pe Re-
sunda fotbolfsstadion f5r s.ittas framst, och visades filmer frA.n
Nordisk landskamp och EM.
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let .ir alltid en stor handelse, nd.r -Frank Zaic kommer ut med en
nyaupplaga av sin berbmda arsbok, och den emotses afltid ned stor
spannlng virlden dve r.

En mdrkli€ sak med ersboken Eir att den blir battre er fr&n 5r.
nen sista upplagan inneheller c;a 280 sidor och omkring 250 ritnin-
gar, huvudsakligen pe friflygarde tavfingsmodeller.lessutom finns en
massa artiklar och notlser skrivna av iniernationefft kanda modell-
ffygare. BLand ritningarna finns 6 pa svenska int-modelIer och en
kort artrikel av Stellan Kniiiis.

Bokgn ar en verklig insplrationskalla, och man kan knappast und-
vara den. Har rnan en geng biirjat kijpa den, fortsatter man sA ldnge
man dr modelfflygare.l denna sista uppla8a finns det t.o.m. innehall
f ijr f inkontrollflygare,
Loris Kanneworff ; ElEMElltI DI Ani(oI{OnIILISMo

Boken dr utgiven av ltalienska Aeroklubben och avsedd fdr nybdr-
jare, den d.r uppdeLad i tvA de1ar, teorl- och pra.ktlkavdelningen. Fri-
flygande och linstyrda modefler behandlas.

Teoridelen innehSller l"agon litet fdr en nybiirj are, mest ar det
begre?p och termer som fijrklaras. ?raktikavdelningen, som uppta:r 1/4
av innehellet behandfar huvudsakligen bygge av modellerna (det kom-
mer flte om flygning pA slutet). Boken ar mycket inneh&1lsrik och
korurer nog att anses som autoratlv i ltalien, men Kanneworff ar ock-
sA negot av en idealist,det vittnar hans artiklar och bversattningar
i MoDXLIISTA om.Xn saklig nan, sem fii rst6x sig pa sitt jobb utan att
sii€a 'rhurra vad jag e I brarr ,

Det mest intres santa med boken eT att den dr modern. Den behand-
lar inte steneld e rskarror, Visserligen finns det efr-;ni-ng bilder och
text om fackverkskroppar i hi.rdtr5 med plywoodspant, men inte sa
mycket att det stijr.Son kuriosa kan nd.mnas en b11d av Terje larssons
I Nordic n.

Det fijr en nordbo nd.st mest sensationella dr vdl priset, 350 li-rel (c:a kr 2|9Oj tsoken ar ti11 innehel t-somf&ng och uifdrande prak-
tiskt taget identlsk med "Allmanna Modellflygstud ier" som gick pA c:a11:50 niir jag kdpte den. Fdr den som har negorlunda kunskaper i
franska och engelska d.r sprek sverighete rna inte sA stora.
AXROMOIEI],ER ALINUAI 1961.6 2

-&tets utgava skifjer slg inte mycket fr&n fdreg&ende 5rs, Rit-
ningar och artiklar i ungefar samma proportioner. Naj a, be treffanderitningar se- har mai.r skerpt sig en aning, och s3. nycket uppgifterfattas inte son det brukar, Betraffande "aerodynamiskaf artiklar, sA
mdrks det fortfarande vitka galna amatdrer man har att gijra ied.Fiirst reklarnerar nan upp van Hattum i Aeromodeller och sedan skriver
han om en sak i Annualen, som han inte f?jrstar. (D,v.s. han ger di-
verse formler, som han inte fbrster hdrledningen av; fcjrstod. [an dent
ssulre han i.Le sl,rLVa som haa gdc)

Visserfigen lider jag, ndr jag t_aser det, men det ar ingenting
mot vad jag lider, nar jag taaker pa ati det kanske finns fott< somtror pe deliga artikfar och annan sm8rja.

Pudelns kd.rna: Mode Uflygredaktloner har svert att kontakta yr-
kesman inom branschen och fo rskni rgs resultaten dr kvantitatlvt s;ttfD och dessu-on svirtir lgangljga, o"h dbrfi;r bjuds Idsorna pA daligasLrrogal. (ne - jag sSfrrr p5 dr frdmsL aerodynamis< ritteraru"r)
Stackars ldsare J

7



Min esik-t:
(Under denna rubrik fer rnodelfffygarna fritt framfijra sina esik-

ter. NlLgon censur av redaktbren elfer Sl'{tr'l -styxelsen skalf inte fdre-
komma,utan Ni far garna k.itisera S1vl.!'-.r: s gbranden och latanden om Nl
anser att det d.r befogat. Fdr att bidragen skafl publiceras niste lili
dock framtrada dppet, och ange namn och adress)

MODETLFiYGREGLNRI{A
pa m6nga fAft.

-& andra sidan bdr vi kanske
hal1a fast vld tre rninuters nax-
tid som i int-klasserna, De kan
man ha 15 sek, motortld i tr'r1,
PA S;1-ffonten flnns inget fdr-
s1a€, sA dar fir vl vril ta S:1
elfer A:l-regefn (En extrem S:fa
eller A:etta ka4 man fe att gdra
2.40+ I "stillan luft)

I Grl kan vi nog beh511a nu-
varande regler med tre minuters
maxtld. Coup d I Hiver-karrorna har
visBerfigen sDrltt sig fran ur-
sprungslandet Frankrike tiI1 lta-
1ien, och nu pa senaste tid til]
Befgien, Tjeckoslovakien och 0s-
terrike. Men iLessa fem lander dr
de enda som tillampar forrneln.
net maste anses osannolikt, att
vi skafl utkdmpa landskamper e1-
1er deftaga i internationella
tdvllrErar med Coup d' Hiver-kd.rr-
orna, eftersom vi inte ens har
gjort det med S:ettor. Se,om man
sel: pl problemet ur kosmopoli-
tisk synpunkt finns det ingen an-
fednlng att anta denna formel,
Det skulle snarare verka naivt
att hastigt och lustigt d.nCra G-
l-regeln !e detta satt, utan att
samtldigt tndra andra ett-regler.
och det bdr kraftlgt betonas,att
en G:etta med 50-60 gram snodd
och 40-50 gram tomvikt kan varaytterst svar att handskas med,(stor dragkraft, stora trdghe ts-
moment,brdcklig struktur o. s,v. )och att trimma. Mycket svirare
dn nuvar|.nde G:lntor. 5i i prak-
tiken komner nog de ffesta att
begrensa sig ti]l c:a ,0 g. snodd,
och de giir kerran i basta fatl
3.24-1.44. Skal1 tre min. maxtid
b-n5 I Las , od - v ha fy i g.rn.I i-
md.ngd i G:l-klassen"Att dar upp-
nll den teoretieka., berdknade max-
tiden d.r nycket svarare an i !':1
och S:l klasserna, En sa liten
karra so^ en C erLa ar ju ockslr
beroend e p; sto-Le,(-n. (fr:r"e-t
trdghetsmoment o. dy1. ) nycket
kansligare fdr kytt.

?eter I"{.

nn frega som kan vara av
lntreEse ex en framtida utform-
ning av konstruktionsbes td.mrnel -

serna fd? iett-klasserna'r. !'dr-
slag har vdckts om att anta den
franska Coup drEiver-formel!1 i
stellet fair den nuvarande Gr1-
formeln och att dka !'rl modeller-
nas motortid ti]1 15 sek:

SME-,$- har uppskjutit be slut
i fr,igan, i avvaktan ?e mdte med
dvriga nordiska landel:.

Itt Si,1"4-l tvekat att besluta
en regel.indring d-r vdl, men att
man undvikit diskussion i frEEan
ar illa, uan kan ju raka i den
situationen, att man inte kenner
dea dllm,,4a Lp ni016r , rar mdo
b6rjar fdrhandfa ned de nordiska
landerna. i'lu vet blli'I-styrels en,
(d, v. s. mode l-]flygarnas va1d4 om-
bud) inte vad G,1 och I 1 flygar-
na tycker, och tas inte fr5gan
upp p5 nytt innan det nordiska
mdtet 1ar de aldrig fa veta det.

nen nya Grf-regeln skulle i
stol'a dr-g '1'ella r? ra^. gu"]n'.-
vidt 10 (-io) gr.n, -r'1.-[1./gv'.{-
30 gram, och frl bdryta, En bra
Sedan k1rra gijr cra B0 sek. Pe
kon tin.^Len dr ra) Liden 2 mrc.

En bra .!-:1-a gdr vdf upp-
sl@ttnlngsvis , minuter pd f5 sek.
motortid och 2 nln. pg 10 sekun-
de r,

En bra S;etta gbr val nu c:a
140 sek. , medan en byggsatskarra
9ar cra 2 m1nuter.

En karras max-tld b6r sdttas
o edelbart ovanfbr karrans tid i
I s tilfa'r 1uft.

Vil1 vi infbra Coup d'liiver
formeln, bair vi a11tse sdnka max-
tiden till 2 min.,men fijr att vi
ska1l vara konsekventa biir max-
tlderna sr.nkas dven i l':1 och 3:1.
Sglunda borde 10 sek. i F:1 kvar-
ste, och svenska S:l regeln ut-
by-a s no- rl"r'riioneli. a,1.rL
g-1n. iivens^r. r:- L{ or ndr min.
b; rJ Lebela 'nj og lJ g/anz,At-t--
orna ddremo- t) e/o"l) T/r "il u-
fe ^s -c r r id i e: . -,,lass..na dr
brttre an tre minuters ned tanke



.Peier r'iaongaro:
Raooorr, frSn EAI-mdte L . Paris
(Efter en telefoninteviu med
G. H. DArantz )

11 man frb.n 19 lander deltog-
Man samlades vid ett bord son var
avsett fdr 16 (l) oan sA det blev
en smula trangt. Ti11 r&ga pA
allt hdll nan pe att.bygga om hu-
se t, och tryckluftsborrar stdrde
ideligen sammantradei.

Delegaterna hade iatt 15 si-
dor text att ldsa in,fdre samman-
trddet, men omedelbart innan kon-
ferensen tjppnades fick riian 15 sl-
dor tit1, som man a1ltsa inte
hunnit g5 ige[om i lugn och ro
innan, som sig bbr. Sammantredet
fic4 alltsi bdrja ned atl ores:-
denten Hans Justus Meier nasbe gA
igenom de 15 nya textsidorna:

Dea visad^ s'ig o.,(sg a1l
m5nga av delegaterna inte ens
last igenom den i fdrvtg utsdnda
texten. Engelsmannen i\icholf s
ldste lusen av de f6r systemet
ansvarlga,

Fiirst sannantradde subkommit-
t6erna (dvs. de sarskilda gren-
kommltt6erna). Av utrymme sbrist
ges endast ett sammandrag av det
viktigaste.

grif lyktkommitt6ns samman-
trade.

Fiirst och framst noteras,
att inga r( ons trukrionsan d ri og9 -r
ska11 gdras fdre 1964 enligt ett
tidigare besLut. A11 debatt om
r"egeland rirga r var alftsa dver-
f lijdig.

Det beslutades att tidtaS-
ning pe modellerna skulle avslu-
tas da modellen rrwas definitefy
disappearedt'"

'Fly-ofiu ska11 inte ske pe
givet konmando utan inom en be-
grensad tidsperiod ex.vis 20. min.

Fdr att underlatta kontroll
av att modelferna verkligen upp-
fyller gallande regler ska11 Yar-
je nations aeroklubb redan i fbr-
.rag gora sedan kontroll i henlan-
det, Sarskilda kontrollmdrken
skall a-tltsg enligL en Jiss srs-
tematik redan anbringas pe model-
lerna i hemlandet under f6rsorg
av den nationella aeroklubben.

S : int-flygarnas startlj-na
behijver vidare bara tala 219 mot
tidlgare 5.

Vidare konstaterades det
att man far kapa startlinan vid
en start. Daremot var det fiir-
bjudet att kasta vinschen. netta
fiirbud kom l,il-I reoal i i d igar.
fdr att eliminera risken fdr ned-
tevlare. (Det kan g6ra nog se ont
at -[i en vinsun i h.rvudet ser-
skilt en rrstark(-vinsch)

Det diskuterades vidare,
huruvida bestammelsen att omede f-
bart veva in startlinan efter
staxt ockse innebar att deltagar-
na meste ha vinsch,

-iiav;it, 
nan kom fram till

att det var tillatet att slenga
startlinan, bara man inte samti-
digt slengde vinschen, oeh det
L.1Le sart nagoL anni,t f;iremAl pA
linen (t.ex, en sg ldLl, sak son
ritgen till startkroken )

Diverse roliga ryska forslag
nedrdstades ocksei d.et mest an-
mdrkningsvarda var vel deras fbr-
slag att varje nation fdruton
deltagare ockse sku11e senda do-
mare och tidta€are.....

Finnarna vilfe , ati man
skulle ha standardbransle dven i
E:int. tr'innarna har namlgen inte
mtjjlighet att skaffa nitrerEde
brdnslen, och kommer autse att
ha eLt vissL handikap om ingen
andring gdres. tr'drslaget skall
bearbetas och koll]Irler till aero-
klubbarna pA remiss.

Betrd.f farlde inomhusmode 11er
kom man iiverens om att anvenda
AMA:S regler i se motto aii de 2
basta av 6 flygnlngar rd.knas.

Linstyrnlrig6kommitt6ns sam-
mantrade

Idr att hindra fusk med
brensle beslbt de, att deltagar-
na ska11 skdlja tanken med stan-
dardbransle fijre varje start i
s!eed. iikase konstaterades att
dips-Lnotor L. v. ar fdrbjuden i
praktiken, efterson man inte fer
anvanda dieselbrdnsle. Subkommit-
t'en ska11 utarbeta en ldsning av
detta probfem-

orn n&gon fuskar med bransle
blir han utan vidare diskvalifi-
cerad fiir deltagande i den aktu-
efla klas sen.

E-tt engelskt fbrslag om mind-
re team--ank kor(er pA remiss
till aerokluboarna.

Huruvida provstart ska11
tiflatas fdre tean-final skafl



avgijras av
klubb,

arrangerande aero-

linstyrningskommitt6n kom-
ner a-1 oublicer4 en karla dver
stun L-figurerna vid ars sk i fre t.
Moulton, sori sitter i linkorimit-
t6n ansva:rar bl.a. fdr att den
publiceras i r!AeromodelIerfl se
snabbt som md j ligt.

Tdvfande som sys se lsatter
sig 1eo Eh'ppjng skall vs'4as med
hdgtal are. Deranaz fd-esfog, art
man skulle skjuta honon med en
kanon, men blev nerrbstad, (0v-
riga lavlande fer ju di en viss
favdr) En domare skal,l alltse i
fortsattnlngen belestas Eiven ned
hdgtalare.

Radiokommittans sammantrade
Ett tysKt fd-slag atr a/e.

segelklassen skulle repre sente -
ras pA vM a vslogs meo n o Li Jer in-
gen att det finns tillrt|ckligt
menga klasser.

AI4A vi11e, att programfigu-
rerna sku1le dndras. N ommitt 6n
ansvarar fijr att nya ski-sser kom-
mer on c:a ld da'r. Ul,iivFr reg-
lerna koruner FAI att sklcka ut
en handledning fdr beddrnning,som
skall vara ti11 hjailp fdr domar-
na. Detta systen skafl galla en-
dast 1962.

Vidare skall de 2 basta av
flygningarna rdknas.

---oOo---
Efter det att subkommitteer-

na sanmaotratt, bd rj ade den stora
konferensen. Ma,1 gick fdrsr ige-
nom fijrra protokoflet, och fdr
att vinna tid besldt man sodan
efter viss diskussion att helt
enkefi klubba sub-komnitteernas
beslut.

Tyska aerokfubben ville , att
a1la regler skafl samlas och ges
ut i ett htifte. CIAM ska11 ordna
biffen, besldts det.

Betraffande domare i 1in-

lL febr.
28-10 aug.
2-6 sept.
aug,/ se p t,

2
?

V-ida re korner enge lsmd nne n
Iing (ej vM) fdr sl,a larodeller.
i Ungern.

styrning oc1 radio besldts, att
den arrangera,rde kfubben inte fer
ha negon representant. Man besldt
vidare, att J domare fren skilda
fander skall anvendas.

Nya Zeefand vilfe att alla
VM skalf fdrldggas i vissa delar
av varlden vissa er enligt ett
bestemt schema (som US Nationals)
"Arbetsutskottet'r fick ta hand
om arendet, som fdrnodligen kom-
mer p5 remi ss.

Av vlssa skdl besldt nran att
arenden,som skall tas upp p& koo-
mande konferenser, m&ste annonse-
ras minst 10 dagar i fdrvd.g.

nn sarskild teknisk sekrete -
rare valdes ockse! Rudi Beck.Han
lovade att upprd"tth5l1a intim
kontakt med styrefsen; detta ef-
ter petryck ningor fran fransrnen-
nen, son var emot f6rslaget, och
som vifle att a1lt skulle ge vla
Paris (dom patrioterna. .. . . ) Men
de kan nog vara lugna Beck toxde
f,d. vara ovanfigt vb1 lampad fdr
uppdraget; h.n har rykle om sig
just fdr sina m5nga kontakter.
Man enades vidare om fdljande
tdvlingar (i framtiden shJI fyra
VM-klasser pA varje 5r. )

FAI aode Llflygkonniss jons s1,yre1-
Sq,--f"e se r"a tion ?b.r stav1ingfiT
EI9S I Meier, Tyskland; vice pres!
Nlcholls, England; sekreterare:
Jeskefainen, Iinland. Teknisk
sekreterare , Rudi Beck, Ungern,
Friflyktskomnitt6n: Nicho1ls,
England (sarlrarl],(alIand^ ) Hyvbri -
nen, Iinland i Czerny, Tjeckoslo-
vakien; Sokolov, Sovj et; Ehfi.g,
USA.
I in s t y rn irrp gkq0lLfiil] Mou Ithon,
E@taii-IE? na.iiTf6ioe; Aactz,
Hollandi Gomi, Spanien; Barthel,
Italien och Bienevenu,
Bad i os tyrninss (omri-+'en: Good,
usl 1"ur." *"-ZiaefR,rsnrrook,
England, Trumplihe 11er, Tyskland i
Degen, Schweiz; Ror-1s se1, Belgien.

Viktisare internationella tavlinAar 196 2

Hels ingfors, Einland
0sterrlke
Kiev, Sovjet
England
Saar
6s terrike
Engla nd

Friflyqa nde modeller
RC -tEi;ling ( 1-kontroll )
V1,{, linstyrning
Vl{, radios tyrning
Europa C upen
VM, kfass S: int
V1,1, inor.Iusmode 1l e r

att anordna en internationell tav-
llnstyrnings VI 1964 kommer att ge
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II JUNIOR
En helr ny byggnadstyp soo verkligen er l;jtt atl bygsa: alla bijjda och
svarare delar ar fardiga i pTast. motorhuv, kabin, f6rarslolar, spinner, Och
tydlisa totobilder visar bygget sleg-fi,rsleg, lat ailligt som fdi en
pl.srmodell. lngen kan bygga fel.
Ba sadelarna ar naturlislvis utslansade och pAkyckta nummer o.h dekora-
t oner. Hjuren har summidack, stora tirgdekaler medfailjer liksom alla beh6v-
hsa delaljer, :iven plastlim och sandpapper. Spv. 52 cm,
D.nn. byggrjklig. s.ts tinns i $6 ryper:

waxHoltt I
Sldsreide m.de .v qamra

Regolskeppet WA5A

A-FORD T93O

VOLK SWAGEN

Annu er. stor nghet
frd,n Sigurd. fsa.eson !

Junior FRIFLYGANDE I
1"i,3'*f ': :l':1 :lli': 14rs I
Gummiro,dr med **,,d **;1g !

JuniorilNKONTROII I
16. 0,11.5 .. 1,t,," *b*, 15:75 |

NY KATATOG

Byggsats t

IJOLLB]

1

F
;

L
SIGURD ISA(SON

N
HOBBY
LIDINGO 5

n€na tlppseslnrssbAt son bl.a.
onvfrlda son aenn'ssbat a'

BYGGSATStrN inneheller tardis
boss]]esel, alte.{egel oc]1 sl)ant

dig na6r och sumllisr detrljer
n'ediijrj.r, nven rlla bcslls,

Fmhga elte. do* i Dr affiir! O1*ineicuallem leo- direht do o'se-

I

Flggande ntodell
ao coenska

"folkplanet" ff*n r"nn
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