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rumecatron
Nu hqr den kommit. Europqs modernosie onldggning. Utbyggbor frdn ts-I0 konqler. Moniivrero
helsiikert med en superhelerodyn-onliiggning.

MECATRON l0-kon,ol sdndore nr. 195/1, botteridriven 5 X 1,5 v. Pris: Kr. 477,-

Metz MECATRON l0 - trippelsimulton konholl - elektronisko filter - lrqnsislorswitschor
istdllet f5r relder - ett botteri, 6 V, driver motlogore/servo - slyrning ov upp till 5 modeller som-
ridigt - enkelt utvdxelboro kristqller f6r byle ov frekvens - robuslo slickproppsonslulningor -
inslolloiion och utbyggnod ulon liidning.

MECATRON 10/6 Mottosore 195/2.

,(rirtollstyrd, supcrhet.rodyn med HF-ltes.
Re16l6s tron3istorulgdng. lnsen trimnins.

Prlcz kr. 447t-

MECATRON l0/4 Mottogortillsots

19511.
,( ko.oler, R6l6l6s l.onsirlorutsdns. Pluss-
onslules rill l0/5 moitosoren.

Pris! kr. 2OE:-

MECATRONIC 2-konols Roderservo

19513.
Eleklri3k si6lvtreutrolis.ring lon urkopplos
med i servon inbyssdo llr6Bbryio.e.
Pluggo.slutning.
Pris: kr. 56:-

Begiir kostnodsfri speciolbroschyr med ollq tekniskn dqtq frdn:

Oenerqlogenlen:

Molmtorgsgoton 8, Stockholm C Tel.' 08121 1234

B. BECK]TIAN & Co AB



MOTORER,
blgsatse r o ch ti I lbe ltor

HOLLAND HORNET .0219 (0.8 cc)
Mycket vass gliidstiftsmotor, kr 45: 25

Onskemodcllen fiir de rik-
tiga stuntTlygarna! 58:

TIMERS
:rv Tatone's vilkind:r fabLi-
kat.
Trcr( oFf ....... 23:-
D-T TICK OFF . . 23: -1AA TICI( OFF . . 2l: *
flooD oFF . .... 2st-

TANKMONTAGE
Trnk o. urotorbockar gjutnr
i ett stycke med borrade hil
fiir varje motor. Uppge mo-
rorfebrikat! 19:25

JOHNSON .29 RACE 5 cc
kr 101:

JOHNSON .35 COMBAT SPEC. 6 cc
kr r r4:

Mcd denna topp kan man
env:inda vanliga gliidstift
till Cox-motorcrna, 4: 75

r/rA vtKtNG
Suvcr:n friflygmodell f6r
rrororcr 0,8-1,5 cc, spinu
vidJ 120 .m 25:50

i'AI-VIKING
f6r 2,5 cc noror, 49: -
FALCON 56
1]nl,cl. 't:trk och IlirrflLrccn
nrodcll fcir cnkrnrls r:rJi,,
cller muhitrnning med 4-r,
han.rler. Spinnvidd 1,10 cm.
mo,ror 1,5-3,5 cc, 58: -
Jr FALCON
tor 0,U cc nloror, llJ:

AUTO-MIX TROTTLAR
Finns i 3 olika srorlekar,
passaldc rill de flesrx
motorcr. Gcr en rikrigxrc
L,r:nslc lufr-bhndnin='och
rllrnrctt en rrknLe "vrrv-
nlsre3lcrins. Arg;sreglalc
l,chd\5 i rcqcl ej. 27:50

GANGJARN
l'rbriLrr T.rrorc. ur16rdr i mr.rinq ocL av.cdd r

lcir R C- och linkonrroilrroCcllcr. Per p.rr 2:-

SIDE N
icn myc\cr ljn o.h lin lv.rliLer. llimpligt fiJr

nrodr'ler i klr.r A2 och D2. l-Jrser: !iir. "But,.

rrJnrc. ri;jr. .hocl.ror.,. liu'bl5rr. mtirhblirr,
rrrirrr o:h l.l:. I6rp.rck.rr i pl:'rpi.e, kr s:-

GTODSTIFT
''DYNAFIRE"
GL-1 ling ginga . ..
GL S korr gingn ...
GL-10 ling med

"skiild" ... .......
GL-SB korr ........
G lodropp Lox .15 ..
Glitdropp Cox .049 .

UTBYTESTOPP
Cox .15

3. 25
1:25

4t 25
4: 25
4: 50

LINANSLUTNING
Vire, istillet fiir pianotrid
i vingen frin roderoket till
vrngsPetsen.
Turn wire till mindre mo-
deller, 2: -Crov wire, 2:75

AERO.IIOBBY
BOX ]6 163 STOCKHoI,I\{ I6



LAR AV DE ERFARNA MODELLBYGGARNA

_ LIMMA MED AMBROID!

Ni fdr lattare ett

ltattre resultat

med Arnbroidl

Ambroid Regular 1r det limpligaste limmet fcir modellbygge i balsa
och hirdtrd. Det lr drygt, och den srora tuben dr mycket ekonomisk.
Tuben tillslutes med en praktisk skruvhatt, som ocksi ir f6rsedd med
en pistrykare, limplig nir st6rre ytor skall limmas. Limmet dr ej sn

snabbtorkande som hobbylim i allmd.nhet, utan man har tid att noga
passa in delarna, och Ambroid-limmet trlnger ocks5 djupare in i
materialet och fister dlrigenom bdrtre
Fogarna blit mycket starka och svagt gulbrunfiirgade
tare kan se var man har limmat och hur mvcket.
AMBROIDI

si att n-ran ldt
GA IN FOR

REGUI.AR
Stor tub om
c:x 65 grem

EXTRA FAST
Myckec
snabb-
torkande, i
tub om 20 cc,
kr 1:-

PtASTTC

modellbyggen
i plast, tub
om 28 cc,
kr 1:-

EVERFAST
ett utmirkt
hushills'och
hobbylim,
65 gr,
kr 1: 50

Sag inte " litn"
begar " Antbroid" /

AERO-HOBBY
BOX 16 I 63 STOCKHOI,I'I 16

Ta ett tips au Arnbroidfdgeln. . .



Fbrbuadsstyrelsen meddelar . .. .

Till Srets Riksstiimma i Uppsala hade pam-manlagt 1? klubbar s6nt ett eller
flera ombud. Det forv&nar en he1 del att si m&nga av de registreradd klubbarna
underlSter att bevaka sina intressen vid r iks s tiirrrnan. Det 5r iu dock for klubbar-
na mycket viisenttiga fr8gor som debatteras och besluten kan bli av avg6rande
betydeise.

Allt eftersom forbundets verksamhet 6kat har ocks& antalet fr5gor som fdre-
lagts Rikssteimman vext s& att &rets stdmma blev en kamp med tiden. l-6rbunds-
ordforanden, Sune Persson, som valdes till forhandlings ledafe, beklagade detta och
konstaterade att han ej yar tillfre ds s ttilld med att ideligen snegla pe klockan och
jaga fram beslut i de 

-otit<a fragorna. Detta f6rhallande forkvdver diskussionen
och risk finnes att vesentliga synpunkter ej blir framforda och ventilerade innan
beslut fattas. Ordf. ans&g diirfcir att man allvarligt borde overviiga orn man ei
i iramtiden m$ste tiinka om och fdrlngga Riksstemman separat och ei i samband
med n&gon tdvling - ev. anvanda ett helt veckoslut. Detta aruangemang sku}le. i
sE fatt fo1;a de normer som andra rikso rganisatione r anvander sig av, d.v. s. irn
res ekostnidsfo rdelning for klubbarnas utsedda ombud. N&got beslut fattades ej
utan styrelsen f8r fdtja utvekclingen och se vad som frarnti dens verksamhet me&
for.
Fdrbundets stadgar och normalstadqar f6r klubbar.

Nya stadgar fdr SMFF oeh normalstadgar for klubbarna hade utarbetats. Des-
sa aitogs i Ein helhet med vissa smerre justeringar. De rent ^spr&kliga och for-
mella. jisteringar som behcivs ska1l styreisen utf6ra och fore Siets ulgEng civer-
sAnda stadgarna till klubbarna. Nesta Riksstamma ska1l slutgiltigt fastptella stad-
garnas text och utformning.
Registreringsavqift under 1 9QL

StyrelseE hade f6ieslagit att avgifterna skulle bi'.ehellas ofdriiadrade. Olof
Hansion fr8.n Aerokl. i G5teborg sate sig vara ytterligt imponerad och forvEnad
6ver att forbundsstyrelsen over[uvud ta{et kunbe driva SMFtr.:s verksamhet se
som nu sker med de ytterligt sm& inkomster som SMFF har. Han fdreslog att
utdver de avgiftel som nu finns skall dven en avgift per medlem i de registrera-
de klubbarna utg&. Hur detta skall utformas och vilken storlek en seda! avgift
skall ha loreslfo han att styrelsen skulle utreda ti1l nlista stemma. Sa bes16t

. even stamman o6h ett f6rsiag om att reg. avgiften ftir tiivlingsklublrar skall 6kas
fr&n nuvarande 40:.- tilt 50:-- kr under 1964 gick igenom. Reg. avgiften for
hobbyklubbar blir dAremot oforandrat 20:-- kr.

De nya stadgarna upptar Aven direktanslutna medlemmar. Arsavgiften fiir
dessa under t964 bestanides till 10:- kr for vilket hrelopp de iiven erh5ller MO-
DELLFLYG-NYTT. Det fastslogs 6ven att direktansluten medlem kan utnyttja
SMFF:S olika f6rm&ner men ddremot kan vederborande ej deltaga i tevlingar.
Detta tillkommer endast medlemmar i reg. tavlingsklubb som 16st vederborlig'
tlvlingslicens.
Fdrbundet s fdrlagsverksamhet.

Behovet av 6kad service f6r klubbar och medlemmar sarnt nodviindigheten av
6kade inkomster f6r SMFF motiverade att styrelsen begarde och erholl fullrh akt
att vidga f6rbundets forlagsve rksamhet efterhand och under former som f6r-
bundsstyrelsen finner liimpliga.

Avgiften for tiivlingslieens under 1964.
Styrelsens forslag om att tevlingslicens erna

verksamhetsgren och avgiften okas til1 10: - 'kr

Direktanslutna medlemmar.

Den bordlagda
het a '; SM-klass
gella retroaktivt

i fbrtsdttningen skall g511a fdr
klubbade s utan n&gon diskussion.

Tdvling sbestdmm el se.
Besldts att minst tie deltagare skall starta i en klass f6r

r5-knas som tivling. Beslutet gliller fdr samtliga av SMFF
tionerade tiivlingar fr. o. m. 1964.

frEgan o-m upphdjandet av eombat-klassen
var uppe igen och nu beslots att forslaget
fr. o. m. linstyrnings-SM 1963.

att det skall kunna
ordnade e1ler sank-

till rang oeh viirdig -
skulle antagas och



Klass RC-V har ju
1964 skall klassen ej

atdrig riktigt slagit igenom och sta"rnm an beslot att fr. o. m.
rdknas som SM-klass.

er1

Nl-tevlingar iiven i RC.
@etskonferensenisambandmedNLifriflygninghadei
3.r uppkommit lolslag om att fr. o.m. 1964 skulle Nl--tiivlingar dven anordnas i
RC -&h att Sverige -kulle arrangera den forsta t5vlingen i denna verksamhets-
gren. Riksstaimmin besl6t i enlighet med f6rslaget och styrelsen fiek i uppdrag
att vidtaga &tgarderna frir genomforandet av tdvlingen.

ModellflvEmttrken.--paAi;;mm-iOrslag beslot st6mman att nya modellflygmiirken skall utarbe-
tas. Fordringarna for erovringen av dessa blir i princip samma som ti.digare.
Dock.med ett*undantag. Elit -m][rket I&r formen av nsto.'a grabbars marke i mo-
dellflvg. Detia innebar att man samla* poiing enligt ett visst systegn och f<irst se-
dan niin lyckats f& ihop en storre poiingsumma kan man 16sa miirket. Eftersom
poangen blir sv&rerovrade kommer det att taga tid att er6vra mdrket och man
kan nog i fortsiittningen verkligen tala om El,lT-flygare.
Motorkontrol] i RC-III.--ffiEfiffifiEeATaae foreslagit att motorkontroll skall till&tas iRC-III. Sedan
det meddelats ltt det vid den noidiska konferensen framkommit att motorkontroll
iiven tillates i de byriga nordiska ldnderna hade styrelsen tillstyrkt fdrslaget odr
det blev 5ven stAmmais beslut att en s&dan regeliindring skall inf6ras fr. o. m.
1964.

ilderserans i team-racing klass A.
ldersgrinsen i' team-racing klass A skulle

slopas. Riksstamman beslot att ej fatta beslut i enlighet med fbrslaget utan.hiin-
skjuta fregan till en konferens som ltulstyrningsklubbarna ska]1 ha och att denna
koirferens*sedan tilt ndsta stamma bOr inkomma med ev. ii nskemSl i enlighet rrled
motionen.

taget skulle slofas pi svenska
tvii rpinneinf5stningen & speedhan&
ej SM och UT. St5mman bif611.

imbus, e fOreslagit att
tavlingar, dock

Anslutnins till RF."-trFK Nirrb"";Ttoik]iolm hade foreslagit att mojligheten att ansluta SMFF ti1l
Riksidrottsf6 rbundet skulle undersokas. stiirnman beslot att ge styrelsen i upp-
drag att undersoka mojligheten och ev. fdrdelar herav oeh om mdjligt tiIl nesta
stamma inkomma med f6rslag.
PR -ve rks amhet.---T6€ 'ch MFK Nimbus, Stockholm hade motionerat om tiflsattandet av
en pR-man f6r SMFF. Styrelsen hade i sitt yttrande over motionerna konstaterat
att man var overens med motionElerna om behovet av okad PR-verksamhet fdr
SMFF. Samtidigt m&ste styrelsen emellertid aven konstatera att ekonomien f. nv.
ej ger utrymmJ fOr anstaliandet av en sidan PR-man. Steimman beslot diirfdr ge

sffietseni uppdrag att s3 l&ngt som mijiligt v-erka f6r spridning av kanredom om
SMFF:s verksamhet oeh modellflygets betydelse.

Tav[ngslicenser - bestraffning.
ffin reagerat mot den form av bestraffning som ut-
fdrdas vid fdrsummelse att ldsa fdreskriven tevlingslicens. Styrelsen konstate-
rad; att &tgerderna foljer stadgarna och fattade st5mmobeslut och motionen fdr-
anledde ej heller n5got beslut'

1Yrf9l!3-tt 
trForbundet bor allvarligt over-

vdga fortsati uigivning av MODELLFLYG-i'ryTTII. Som anledning angavs det att
det i landet fanns en modellflygtidning som utgavs i m&nga ex. och som var villiSl
.tt 

"tarh 
plats till f<irfogandd lor sIvrFr'. std.mrllan besltit att motionen ej skulle

f6ranleda nSgon itgard
Va1 av stvrelse.
-FEIOC]f,g a'v valberedningen besl6t stemman utoka styrelgen, med en medlem.
Vald blev tid-igare styrelsesulpleanten Lennarth Larsson, Enebylerg.. {lans efter-
tr{dare som Juppleant blev Gdran Alseby, Linkoping. Se fdr 6vrigt sidan 11.



Ett kvertg eekel I moilel

S(R'Y EFTER

ner. Al}t i nodellflygr b&tar, mot'ore"r radio-
kontlollr bilar och ttllbehdr I st6rre urval iin
nAgonsin.
K6f katalogar hoe hobbyhairdlaren - e1ler gkriv
ttll oss ffUt Frlnii.rkan nottagee son tleielning'

pareus "

lloetedress.'" ......'.....

STORA

.*l
st il0lEllFlYG-katalogar -5
2:2, + porto -2JO,.....2t1
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I l{odel lflyginilustri
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A.t nr ?07 Kr I97r -

V,ARH@PEH(}N
V,ARHOT(}N

TOPPMODERN

AVSTAMNINGSFRI OCH UTBYGGBAR

RADIOSTYRNING G grundsten '- motlogoredel

l-2 konoler' kr 92:--/per enhet
3-4 kqnoler

5-6 konoler
7-8

Ad nr rm Kr !86: -

1.
,
c

2,,8 fil,aTsi, Tl, IJi?,i-'

So1.

A11a som er under 15 &r och eger en P 40 Warhawk, skickar in sitt namn och
adress med ett 35 6res frimiirke ti1I Gdran Stigsson, P1. 360, Alfta. G5.rna med
ett foto av planet. Giiller iiven fdr Tiger Shark.

SERVOoutoMATIC

konoler

Arr n. 3709 Kr 400: -

2-8 [i xi:"il3,i 1],?i li 
".Samtliga priser exkl. oms. Svenskt R/C -prospekt mot kr 1:-- i frimSrken.

Generologeni: A. HERMELE A,B - Lindvollsplon 5i - Srockholm g

DM i Viistmanland

.. S^6_ld.g9l -den 8 
^ 
sept ,anordnade Kbpryrg s FK &rets DM p& Johannisbergs

lygtalt vid lr6steris. Deltagare kom fr5.n. klubbarna i VisterSs, Norber!,
Hallstahammar och K6ping. T5.vlingsledaren Ake Andersson gjorde en utmarf{
insats genom att vid sidan av hinna med att vinna A2. Morg6nens teta dimma
hindrade honom att ni en perfekt serie. Trots att sj6gren ari obekant anledning
gav konkurrenterna ett handikapp p& en peri.od f6rsviririe han sin titel i wakel
fieldklassen. Resultat:

Klass A2- Juniorer
1. Svante Jansson Kiiping 79S
2. Tommy Eriksson Norberg 475
3. P.G. Jansson Norberg SZb

Klass ,A2, seniorer
Ake Andersson Koping 889
Kjgl1 \Yilhelmsson Kdping 7 80
S.A. Sjogren Norberg 723

Klass D2. seniorer
1. Sten Forsman Norberg 764

MODELL FLYGNYTTS RADANNONSER

Diverse

Klass C2- Seniorer
1. S.;,. SjSgren Norberg 69b
2. Yngve Domstedt Norberg 625
3. Kjell Wilhelmsson K6ping 562

Kiass D2- iuniorer
1. S;an-l;ffi;;on-- Kdping 755
2. Anders 1,Vidh Norberg 339
3. Lars V/endel Norberg 260

ffil'
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Den 24 november 1962 besl6t F.A.l. (Federation
Aeronautique lnternationale) att modellraketflyg-
ning skall upptagas som internationell tiivlings-
gren. En kommitt6 bestAende av tre vaststats-
och tre dststatsdelegater tillsattes. Som ordfo-
rande valdes presidenten i National Association
of Rocketry, Amerikas stdrsta icke-professionella
raketsallskap. N.A.R. bildades 1957 och harsedan
dess gjort modellraketflygning till en stor hobby
i U.S.A. Bl.a. har amerikanska flygvapnet upp-
tagit modellraketflygning pa siti utbildningspro-
gram.

Det fOrsta amerikanska mdsterskapet i modell-
raketflygning htills redan 1959 och idag finns det
dver 30 000 organiserade modellraketflygare.

De dsteuropeiska ldnderna med Sovjetunionen i

spetsen holl sitt forsta modellraketmdte i Polen
sommaren 1962.

Sverige representeras i F.A.l. av Kungliga Sven-
ska Aeroklubben som i samarbete med Sveriges
Modellflygfdrbund kommer att leda tavlingsverk-
samheten i Sverige. Liksom vid 6vrig modellflyg-
ning indelas tavlingsverksamheten ieit antal
grenar. Raketerna byggs av balsa, papper, plast,
gummi etc., samma material som anvandes for
modellflygplan. Som drivkiilla anvendes fabriks-
tillverkade krutraketmotorer i olika storleksklas-
ser. Dragkraften varierar frin nAgra pond till flera
Kp. Raketerna kan antingen vara av enstegs.-
eller flerstegstyp. De skall vara fOrsedda med
fallskiirm eller annan anordning, sA att de ej ska-
das vid nedslaget. Genom att montera ien ny
motor kan s6ledes samma raket anvandas ett
flertal gdnger. Storre raketmodeller kan liksom
modellflygplan f6rses med radiokontroll.

Eftersom samma lagar gtiller for modellraketer
som for deras f6rebilder och de berdknas och
konstrueras p6 i princip samma satt, kan modell-
rakewerksamheten bedrivas pa ett mycket h6gt
tekniskt plan. Genom att stodja modellrakethob-
byn kommer detta att bidraga till den tekniska
utvecklingen i vart land, eftersom mdnga forska-
res och ingenjtirers intresse fdr sitt yrke grund-
lEigges redan i ungdomen.



Dagligen talar vAra tidningar, radio- och
TV-sandningar om utvecklingen pa raket-
teknikens och rymdfartens omrade. En ny
eatellit har uppsants, ett nytt bransle har
provats eller ett nytt styrsystem har ut-
vecklats.
M6nga av dagens ungdomar fr6gar sig vad
denna nya utveckling kommer att leda till.
Kommer vi att na manen? Finns det liv pa
andra planeter? FOr fOrsta gangen har vi
borjat forsta inneborden av ordet "vi" som
beteckning pa miinskligheten.

I tidskriften KSAK-NYTT:s decembernum-
mer 1962 uttalar laborator Ake Hjertstrand,
Svenska lnterplanetariska sallskapets ord-
forande, "stor tillfredsstallelse med att ra-
ketverksamhet under sakkunnig ledning
med f6r iindamdlet lamplig materiel nu kom-
mer till stand och darmed positivt bidrar till
att lAgga grunden f6r intresserade ung-
domars vidare utbildning till kvalificerade
insatser for rymdteknikens utveckling i

Sverige".

F6r nirmare informationer angiende tdvlingsverksamheten, bildandet av modell-
raketklubbar osv, kontakta Sveriges Modellflygfiirbund, Tycho Braheg, 35, Limhamn.

BORJA RAKETSTUDIERNA
med att bygga ASIRON I4ARK

Denna raket har konstruerats av G. Harry Stine, ordf6rande iNational Association of
Flockeiry. Den ar latt att bygga och rolig att flyga. Bygi,satsen innehdller alla erforder-
liga delar samt ritning och arbetsbeskrivning. Tre stycken motorer typ A.8-3 medfoljer.
Raketens totala langd c ta 225 mm. Pris kr 12 : 90

A(,ROB{{ - HI

I \n
\

I
I

I

v
il

f,

J\.

Fdrloppet
Undgr raketena
upp6kiutnlng

Postadress;

Till lngenjiirsfirman ATLAS, Box 12, Hiigands
Hdrmed bestiilles ............ st byggsatser Astron Mark inkl. 3 st motorer A.8-3

Aerobee-Hii ,, 3 ,, ,, 8.8-4
Full returratt inom 8 dagar.

Namn: Alder : ........................ Adrese:

Narmagte iernvegsstation I

OBS.I MinimiAldern fiir inkiip av raketmotorer iir l5 lr.
Pl grund av att raketmotorerna ei far f6rsindas per post meste iSrnYagsstation uppgivas.

(Skriv av ordersedeln om Du ej vill f6r6t6ra bro6chyren.)

IN G ENJORS FIR MAN

aurhas

MO D E LLRAKETBYG GARE
- morgondogens
rokettekn iker

Yetenskopsmdn
och ingeniiirer

Detta ar en skalmodell av Eerojet-Generals forskningsraket Aerobee. Byggsatsen inne-
hAller en komplett raket med fallskiirm och tre motorer typ 8,.8-4. Flitning och arbets-
beskrivning medfoljer. Langd c:a 410 mm. Pris kr 15:60 ^L
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SMFF- stvrelse 1963

Oldiorande:
Sune Persson
A ImvAge n 3

Koping

Sekreterare:
Lars A ndersson
Tycho Braheg. 35
l,im ham n

Kassor:
K-A E ric ss on
Rosengatan 19 13

LSngseIe

Grenr:hef friflyg:
Gunnal Ka16r.t
Svarvaregatan i)
Norrkol;ing

Grench. linst. :

Chr. Sride rberg
c /o Ekelr.inct
'Iorsgatan 4 7

Stockholm Va

Grenchef radio:
Gunnar Hofmann
Docentgatan 1A
Malmd S

PR-man:
Lennarth l,arsson
Dalviigen 56
Enebvberg

Fr&n red:s synvinkel

Av vilkiind anledning har utgivningen av MODELL-
FLYGNYTT blivit oreg-elbunden- de senaste m&naderna.
Nu skall vi emellertid forsoka komma i4 i den ratta ryt-
men igen, med ett nummer varannan rriSnad.

A11a hoppas viil att det skalL bli m6jligt att gora MFN
tiII en riktig, tryckt tidning (som nr a), men dinna g&n-
gen - och t;6ugdn Aven nr-6 - f&r vi vara noida med det
duplicerade utf0randet.

Iryreh&Ilet betyder dock mera iin utforandet, och her
kan ALLA hjalp"a tifl. Yi behover forfattare, teeloiare
och fotografer i niistan obegrAnsad omfattning. Ovanst8- '
ende 13tEr kanske lite anspiSksfullt, men ta det inte for
h6atidliet. Vad vi menar ir att om du tog n8gra foton pi
t. -ex. rSolstatreffen" i 'somras, ta di och stind de b itsta
itri"" tifi ""=. s& t"t du kanske f& se dem i MFN s3
sm&ningom. f-ii<as& Ar det inte s& sv&rt som drr kanske
iror, ait rita av denddr-kiirran, som vari-t s& pilittig treta
sasongen. Du kan lita pB att andra modellflygare Ar in-
tress&ade av din konstruktion, och de kommer att upp-
skatta ditt arbete med .ritningen.

Alla har vi ju v&ra egna 6'sikter, b&de niir det g511er
konstruktionspiinciper och synpunkter pi modellflyg-
verksamheten i allmAnhet. Du vet vil att tidni.ngens spal-
ter dr trppna for fri diskussion.

Vi har ocks& mycket goda fdrbindelser med andra
modellflygtidningar iunt oti i ,ra.lde*t, och- til1st3nd att
anvanda oss av deras rraterial. For att rett kunna utnyt-t-
ia dessa fdrm&ner behover vi 6versattare som fiirstir
sig pi modellflyg.

Nar det giiller ers6ttning till rnedarbetarna dr v&ra
resurser tyiiirr mycket begliinsade, men n&got skall vi
viil i a1la tilt t<unni &stadkomma. Droj derfor inte med
att ta kontakt med red. om du har n&got att komma med.

Innehellsm as sigt ar detta nr. ett av v&ra svagast%
men vi lovar att [omma tillbaka i december, och sl5r
inte alla tecken fel, blir det mycket matnyttigt i nr 6.

MODELLI'LYGNYT-f redigeras

Valter Johansso:r
Hinge ryd
Lamm hr-rlt
ISIf-4S-F?aggahult'
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SVENSKA MASTERSKAPEN
I RMDIOS]TVRNIING DEN V.@ SEP]T.

1 963 -&rs radioflygnings SM, som i ett stralande vader h<llis p6 Rommeheds
ftygplats, Lrlev ett vert<ligt tr6vligt radioflygarmote, Arrangorerna hade ordnat
mL? utmirkta forliiggningar oeh de skdtte Aven 6v^riga arrangerang pi ett utmiirkt
sett. Detta medfcipde att tavlingen klarades av i s& qod tid att det blev tid dver f6r
uppvisningsflygnii6ar till publikens fornoielse.

Di endast en man anmilt sig i klass V utgick derma- klass ur programmet 'och

dt &terstod klass I med 12 och-klass IIl med 25 man !& papperet. I klass I fl6gs
tre omgSngar och i klass 11I tv& omg&ngar.

I enkanalsklassen marktes stor klasskillnad melIan de olika flygarna av vilka
det stora flertalet inte hade klart f6r sig hur man6vrarna skall anmiilas oeh pla-
ceras. Anmalan tillg&r s3 att frirestaende manover utropas i god tid in4an den
p&barias pi ordet Nfr. Oetta underl5ttar i hogsta grad domarens. arbete s& att han
vet vald t'krumeluren'r skatl fdrestitlla och nar den borjar. En domare Som d6mt
nigra timmar orkar inte lyfta p& huvudet forriln omedelbart innan mancivern skall
piborjas.

De tre basta i klass iII skbtte sig utmdrkt i dvseende p& ovanstiende vilket av-
speglas i resultatlistan dar Niilo-Thylander som dven vann fdrra &ret, Arvid
Kar-is son och Lennart Ohlsson var klassen tiver de 6vriga. 1:an och 3:an fl6g med
Vagabond s,om s&ledes hAvCar sig i7al fortfarande. 2:an flog med en Cub och den
fl6g som alla Cub-ar" mycket snyggt och jamnt.

Multiklassen blev en, in i det sista, mycket oviss t5vling sorn avgjordes ge-
nom omflygnirg. T1'viirr ledde en felriikning till ai t U1f T6nnesen fick flyga om
mot Rolf bliot" Utf klev efter en mycket fin 3:e flygning upp tiII ledningen som
Rolf tidigare haft. DE podngskillnaden emellan var storre an 20/o v?t ulf redan
kl.ar Segiare. DAredot borde det varit omflygning m^ellan Dilot och Levenstam
om SM-"teeknen som ju ej kunde utdelas til1 Tonnesen d& han 6r norsk medborgare.
Denna omflygnirg boi.de "€jgt rum Aven om Ulf lett med mindre 5n 2% vilket hade
varit ett rnyJket -intre 

s sant fall. Antag att alla tre flugit orn och att Levenstam
vunnit dennL flygring foljd av Dilot, mid Tonnesen p3 trea3c plats. Skulle man dE
anse Levenstaiiivari vinnare av bflde tiivlingen och SMtecknet ? Detta skulle ju
inte vara juste mot Tonnesen som hade mer dn tv&, procent bii-ttre resultat en
Levenstari fore omflygningen. Retteligen borde ju :Jilot vinna om han slagit Tcin-
nesen i omflygningen men hur skulle man kunna placera ho-ncm ldre Levenstam
om denne vtinnit $lf-titeln fr&n Dilot. Knepigt eller h-ur ? Eftersom situationen
tait t." intrdffa n&gon gflng i framtiden ar dit'kanske p& sin plats att v&ra "visarl
gubbar tar upp saken tilI behandling.

I6vrigt kan konstateras att konkumensen blivit st6rre och hS.rdare j. multi-
klassen 

*rritkut a" ytterst valbehdvligt inf6r VM 1965 som troligen g&1 har i
Sverige. Uttagningen till denna t5vling kommer.att ske pi grundval av 1964 6rs
tiivlingsresultat vilket gor att de uttagna i god tid ke.n inrikta sig p5 vM-traningen.

som f6rut nemnts avslutades sM med uppvisningsflygpinga^r varvid stundtals 5

flygplan var i luften samtidigt. Till publikens fdrtiusning ? Si mdnga modeller i
luf[en samtidigt er i mesta laget och det blir mest rundllygning under passning av
andra flygplan ned en eller annan rm,nciver eller spdnnande situation som i versta
fall iede"r--tankarna till spryglar, spant och lim. En samtranad rote (tv& flygplan)
e1ler pE annat sett organiserad uppvisning vore trevligare oeh det kommer vtil
med tiden.

Till sist ett stort tack
seendett.

titl arrangorerna till vilka vi gerna sager: "P& Eter-
' J.vS

Resultatlista pE ndsta sida.
13



Klass &C I
1. Ulf T6nnessen
2. Rolf Dilot
3. J. Levenstam
4. J. von Segebaden
5. P. A. Eliass6n

'6. L. Jakobsson
7. Bo Oldenburg
8. T. Bennvik
9. Lars Olsson

10. Erik Sj6gren

Kungiilv 95 99
Malmo 9404
Stockholm 9258
Stockholm 91 85
Stocld:rolm 8891
Orebro 73 61
Stockholm 6989
Stocldrolm 6726
Orebro 5637
Karlstad 881

Ktass RC III
1 . Niilo Thylander
2. A rvid Karls son
3. Lennart Olsson
4. Jan .Agner
5. Lars Johansson
6. Egon Lindner
?. P.O. Lekare
8. John Lyrsell
9. Ove Andersson

i0. Bertil Nilsson

Malm6 2846
Linkdpiqg 2548
MaIm6 2312
Vetlanda 186?
Titiro 1759
Vetlanda 1732
Insj6n 17 06
lnsj6n ^ 16 94
Viisteris 1654
Malm6 15 69

.ii.rets SM i linstyrning hemsoktes av hdstens forsta stormar, som i h6g grad
kom att sAnka resultaten och hum6ret hos de tiivlande.

Tiivlingen h6lls traditionetlt p& F 8, Barkarb{, d.el 14 --1 5 september, me{r
det 6r tve"i<samt om denna tavlingsplats kan utnyttjas i fortsiittningen p. g. a. ut-
byggnaden av de nya robotfdrbanden och diirtned ijkade sekretesskrav.

Vinden var pE lordagen mycket kraftig, men arrangorerna .besl6t iindock att
kora iqenom h6la stunt6n ocli speeden ty tinnu hogre vindstyrkor var att vanta
under "sdndagen. Nagot problem att hinna med detta program var det ej, emedan
flera frivi[ft avsto-d fi&n att tiivla.

I stunt var man mycket spiind att fB se Erik Bjornwalls omtalade $Iustang-
kopia. oeh det maste-erkiinnas att den var imponerande. Ett mer skalaliknande
strintflan torde vara s.v8rt att hitta. Erik var oeks6 den" qr$-e som kunde bjuda
ii"f5i"-a"t""en Ove Oster'verklig konkurrens. Efter tvi FAI-omg&ngar var de
tLB tarnlioon lika och cle var ocks5 de enda som i blSsvSdret n8dde upp till kval-tv& tamligen lika och de var ocksa de enda som i blSsvSdret nedde upP ti[ kvar-
grtnsen ftr AMA-programmet. Detta program dr Ove specialist p5, och han
I;^-a^ lr- o,. "'..{ larrlp nB widret rrnne:'l io flvsnins som Erik ei f6rmddde upp-
grtnsen f6r
ljorde h6r en median[e pE -vAdret ypper'lig flygning som Erik ej fo upp-
iLpa, varfor det inte blev nEgot sxifie pi riesiirtronen I 3r.

Hela stunten karakteriserades av entrhjdrtat i halsgropen-^kd.nslatt som kulm i-
rtt hiulen rullade pi marken ett 6gon-nerade trar griX Bjornwall bl&ste ner sa itt hiulen

trlink- och nfir Peier Ewers fiirlorade kontrollen

'e p& marken e^tt 6gon-
blick och niir Petlr Evers forlorade kontroilen i ryggleige under en Etta men
Eterfick kontrollen 2 decimeter over asfalten. Inget haveri intriiffade dock under
tevlingen, vilket 5r ett gott betyg &" v&ra stuntflygare.

MEns Hagberg Ar sannerligen v5rri en eloge f6r fina insatser under mAnga
SM-tdvlingar. - Ean knep nu sin sjette SM-titel i rad, och det Ar unikt inom
svenskt m-odellflyg. Den gode M&ns-iir ganska ojdnn pE tSvlingar, men ndr det
glller SM iir han liitia p5 topp. Ove Kj;Ilberg sbm flLra 3r fdisdkt snuva M&ns
p& SM-segern, hade ett nytt monolinehandtag, som manovrerades som ett van-
Iigt enligt ungersk modeli, men ha. avstod riu fr&n flygning, d &,-det hela var allt-
fo"r oprdvat, tvla blev nu Rolf Hagel med sin gamla "n6dk6rra" och trea Nisse
Bj6rli med sin gamla standardmodell med standardfart.

p& sondagen hade vinden trots prognosen minskat nigot ner team -racing.- och
combat satte" igang. Combatflygarna besviirades dock en del av vinden och "bld-
barsheatentt i EOrjan var inte 

-d'irekt 
upplyftande att se. ForvSnansvdrt nog _&kte

fjol$rsm6staren och nyklackte fdltflygaren Tommy Oberg, Motala, ut redan i
sitt forsta heat p. g. a. linkr&ngel.

lnte forrin fram&t eftermiddagen d& vinden ytterligare mojnat fick man se
combat av gammal god klass. Forsta semifinalen mellan Peter Evers och
t,Nippe'r Erikison var;tt toppheat der bAda corrbattanterna dermnstrerade offen-
siv, snabb omvdxlande flygning med Peter som tongivande och slutlig 

- 
segrare.o

,vad som var f<irvSnande var att Nippe Eriksson kurinat konservera formen sE
bra under sitt &rsl&nga uppehail fran tiivlingar p.g.a. militiirtjdnst.

Finalen mellan Peter Evers och Rune Nilsson var ocksa bra, men Peter var
l{



hir avslv6rt 6verl6gsen och lurade ned Rune i ma.rken tv8 gEnger med den un-
danmaniiver som anierikanarT ra sE sl&ende kailar tlsjiilvmords-,Stt.

'Fdr tv8 Er sedan varln Peter ocksi SM-tavlingen p.g.a. bristfalliga regler
och en fabulos tur, men deana g8ng kan dei inte bli ta1 om annat an att Peter
ver den rette segraren.

Team-racing tycks bara oka i popularitet och hade i 61 2? geltagare, men
resultaten blev-ej'lika lysande soti f-Or"a &rets. Favoriter var EM-resen5rerna
Kjell Rosenlundr'Bea OI-s son och G6ran Alseby^med Ove Oster och Mario Pinotti
s6A dark horsei. Kjell och Gtj ran gjorde ockb& v6l ifrin sig i ftirsdken och var
de enda som under.slired 5 minuter, medaa Bea Olsson, som denna seBong verit
s5.ker som en klocka, gjorde ett lalvt misslyckande. Ove Oster gjorde en s6ker
filrsokgflvsnins De strax 6ver 5 minuter. Pinottis sista .f6rsdksheat var mycket
siiinnandll aE- trans mycket. snabba Super-Tigre pian syntes klara 5 minuter,
men eri.eriira omtariknin$ spolierade hans f6rhop_pningar om fipalplacering.

Finalen sig lovande ut i b6rjan, men redan i forsta omtankningen kom Kjel'l
Rosenlunds pfin in i starten. oih 

-G6ran Alseby fick deliga motorinstitllningar,
varfor Ove 6ster kunde fortietta me6 en komfortabel men f6ga r4irkverdig s^egeq.

Ove blev alltsE genom sin dubbelseger tavlingens biiste flygare och man f5r gd

tUfu"U iinda tili 1958 fdr att finna En dubbelsiger p& ett SM.

Ilagtdvlingen blev knivhard mellan lV[fk Orion och Mfk Nimbus,- som hade Bam-

-a p;ang o"1 Sv.r, Batrlma antal segrar. Orion hade en andrapl4t8 merr 'vilket
fallde utllaget till f6rdel f6r RoIf Olsson och hans kiimpar. Resultat:

Ootrifa,t (24 deltagare)
'1. Peter Ewers Nimbus '

'2. Rune Nilsson Orion
3. NiIs -Harry Eriksson Orion
4. Tommy Fraser . Lucifer

Stunt, (8 deltagare)
1. Ove 6ster Orion 1914
2. ,Erik Bj6rnwall UmeE 1767
3. Boris DahI Motala l44l
4. Christer. Tennstedt Orior 62S

L"as: 1. Orion 10 p., 2. Nimbus 10 P.,

. Speed (? deLtagare)

1. MBn's l{agberg
2. Rolf Hagel
3. Nils Bj6rk
4. LarE Ke[strdrh

r<m/t
Nimbus 199
AKM 194
Nimbus 173
OSFK 165

Team-racinE (26 deltagare)
1. Ove Oster Orion
2. Goran Alseby Umei
3. Kjell Rosenlund . Nimbus
4. Mario pinotti AKM

3. OSF.K 25,5 p., 4. Lucifer 26 p.

FRIFLVGN}ING DENI T3 OK]T.
Sallan her ett SM hauits i s& deprimerande viidei med nSstan konstant regn,

ganska my_cket dis som pE slutet overgick i dirnma p& OO - ?0 rnetersnivEn och en
iemperatrir strax 6ver g-punkten. D&tet dessutom var mycket turbulent pE tay-
lingilplatsen fii rvanar det inte att tavlingshumdlet tyvarr ocksS hol:l sig i de trak-
terirJfros ftertalet och jag har aldrig se-tt s& m&n,i'i modeller kvaddas pi 9!t ly
f6rut. I D2 uppskattar jig antalet Bvaddade modeirer titl ca helften och i A2 ti1l
en t/S. C2 var nog n86iot-bettre lottad men ovanligt n18nga vi!.byggen blev obruk-
bare av olika orsaler.. otraningen lyste igenom p3 manga hal] och de diligt trim-
made modellerna var otaliga. M8nga garvade tiivlingsriivar sdg grubblande pi
sina nyss kvaddade modellei och rrumtade fula ord om dea stola flygvapenovningen
som f6rskjutit tidprmkten f6r SM, och att t'tv$ vintertevlingarx iir en f6r mycket.
Uppsalafa.liet trar LUtid bjudit fiit SM-vitder men den hiir q6ngen var det desto
safore. Att det inverkar fE resultaten sager sig Eie1vt men att det skulle inverka
sE mycket var det v3l ingen som kunde tro.

Sjiilvfallet inverkade det mest pB A2-resultaten som dvgr-leg blev l&ga-och
peri;dtiderna mycket ojiimna. Delfagarna i Srets olika landslag kom helt bort
'och de ts8, fiireti var de sauma som vann respj kom tvia p3 !T, nii"mligen
Anders llermansson och Arne Berglin. Totalt dverraskande kom p5 tredje plats
per-Olof Moberg knappt f6re uppttgaende John Pettersson som numera helt lr
sttnine och fr. o] m. i Er tavlaf iar;ystartade l{iissleholrns Mfk: I iuniorklassen
btev relultaten sj S.lvfallet siim re men #[ven dlr blev de lAgre iin vilntat.

ID
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c2-.iun.. vanns f. o. av sonen tiLI en av Sveriges mest kiinda wakef ieldllygare
"f ermik-iofran", eller Rune Johansson som han heter t'civift". Seniorklassen i
Wakefield (C 2) fick tillgripa omflygning f6r att skilja 1 :a och 2 :a. trots att ingen
r"ir tia rrotiraaes. SEvii*l Anders HEkanlson som Lennart Flodstrom hade niimli-
g;; kom-tt pE eSZ set<. och i omflygningen vann A l-d"-'"_-*.g max. (210 sek.) fii -
ie Lennart med 192 sek. Efter 4 perioder ledde N-E Hollander pi fyla ryaT?l
;;;;A;;" "i iO" 

"yr,n"rligen 
turbulent luft i sista starten d5 han endast fick 129

sek. och forvisades till tre?je plats. Titl skillnad fran A2 kom &rets- landslags-
;t; iC, pa ri". pi.t";. o"rr"au fyra fdrsta i resultatlistan til1l1orde &rets lands-
lag.

D2 kommer viil att g& ti11 navaerna som en^ t'de m&nga kvaddarnas tevlingrr.
Ca hiilften av deltagarni kunde inte genomforg p& glund- a-v kvaddade modeller och
n5ura anmaraa foridrog att inte stalla upp. Aiets landslagsmfln kom mer eller
,rri'"d." bort och de tv&-som genomf6rde k-om 4:a och 7::.. Toppstriden blev dgck

"y1.r"."fie.rr 
hird och-kom atf uttiimpas mellan i f5rsta hand H&kan Broberg, Ake

i"ofva"a& och Hans Ahl"t.o*. Rolf Hagel korn mer eller mind.(e fu)rt efter en
a&UJ arrap period. efter + pu.. t&g H&lian frdmst med 4 maxar och Ake tvaa,, 5

set.- eft" r. H&k.r" forstam;de hJde emellertid forsvunnit efter det att den hit-
tats och laEts vid en vigkant medan upphittaren letade vidare efter andra model-
Ier. Diirf6i fick H$kan flyga en reservmodell. Men en kombination av viinster-
stiE och kort motortid sairrlt tOr h6g kompression p& dieseln gjgrde tiden alltfor
lag"ocg han fick se sig passerad inte bara av slutlige vi nna_ren Ake. utan aven'av
6rrr" iU"t.Om och hin slog RoIf Hagel_med endast 5 sek. Ingen miqsunnar dock
.Eku h.rr" masterskap so* -'t eI alla iade vantat att han skulle viruna forra Sret
efter den suverana raden av tAvlingsframg&ngar d&.

JunlortEivlingen vanns p& overraskande fin tid av M. Zett'erdal, AKG,_ som
f}6g en "I)ladus-ka". Han slog mycket dvertygande 'forre mestaren- W_ass6n som
,iul."figut missade forsta frerilden^ men iv:en med en max dei hade han fAtt
ndja sig-med den andraplats som iind& blev hans.

Lagtiivlingen gick kanske n&got riverraskande till AKM men en bra tid.i D2 upp"-

y$CaejVafigJn ei synnerligen riedelmEttig A2-tid emedan standarden i A2 var sd
lag r ar.

-E rets SM kommer vel inte att gA ti11 historien som ett av de trevligare men
det kommer i alla fall att minnas av mig som det sM som vanns .av modellflygare
som var besjalade av onskan att vinna, ich visade dd ocls &.

Lont

@RDET FRIfiT:
Med anledning av vissa rykten som fdrsports efter de avslutade. SM-tSvlingar-

na p3 !'16 f&r undertecknad hermed g6ra foljande klarliiggande:
D5 jag S.terkom efter en egen start til1 dep8n i tiivlingens 4:e period, s8g jag

fdrsta momentet * stigmomentet- iklubbkamraten N-E Hollanders fjiirde start,
vilken jag bed6mde ske farligt l6ra ett sjunkomride. Eftersom jag visste att
han gjort full tid i de tre foreg&ende perioderna, gjorde detta mig mycket dngs-
tig infor utgEngen av starten, niir jag dessutom tyckte att modellen inte steg sE
snabbt som jag sjitlv skulle ha ansett som sekert maxtidsmedfdrande. F6r att
hjiilpa en f. d. klubbkamrat blev jag dessvSrre inte i tillfelle att med klocka i
hand e1ler ens med blicken folja {iygningens forlopp liingre iin ti1l strax fdre
propellerfdllningen.

Denna mi.n Eingslan tog sig bI. a. uttryck i att jag hos kamrater fdrsokte f&
reda p3 hur Nils-Eriks start b1ev, och att jag, dA jag fatt veta att han flugit full
tid, yttrade att han d& "m&tte ha hittat en bra termikblSsar', eftersom jag varit
rEidd for att starten delvis misslyckats. L:ittnaden vid upplysningen orn motsatsen
var mycket stor,

Som torde framg8. av det redan sagda er Nils-Erik o.ch jag de bdsta vd.nner.
Nils -Erik har senare fiir mig berrittat att han gjort tre mycket bra starter i

rad fr3.n, samma plats och med iamma vindriktning mot lengre ner liggande ter-
mikomrS.de. Den sista av dessa var hans fjerde start, o ch i och med detta mdste
saken anses vara utagerad.

Uppsala, SM-tavlingsdagen (13 / 10) 1963

16 Carl-Goran Sundstedt



1. Svante Jansson
2, HSkan Lindstrom
3. Sten Flodstrom
4. A. Wahlund
5. Kje1l Livenborg
6. Sven Andersson
7.. UIf Leidstrand
8. L. Wahlstrom
9. L. Wiveg

10. N. O. Holmseter
11.. Tommy Eriksson
12. Ronnie Skold
1 3. Leif Engman
14. Borje Svensson
15. T. Eriksson
16. Orjan Bjornsson
17. K. Wilhelmgson
18. Leif Persson
19. Hans Nyhr6n
20. Hekan Broberg

Klass A2 seniorer

Klass A2. iuniorer (22 anmiilda)
Kdping 4 89

4. Charles Moberg Gamen 819
5. Lennart Skog - Orebro 7S1
6. Jan Hafstrom Kumla ? 76
?. I;ennart Hansson AKM 7 52
8. Al<e Qvarnstrom Vingarna 750
9. Bengt Blomberg Gamen 7 49

10. Egron qvarnstrom Vingarna 744
11. Jan Zetterdai. Solna 739
12. R. \-/itkesson Enkoping 7 29
13. N. Lundberg Enkiiping 709
14. Yngve Domstedt Ornen 7Oz
15. Sven Gustafsson Orebro 692
16. O, LunCherg Uppsala 669
1?. Rune Johansson Gamen 651
18. Thomas Johansson AKM 647
19. Orjan Gahm Vingarna 646
20- RoIf Sundin Skvadern 639
21. Bengt Jghansson AxPf 616
22. Ragnar Ahman Gamen 602
23. Olof Nerud AKM 586
24" Malle Blomkvist AKG 573
25. Bertil O1d6n Karlstad 572
26. C-G Sundstedt Uppsala 534
27. Jan Eriksson Orebro 50?
28. Jan Lagerstedt Liohamn 502

Klass D2, iuniorer (18 aruniilda)
Morgan Zetterdal AKG 794
Hans Wass6ir Uppsala 575
Tommy Pettersson Nimbus 403
Svante Jansson Koping 370
.Bernt lMickman Nimbus 343
Leif Zetterlund Skvadern 298
H&kan Sjostrorn AKG 262

Gamen
Ornen
Uppsala
Solna 447
HSssleholm 443
Skvadern 421.
Uppsala 415
Uppsala 414
Uppsala 40?
Ornen 401

522
498
475

AKM.
Jervs6

a OzL

546
t+-L

lEngsele 528
Ostersund 511

Solna 369
L5.ngse1e 3 68
Hiissleholm 360
Karlstad 339
Limhamn 281
Solna 252
BorlAnge 238

(35 anm6lda)

Garnen 7 44
Ostersund 735
Solna 727
Hiissleholm 722
Karlstad 'l 07
Gamen 6?0
NimLrus 625
AKG 619
Enk6ping 611
Ornen
Uppsala 5?6
Uppsala 571
AKG 662
SkvaCern 561
AKM 55?
KOping
Gamen

Klass D2 senlorer (33 anmrilda)

Skvadern 883
Borldnge 860
Borl5nge 850
AKM 845
AKG 748
Ornen 694
AKG 627
Solna 524
Stromsund 504
LEN 478
Enkoping 459
Vingarna 412
Osiersund 344
Skvadern 33?

1422
1172
105?

,,AA
2C57
19?3

1.,
J.
4,
5.
6.
7.

o

10.
1',|

t 4.
13.
14.
15.
16.
I a.
18.
10

20.
o'1

,,

9l
25.
26.
27.

1.
Z.

4.
5.
6.
7.

ICIass C2, junioreJ
1. Ingemar Johansson
2. Staffan Larsson
3. Anders Hansson
4. Jonas Modder

AKM CUD

Borliinge 504
NimLrus 500
Ostersund 495
Stockholm 484
Nimbus 415
Uppsala 4?0
Eorliinge 460

(10 anmiilda)
Gamen 650
LEN 563
AKM 561
Uppsala 508

1. Ake Lgfvander
2. Hans. Ahlstrom
3. H&kan Broberg'
4. RoIf Hagel
5. Acke Sj6strom
6. Sten -orsman
7. Ulf Carlsson
8, Jan Zetterdal
9. Sven Erik Pira

10. Rune Hano
11. C. Larsson
12. Mats Ljungbe rg
13. Gosta Nilsson
14. Anders Fiilldin

Lagtdvlan- iuniorer
1. Uppsala Flygklubb
2. Flygklubben Gamen, Norrk.
3. Aeroklubben i Ma1mo
4. Mfk Ornen, Norberg

Lagtavlan, senrorer
1. Aeroklubben i Ma1m6
2. Mfk Skvadern, Sundsvall
3. Mtk Ornen, Norberg
4. Aeroklubben i Gdteborg

Anders Hermanson
Arne Berglin
Per-OIof N{oberg
John Pettersson
Hans Nilsson
Rune Johansson
Bror Eimar
Per Nilsson
J. HaBsson
Sven $ke Sjogren
Leif Aberg
L.O. Larsson
Ove Pettersson
Ilans Eklund
Knut Andersson
Kjell Wilhelmsson
Bertil Westin
K. A. Eriksson
G6sta Nilsson
Ei.nar H5kansson
Inge Sundstedt
Mins Hagbe rg
Bengt..Bergman
Iwan Orjebo
Bo Sandstr6m
S. Ldvgren
Lars Johansson

Klass C2, seniorer (35 anmiilda)
1. Anders H&kansson AKM 852
2, Lennart Flodstrdm Skvadern 852
3. N.E. Hollander Uppsala 849

11
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2,5 - 3,2 cc motor
1,5 mm plywood
p& b&da sidor om nosen

Kropp av l-0 mm balsa

Skala 1:5

Stabbe, fena, hojdroder och flaps; altt av 3 mm balsa

l8

SKALA(ieng.tum)
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Mina observationer, efter att ha
flugit stuntmodeller de senaste 12 Sren
5r, att stunt Ar en av de klasser som
intresserar de fiesta modellflygarna,
men nar det geller tevlingsflygning er
det en smal topp, bade nar det galter
lokala' och nationella tivlingar. Min
avsikt med denna artikla ar att visa
v5gen for dem som vill ta upp konkur-
rensen med "experterna". Vi skal1 i
detta och f,dljandi avsnitt ge n&gra tips
om vad som behovs for att nE toppen.

Fiir det fdrsta behover du ett plan
som Ar kapabelt att flyga hela stunt-
programmet och som dessutom Ar ro-
bust. Jag rekommenderar en motor-
storlek pL 2,5 - 3,2 ec av dessa tre
anledningar: 1) Ekonomi, 2) byggtid
och 3) enkel reparation. En skiss av
"Shark 15" visas. Detta plan har en
f6rv&nande prestanda samtidigt som
det 5Lr mycket enkelt. Flapsen iir val-
fria, det gir bra att flyga med bara
hdjdroder. Detta reror pE planets ISga
vikt (e:a 600 gram).

Om du vill borja med en byggsats-
modeil, sE skaffa en som nAra 6ver-
enstiimmer rned "Shark I5:s'r dimensio-
ner. Vid bygget iAgges huvudvikten p&
styrkan och ett v51 fungerande kontroll-
system. Frjhet frin skevheter Ar
mycket viktigt. Planets k5nslighet be-
ror pi flera saker: 1 iTyngdpunkt slegets
2) rode rytorna, 3 ) momenten hos rra rje
liink i kontrollsystem et, 4) avstSndet
mellan propeller, tyngdpunkt och hirjd-
roder, 5) avst8ndet mellan linorna i
kontrollhandtaget. Av dessa kan endast
(5) Andras med liitthet sedan modellen
ir fiirdigbyggd.

M8nga tror att stora roder;rtor och
roderutslag 5"r nddvandiga for stunt-
flygning. S3 er inte fallet. Overkon-
tiolt t<an stiilla tiil sv5righeter. Jag
tror att 15 grader skulle vara tillriick-
ligt, men en extra 15o kan vara bra

LEW MCFARLAND
r.." ,.IODE! AvlAllO

vid vissa tillfiillen. Jag har funnit att
35o hdjdroderutslag oc-h 25o flaps for
20-25 rnm lin-moment ger det biista
resultatet.

Niir du vAI har lSri de tre grund-
Ieggande man6vrerna kan du ocksi.
gora hela AMA-programmet. Dessa
mandvrer iir looping, inverterad loo-
ping och inverteiad planflYkt.- bei a. ingen mening rned att jakta,
om du inte iir serskilt gfaa &t att repa-
rera. Fdrst m&ste du bli fullstlindigt
familjiir med ditt plan i planflykten.
Kontrtlera motorni funktion b8de i
luft,en och pi marken i a]la lAgen tills
du blir helt belSten med installningen.
Nu kan du sm8ningom b6ria med bran-
ta S-stignlngar. Ha alltid vinden i ryg-
gen. Ndr du vd1 har utfdrt detta med
Fullstlndig kontroll p3. modellen heia
tiden och ti11r:ickligt strAckta 1jnor,
fortsetter du m6d en-hel looping, &ter-
for kontrollerna ti11 neutrallige just
som planet har ful]bordat loopingen.
Ova detta vAl innan du g&r over tilt niis-
ta steg sc;n 6r inverterad looping, vi1-
ken gores pi samma satt med biirjan
p& c:a 60 graders hoid. T riina dessa
manovrer tillg du kan utfora dem auto-
matiskt.

Nu 5r det tid fcir inverterad flygning
vilket 5r det mest spdnnande fdr en
nyborjare, men det er inget att vara
riidd f,ii r. Bara fSriiing den ovre (inver-
terade) delen av loopingen lite mera
f6r varie g8ng.

Studera slun$rogrammet sE skall
du finna att allting annat er en varia-
tion av dessa tre maniivrer. Fyrkants-
manovrer 1r bara en snabb iindring
av kontrollerna och en iinnu snabbare
Sterg8ng, s& att planet har 8ndrat sitt
Iiige 90o.

Du kan inte v6nta Perfektion i ma-
novrerna med detta trani-ngsplan, men
det ar en god bdrjan.

oq

McFarland
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De bista resultaten frin OKTOBERKANNAN 1963 i Hagshult den 2? oktober

Klass RC III (19 deltagare)
1. Niilo Thulander Malmo
2. Lars Johansson Tibro
3. Karl-Einar Tell Linkdping
4. Lennart Olssbn Malmo
5. Egon Lindner Vetlanda
6. Jan Erik Karlsson Tibro
?. Arvid Karlsson Li.nkoping
8. Ejiirn Carlsson Linkoping

Speed

1 . Rolf Hagel
2. Lars Kallstrom

Stunt

Christer Soderberg
Lennart Norrbom
Team -raci.nq A
Peder Humm el
Gunnar Wiinstrom
Team -r,acing. int
Goran A1seby
B. E. Olsson
Team-racing B

Hans Swedling
Jan Ullberg

1693
1659
1637
1569
1409
13 82
1235

199
r ot

5. John Pettersson
6. Stig Johansson
?. Lennart Friberg
8. Ambjdrn Wahlund
9. Kje1l Liwenborg

10. Gunnar Holm
11. Gosta Nilsson
12. Gunnar Ka16n
13. Seved Lovgren
14. Rune Johansson
15. Jan Hansson
1 6. Tomas Stj5rnberg
17. Rune gan6
18. Leif Aberg
I 9. -tilnar -hlakansson
20. Claes Mirtensson
21. Dick Wiklund
22. Bror Eimar
23. Hans J6nsson
24. Olle Lundborg
25. Leo Christensen

Flygande vingar
1. Grista NiIs son
2. Otto $enningsen
3. . Leif Aberg
4. Knut Andersson

I(Iass C2

Hiissleholm 743
Finsp&ng 7 41,
Trelleborg 741
Uppsala 730
Solna 129
SkiIlingarydT l B

Ostersund 7f 5
Gamen 713
Uppsala 693
Gamen 68?

1.,

1.,

5, 141.
t

1.
,

AKM
osFx

6spx
LEN

.&rsta 6. 5?
LEN 9.41

umea
osFx

Limhamn 680
Hdssleholm 680
Linkoping 6 78
Uppsala 665
AKM 649
t'relleborg 649
Linkoping 6 3 5
Nimhrus 625
Trelleborg 623
Uppsala 612
Trelleborg 602

Ostersund 329
Jdnkoping 180
Uppsala 128
AKM I25

Combat A

1 . Bo Nilsson
2. Nils Friberg

$o1na 7.01
Arsta

LEN
LEN

Combat - int
1. Magnus Borger OSFK
2. Christer Soderberg OSF.x

, Combat 3 5

1. Gunnar Wiinstr6m LEN
2. Bo Williamsson OSFK

Klass Al" (24 startande)
1. GOsta Nilsson Ostersund 608
2. Bo Sandstrom Kumla 5?5
3. Kjell Liwenborg Solna 5?3
4. Christer Ek TreJJeborg 567
5. Mats Forsman Kronoberg 522
6. Gert Nilsson Hlssleholm 449
?. Lars Andersson Limhamn 413
8. Lennart Skoglund Orebro 407
9. Leif Persson Limhamn 400

10. Arne Bergtin Osterswrd 398
i1. CIas Mirtensson Treileborg 359
12. Jan Lagerstedt Limhamn 342

Klass A2 (39 startande )
1. Knut Andersson AKM 821
2. Lars-Olov Larsson Uppsala 778
3. Arne Berglin Ostersmd 7?4
4. Be rtil Ves tin Gamen 7 52

1. Jan-Olie" Akesson AKM 900
2. Ragnar Ahrnan Gamen 899
3. Nils:Erik HoLlander Uppsala 897
4. Eeogt Blomberg Gamen 895
5. Ake Qvarnstrom Vingarna 880
6. Thomas Johansson AKM 875
7. Egron Qvarnstrom Viagarna 861
8. Rune Johansson Gemen 858
9. Lennart Skoglund Orebro 852

10. Olle Lundborg Uppsala 796
11. S-G Nilsson Kronoberg 789
12. Olof Nerud AKM 705

Klass D2

l. Lennarth Larsson Solna 895
2. Urban Nygren Solna 885
3. Acke Sjiistrom AKG 880
4. U1f Carlsson AKG 8?4
5. Carl-Erik Aun6r Gamen 862
6. Hans Friis Gamen 832
7. Hans Wass6n Uppsala 792
8. Erik HoIm Skillingaryd? lO
9. Jan Zetterdahl Solna 678

10. $une Hano Linkoping 6?5
11. Ake Lundin AKM 661
12. Morgan Zetterdahl AKG 623

Lagtiivline
1. Uppsala Flygklubb, lag 1 2467
2. Mfk Garnen, Norrkoping,lag 1 2403
3. Aeroklubl:en i Malm6, lag 1 2357
4. Mfk Gamen, Norrk6ping,Iag 2 2353
5. Solna Modellsportklubb 2L87
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Oktoberkonnon

Oktoberkannan gynnades av ett for Srstiden vackert vider, svag vfud,. :nulet
och ung. I grader -varmt. Kanske var molnhSjden i det, liigsta la-qe.t, for b5de ra-
dio- o& O-lfan forsvann ibland upp i molnen, men de [om altrtid snart &ter i
sikte. Friflygarna besvSrades ockiE av att vinden var nor-dvestlig, 'den absolut
samsta vindr-iktningen med tanke p3^ tatttorrrattandena. 16 gl$a av de, skogs-
ptanteringar som glorts det senaste &ret Ar det kanske tvivelaktigt om fa]tet kan
inviindas-till frifililtavtingar i fortsattningen. Det vore i sE fall mycket beklag-
liqt, f6r oktoberkannan zir nog den tiivling (efter sM och vT) som samlar det

"iOi"t" deltagarantalet, bch det iir den enda riktiga stortiivlingen i s<idra Sverige.

Den som skriver dessa rader hade tAnkt fdlja vad som hande bAde i friflyg-
.radio- och linstyrning sklas se rna. Detta blev fcir mycket, fiir radio- -och linkon-
trollflygarna hofu tifl-vid var sin Einda av startbanan, tvA kilometer fra-n varend-
1", *""a"". friflyg-arna startade vid den kant, av" faltet- som ligger lengst fren banarl
D&sutom var Lllkorning forbjuden pi faltet s5" man fi.ck g3 till fots.

Betr5ffande friflyg- och radiotdvlinge! noier vi oss diirfor med att publicera
resultatlistan (som 

-sinnerligen inte iiin8got- att skammas for), medan Christer
Soderberg hdr nedan kommenterar linstyrningen.

vr vul ocksa passa pa
att vi fick den fullstandiga
ningen.

tillfiillet att tacka tiivlingsledaren, lvar M6Uer, f6r
resultatlistan s& snabbt - 16 timmar .efter prisutdel-

Arets Oktoberkanna bestod av hela 8linstyrningsklasser, men deltagarantalet
i varje klass var gdnska magert, til1 stor del beroende-,pi att S_tockholmsklubbar-
na ndstan helt ute61ev. Det hela 

-b1ev 
nu niira nog en affiir mellan LEN frEn Lin-

kdping och OSI.K fr8n Sbdert5lje, vilka kom med stark representation.

Tavlingen inleddes med speed d6r Rolf Hagel visade forsiisong-lorm igen och
fick 199 tm/tim fdre Lars Kdllstrdm, OSFK, som fick 165. Ove Kjellberg pro-
vade nya saker och ville dSrfdr e j anmiila sig till tiivling. pe nya_ sakerna var ett
monolilnehandtag fungerande som ett "vanligt" med hj:ilp av kuggstihger och
kuggdrev samt 6n hflrdtrespeed med K&B 29R, vilken klockades fcir 215 km/tim.

I stunt hade christer s<iderberg plockat fram sin gamla Thunderbird fdr dess
sista (?) tavling. Christer har inti 15vlat tldigare i 3r och flygningarna var ock-
si kla'ssen liigrZ :in vad han presterade forra iiisongen. LEN:s Lennart Norrbom
iir p3 stadigt upp&tg&enae och var inte lingt efter med sin Thunderbird.

I combat-A och combat-3S var ingen ttkanont' med, varf6r'det blev niistan ny-
bdrjaraffiirer. . LEN fick dubbelseg-r genom Bo Nilsson som i eombat-S .slog
klu6bkamraten NiIs Friberg, samf genom Gunnar Iflenstrom som i combat-35
slog OSFKTs Bo Williamsson.

Combat-int-biev tiimligen snart en ren OSFK-affiir, diir finalen rrellan fjnlSrs-
segraren Magnus Borger-och Christer Sdderberg bj6d p& combat av gammalt fint
m{rke. Eftei en om{Iygni:rg segrade Borger efter omv6xlande och skicklig flyg -
ning.

feam-racing klass A s5g ut att bli en [8rd tillstiitlning mellan Gunnaro Wdn-
str6m fr&n LEN och Peder Hummel fr&n Arsta Mfk, men mot strrtet drog Arsta-
laget ifr8n mer och mer och vann p8-den nest basta tid som noterats, 6.35. Fi-
na]en .rrar f. o. bland de biittre som g8tt i denna klass.

I team -racing-int grinade oturen.&ter Mario Pinotti i ansiktet. Efter utmerkt
flvsning kvadde irans mode1l p& 100;e varvet, p& den ypperliga tiden 4.50. Goran
Aiiebv-var sakerheten sjiilv och l&g strax 6ver 5 minutersgriinsen, medan Bea
Olsson fr5n OSf'K hade sv8rt att hitta sin vanliga stil och holl sig kring 5.40.

' "Julle " .a,ku""or, frin Malmo debuterade i team-racing, men han ar an si l6nge
f6r orutinerad.

I team-racing B stod nye "kungent' Hans Svedling fr8n Solna i
orutinerade Erstagrabbarna var sparvar i trandansen, ndr Svedling
rekord i finalen mled ?. 07. Svedlings plan g3r 6ver L ?0 km/tim i
motorn startar p& 2-3 stag.

stsrk1ass. De
slog svenskt
53 varv och
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Saen-Oloa Lind,dn behand,lar hilr

Modellflygkommitt6n samm antr[dde
26 januari for att s-lutgiltigt faststa[a
de nya reglerna. Pi ett fcirslag, som
lagts fram av Sune Stark vid klubble-
darkonferengen Sret innan utarbetades
regler fdr KSAK:s Modellflygcertifikat.
Proven for certifikatet var tre guld-
merkesflygningar och gdllde i ett 3r
varefter proven miste fcirnyas. Inne-
havaren av certifikatet hade rett att
biira elitm6rket och var kvaiificerad
tilf SM, VT och andra st6rre tiivlingar.
Modellflygkommitt6ns sammansettning
vid denna tid var Tyko Stark ordf. NiIs
Lindqwister v. ordf. ovriga ledamoter
var terje Larsson, Oscar Lind6n,
Jonas Naucl6r, C. G. Nilsson, Edvin
Landegren och B6rje Stark. KSAK:s
VU faststiiUde de framlagda reglerna
den 30 'januari. Modellflygarna fick ta
del av'dem dels i det officiella organet
'l.Modellflygaren'r och dels i KSAK:s
Modellflyghandhok 1 94?.

TAvlingssAsongen inleddes den 19
januari i- Nomkdping, d5 Gamen och
Vingarrra utkiimpabe eir tlubbmatch^ p3
Kurigs itngens flygplats i h&rd b13st.
Ganrin var tippadGom segrare, d& dess
,$Ennar var betydligt rter triinade.Vin-
garna, fdrstiirkt med finske landslags-
mannen Juha Jernvall segrade dock.
Igdividuell segrare blev i51 R. Ldwen-
Aberg, 52 G. Khl6n och F S.E.Lundin.

Den 16 mars var det dags f6r erets
VT, som avhdlls i Karlstad. Svag vind
och sol over ett tunnt snotecke lovade
gott, men i tredje perioden friskade
vinden i och blev besviirande for de
markstartande G- och F modellerna.
Efter n5ra nog oriikneliga segrar i G2
fick Landegpen vika fbr Ving4rnas
Deurell och-Ake I'Postis " Larsson. Av
de 255 anmslda modellerna startade
endast 137. Bestemmelsen om I00 me-
terslinan fdljdes dAligt och vid ett till-
fiille kunde man se en man med sv&rig-
heter att koppla ur, spola ut alla 300
meterna p5 vinschtrumman. Resultat:
51. K. E. Andersson (Aundr), Gamen621
52. Rune Johansson, Norrkdping .808
G1. K.E. Landegren, V5ster8s 319
G2. Anders Deurell, Vingarna 460
F. Bo Boberg, Viisteris 564

n

frre leqv
'i ser'i.,en om " Mod,ellflaget 'i Saerige"

Lag: VSster8s FK

Under vintern hade n&gra medlem-
mar i Stockholmsklubben Cumulus byggt
de forsta (?) linstyrda modellerna i
landet. Premiiiren for'Iinstyrnjng i
Sverige agde rum i aPril PE en av
Skaron8cks banor. KarI-Erik Ca rls son
tundl h3.l1a sin Ohlsson 60 -drivna mo-
delI i n5rmare ?0 km hastighet medan
Jan-Henrik Torselius skalamodell,
Grumman Hel1cat, fldg l8ngsammare,
rrnn kanske var iinnu rrer inspirerande.
N8gra regler for linstyrning fanns gi--
vetvis e3 vid denna tid, varfdr man till
en borjan htill sig till de amerikanska.
Frin Varberg kom senare ett forslag
ti1l KSAK om klassindelning liimpad
efter svenska forhA[anden.

En FAl-kongress h611s i Stockholm
den 3-4 juni, men de internationella
rekordreglerna hann ej flrdigs tiilias
varfor de togs upp tiII behandling pd
FAI:s generalkonferens i Gen6ve 16-17
september. FAI-reglerna, som skulle
galla fr&n t januari 1948 berdrde en-
dast internationella rekord och inter-
nationella tiivlingar, varfor de svenska
reglerna (o, heJ.iga ko) inte berordes.
Endast modelL^er med vingbelastning
under 12 g/dmz hamnade dock utanlor
FAl-reglerna, (Som bekant iir, drojde
det dnda ti]1 SMFF:s riksstiimma h<is-
ten 1962 i.nnan v8ra sm8klasser blev
internationellt godtagbara. ) Tevlings-
verksamhet i.nom ramen fbr FAI:s
verksamhet avslogs bAde i Stockholm
och i Gen6ve, varfor det innu skulle
droja innan nEgot officieilt VM kunde
arrangeras.

Fdr att visa FAl*kommissionen vad
vi kan &stadkomm a hiir i Sverige in-
bi6ds ett antal av elitminnen tii,l en
tdvling pE Skarpniick den.2 juni. Seg-
rare blev i 51 R. Lowdn-$'berg, 52 J-
H. f,orselius, .G1 och G2 Ake Larsson.

Arets SM i Ostersund blev en siirde -
les bl&sig til.tstiillning. Deltagarantalet
var det }iigsta pE lenge. DeIs berodde
det sivetvis p& de hdga reskostnaderna
for itt t<omma till t'm-itt i Sverige" dels
ocks8 p& att nu var sm&klasserna inte
liingre med. Av 50 anmAlda stallde en-
dast 35 deltagare upp. Rune Johansson



blev su-ve r5n mAstare i S-klassen med
mer 5n dubbelt sE bra tid som tv8an.
En enast8ende bravad gjordehan ocks8
genom att ensam liigga beslag pi Vin-
garnas jubileumspokal fdr 3 -mannalag
i. S-klassen. Att han dessutom blev
mastere i F och 3:a iG forringar inga-
lunda prestationen. Genom ett misstag
i sekretariatet korades Landegren som
mAstare i G-klassen, men fick senare
Iairnna titeln till Deurell: Resultat:
Sint. Rune Johansson, Norrk6ping 779
Gint. Anders Deurel1, Vingarna 202
F. Rune Johansson, Norrkoping 526
Lag: Vingarna

Anders Deurell gav i PopuliirTeknik
en &tertrlick pB Sm. S-ktassen ans5g
han ha stagnerat, even om modellerna
var vackert byggda. G-klassen, nu en-
iigt Wakefield-regler tycktes ocksi ha
stett stilla. Med undantag av att de tun-
nare segelprofilerna slagit igenom tyck-
tes modellerna vara konstruerade fore
kriget. F-klassen derernot tycktes vara
pB upp6tg5.ende och en hel del intres-
santa konstruktioner visades. Diesel-
motorer dominerade, endast I'Bananenrt

forsokte rned en tiindstift sm otor - OhIs-
son 23 p& sin nya "Hum1an".

Finland vann den nordiska landskam-
pen i Odense 31 augustl. Kampen stod
mellan finnar och svenskar. Danskar
och norrmSn kom l&ngt efter i resul-
tatlistan. lndividuell segrare blev Erki
Toropainen och b6ist av svens5a.rna^var
Rune Johansson och Gunnar Kai6n fre.rt
Norrkoping sam.t K. E. Carlsson ir&n
Stockholm. C. H. D6rantz fungerade
som lagledare.

"Liiwen'' l(ommenterade den finska
segern med att ge de finska modeller-
na sin elcge. Irinnarna hade kommit
6ver den svenska "Reynold-sjukanrt och
overgivit de tunna, extrema figelpro-
filerna, som gjorde modellerna sv8r-
flugna i bl&svHder, men samtidigt hade
de vSgat ge sig pi stora sidoforhSlIan-
den, d. v. s. Iinga smala vingar. -f)esvenska modellerna var av 1944 5rs
t3p, breda vingar och gdrzra diamond-
kropp, med undantag av Termik-Johans

modeller som hade kort spenslig och
elegant kropp, 190 cm spiinnvidd, a1lt-
si stort sidoforh5llande och absolut
minimivikt.

En av Vingarnas besta rrodellflygare
Olte Lindh gick bort den 18 februari
efter en l6.ng och sv8r sjukdom. Olles
stora intresse forutom W akefield-k1as-
sen var att experimentera med t. ex.
inomhusmodeller. Till minne av Olle
Lindh instiftade Vingarna ett vandrings.
pris i G-klassen. Den forsta tAvliagen
hotls pB SkarpnAck den 28 september
och forsta inteckningen togs. av K. E.
Landegren.

P& grund av importstoppet - den
svenska dollarreserven var uttdmd -
blev det &ter besverligt att fE rraterial.
Balsa fanns det gott om, men..gummi-
snodd fanns ej att uppbringa. Aven si-
den och japanpapper r&dde det brist p&.

Landets stdrsta rnodellflygklubb
fanns vid denna tid i SkeUefte8. Mtr'K
Ornen riiknade inte mindre 5n 1?0 med-'
Iemmar.

Fr&n KSAK to gs fr8gan om liinsindel-
ninE &ter upp under &ret. Trots flera
pS.iirrnetsei'i t'Mode lIflygaren " besva-
rade endast ett fAtat klubbar den enkat
sorn utsendes. Di resultatet var nega-
tivt ans8gs tiden ej mogen for s8dan
distriktsindelning.

Forutom dg sex centrala rrrode llflyg -
kurserna pB Atleberg, NAAs och i Kal-
linge orginiseradesJor fcirsta gingen
lokala nybdrjarkurser enligt fastste[-
da program inom 2? klubbar i landet.

KSAK utlyste en brett upplagd kon-
struktionspristSvling, d?ir det gtillde
att sanda in tJpmodeller for sBvEI tiiv-
lingsverksamhet som nyborjarkurser.
31 modeller insandes, men av dessa
gick l6 omedelbart i retur, dB de ej
fylLde mAttet. Av de 15 Sterst&ende var
det endast tre som kunde tiinkas anviin-
das, d& kvaliteten var ganska lfu.

J:infdrt rred 1946 hade antalet klub-
bar minskat nrd 64 och det totala anta-
let registrerade rodellflygare var ?310
vid &rets s1ut. Att verksarnheten ilndock
var ganska god kunde utlesas i det oka-
de antalet m6rkesprov.

t. v. .&te t'Postist' Larsson, Vin-
g-iina med sin Wakefieldmodell

t.h. Pinotti-Diesel. 1,5 cm3



Fnix,ta MIDELD REDUrT D'"nYbN

3x3 fc'tu

i,'i'ljii,

,f at *t riirl tC aw, l.abrl

Skalq %

tna, X'/ea(t'

24

7;/
kotlagey'

./bo/ro .,



rT.N; LE MODELE EEDAfi trAYION

4eddt ro
higcr 2"

SKflt?r/o

'iRoNic'
Vokefield av

M. CARLES

Fraask tYilstere,
1962

(l&rno*Eotlw+Bo+t&+

25



L,4

tp

lrtalt

f
lrP,

F;g.3

8

A,A
7

6

Ar5
4

x

L
q,

I Re o 5' l0+ r;g 6

u

4
.II
"I

26

r t9. t

,0 ,2 r+ t6 ,E

Q,

F;g'5

L

I

I

I

I



Kenn€th NiIs son:

Sta,tislr liingdsta,Iltlitet
. Som bekant vandrar en vinges tryckcentrum fram&t vid en anfallsvinkel<ik-

ning, samtidigt som lyfikraftskoe fficie nten blir storre. Detta faktum gor att man'
skulle kunna tenka sig en punkt, beliigen framf6r tryckcentrum, runt vilken aIIa
rrioment d.r konstanta, d. v. s. produkten av hilva rm och -lyftkraft 5r lika vilken
anfallsvinkel som an vbtles. Det visar sig ocksi att en s5dan punkt, med ganska
gori approximation, kan bestemm'as. Punkten ka1las neutralpunkt, el}er aerody-
namiskt centrum,. och iir.vanligen belSgen mellan 20 och 30 fo av kordap, fram -
ifrSn riiknat.

.Ndr vi nu vet att siv51 vinge som stabbe har en neutralpunkt, skulle marr
dE inte kunna tanka sig att ocks& hela modellen har en?L&t oss till att borja med
antaga att sE er fallet, samt undersoka vilken nytta vi kan ha av denna punkt. I.
fig. "1 ser vi att totala lyftkratlentZ.f , i neutiaU8ge, angriper. i tyngdpunkten,
simt .tt en ijkning av lyftirafter{arfm 5 i te verka bakim tyngdpunkte.n, fo-r att mo-
dellen skall vara stabil. Harav folier att modellens neutralpunktlflolmEste liseadellen skall ,a"" itauii.- Ha."" Iorf". ,tt *oa"rr""s 

"u"irJrp"ntty'llp)miste 
ligga

bakom tp. Foljande ekvationer kan uppstdlla s: 11,7.y,(t6l).lppprritahde momentet'
A7p. (l+alf,x-o) Hdrur rrs:

A7r'al'X " "'@
Ekv. 1 visar att ju storre "x" eller statiska marginalen ar, desto'stdrre

blir den statiska stabiliteten.
LEt oss nu forsbka berikna statiska marlinalen. Fig. 2 visar krafter och

hd.varmar i neutrallege. Foljande ekvationer kan uppstdllas: ( Beteckningarna
framgir av figuren) /., ,., 1, /n.o . /.r.1

l.'d'As : ,'
(Index v betyder "r, "..i;i;fl" "rJfrrlt,j", ""n index s au den hiinror sig
till stabben. ) Fig. 3 visar krafter och hiivarmar efter en storning. (I fig. tenkt
som en h6jning av nosen. ) OBS attAl kan ha s&viii positivt som negativt verde.
Omll<0 blirU)Xvllket inte inverkar pH slutresultatet. X reknas positivt bakom
tp. F6ljande ekvationer kan uppstellas:

(/r* a1,)'e' n, Al, + Alr'a/-
,i' 

:;:;l 
O, =l' t ,,ot"1fu*c'e+x-u)4ts"als!,t-x'u'dA

Genom utveckling av ekv. 2, samt med anvdndande av tidigare uppstiillda
likheter, erh&lles slutligen:

u- als(A'd) - alr(o +c)
A- Als t 61,

Ekv. 3 giiller med mycket stor noggranhet, under forutsdttning att vingens
och stabbens neutralpunkter noggrant kan bestiimmas. Av ekv. 3 kan foljande
slutsatser ciragas: 1) Statiska stabiliteten okar med okande stabbmomentarm,
samt om stabben har liten tc-vandring. {Inte s& viktigt) 2) Statiska stabiliteten
minskar med dkande vingmomentarm (tp l8ngt bak), samt om vingen har stor tc-
vandring (viktigt ! ). 3)41. bor vara s3 stort som mojligt;61, si litet .som mtiiligt.

Det kan vara intretsant att veta Cen verkliga momentarmen(!lbt' a. for att
gdra upp diagram 6ver modellens tc vid olika anfallsvinklar. Vi vet att:

I diagrammen avsettes anfatlsvinkeln{OJta"g" x-axeln och momentarmen
liings y-axeln. Diagrammen'f&r fdr en stabil modell utseende enI. fig. 4. Ju
st6rre y-verden, desto storre statisk stabilitet. Diagrammen'utfores llimpligen
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si att anfallsvinkelindringar infores som gradering p& x-a.xeln.
Hir ovan sades att iiatiska stabilitelen okadJ omAl5 var stort ochAl,

I det f6ljande ska1l belysas vilka faktorer som inverkar pSalJ och aly.

als. sr.? Y'/-\ ac, .

at, =s,.g.lr%i".oq.
,a.i $ = barytan; ? ' dynamisr.. i"y"i"t; '4/dn =^ rrruurkoeffic ienten (Q
funktion av anfallsviirkeln (QJkan inom ett stort 6mride betraktas som en rat
varfAr d!4= konstant);d i j 'anfallsvinkeliindringen. InsAttes ekv. 5 och 6 i

Iitet.

som
Iinje
ekv.

@

@

3 erhAlte;:

x=
lt-a1 - la+cl

cJ5' s+5,'

ligt 5n vid oendligt s idof,iirhAtlande.-fr.*d;=d
vari C. = den tillQ -vdrdet svarande anfallsvinkeln vidfi,6; Q, = A"t inducera-

En vinge med andligt sidofdrh&ll an aelA) $", p& grund av tryckutjiimningen,
ett tiitskottsmot st&nd det s.k. inducerade motstindet. TryckutjAmningen orsakar
ocks& att den till ett visst Cj -vlirde horande anfallsvi.nkeln blir st6rue vid iind -

de anfallsvinkeln. q = verklig anfallsv,inkel.
Utan att gB in p& hArledningen skriver vi:

^ Fol att berakna q -or.,r".,Jl, ,r(rAo, v. s. d(f,rvta olika sidofdrh&Ilanden
utg8r vi frEn fig. 5. : -1utger v1 frAn lig. 5. : -1

,,-.:y,;;ii,"q = Y'/rJ;P; 
,r 

o;=* _ [a,,tdr.lo".u)

^ _^rr. fr.A, 71.A,Q1- A + O1 " ra' tt t-rt

(Anfalls_vinke-1n fdr 4 = O (C.f a" givetvis-,obe roende av sidofd rhellandet).
HArur f8s: ' 

[O/d*
Y'/'J'= '---ffi

L /de)oo I - dciln \-7

varp& detta vd.rde anvandes for be rakn ,S1r:11"1tr. -. oBS cl -kurvans lutning
ii.r indast i undantagsfall lika fdr vinge och sttbbe vid a'a,r-' -' -'a; _il;;;; branthet kan sdgas vara en funktion av unilrrsidans valvning.
Ju storie valvning desto brantar" Q -kurv, +.)/,. s. .Fto-rr t "'/l;', Dbremot har
6versidans viitvniig mycket liren inverkan p3' oct/6-91,1iin-ge pfdfilen inte er ex-
tremt tunn eller tjo*ck,'vilket,resulterar i mind rii'd.'/t". .l "t:p' I li'i: 

fyra kurvor
utritade. De represent"r^, k som funktion av sidcii6 rtr&Ilandet, f6r fyra olika
profilgrupper, vilka indelas enligt f6ljande:

Tf.4,

28

om sedan: 
lOrr/r1r= k, orA [rrr/rJr=lr,

{A, ochfrrt<"., sag}s iJ3'o""rio,ionsfaktoier fo'i vingens och stabbens profilfor-
m6r ocii's idoforliauanden) e;:h&]1eq: ,, 6 ,=.

Vi'l-at;Sr'/','P.a ,, .O
,'-t .t'n i rl[*"rof i} en kan ar]t sE *, o ch it5 be riikna

_ Y - J9 'fg'lo-c'/: "' ny l--s' ' LV,

n-faat) u. uu,,,l ,o" rr"n'JJ'n""rl[dl'r"ru", kan arlts&*, ochrt5 berdknas.
xan."r 

-mt 
rit8"emot endast d414"tar dndl€t sidoforh8llande, kan motsvarande

vdrde f6r olindligt sid ofo rhSllantie beriiknas enligt:



Grupp l omfattar proftler med plan eller konvex undersida samt symmet-
riska och s. k. tryckcentrumfasta.

Grupp II o*irtt". profiler mer) mdr rtig und€rs-.ldsveLvnrng l<y,rt!(s/, av l<ordJ
Grupp ttt N'loclerna S-inr profiler. - 3<Y"<5 .. -
Grunp ]V Vdlvda Dlattor bch prnliler mecl - Y"Z 6

[rr,/fir=S,, Pr,/Ar= e.r [d/,,fu72 Yr/rf*= r,o
Vinkelkoe ffic iente rna har a.ngivits i lutning fer radian. i\tt observera er

att.siffrorna endast ar medelvS.rden for.profiierna inom r-edptktive grupper. Vi}1
man s&Iedes ha bdttre vdrden for n6.gon profil irrmellanstallning" kan man inter-
polera med niirmast intilliggande kqrva.

For praktiska berakningar av staiiska marginalenvdndas: S,.kr..b __$r.fr".(/p- 2iX=ffi
vari tp = tyngdp unkt stege t 'i o; av vingkordan framifran rd.krrat; I = medelvingkor-
dan; b = avstdndet tp stabbens tc.

Som grund f6r formeln ligger: f6ljande antaganden: d dr sB litet i,forh&Uan-
de till b att-det kan forsummas, vingens neutral.punkt iir beid.gen pi 25rb av ving-
kordan. (Om man mlsstdnkcr atl vingen har stor 1c-vandring katl man insAtta
siffran 20 isLeilet for 25) Sifferviirclcri pa /1, oahfi, rages liimpij.gen ur fig. 6, var-
vid man forst f&r bestamma sig for vilken g^rupp den aktuella'profilen ti hor,
samt eventuellt interpolera. Som riktverden pi statiska marginalens storlek kan

kan foljande formel an-

foljande vrirden anvEindas r

$:;;i iri;i i 6-;nt 6<X<9; F-int 6<f,<g; S-t 3<x<6 k^l
Hiir gdller att de storre verdena anvdnds ner modellen har stort troghetsmoment
ochri Eiler man onskar en mer iin vanligt stabil modell. Vd.rdena har kommit fram
genbm beriikning av statiska marglnalen fdr ett antal rnodel.ler och visar s&Iunda
iad flertalet moteIl{lygare anser sog behova, f6r att erhAlla en stabit modeii.

Vad betriiffar stabbprofilens utseende, sii ger fig. 6 med all onskviird tyd-
lighet vid handen, att denna ska]l ha en se kraftigt valvd undersida som mbjligt.
Yidare han ur figuren utliisas att sidoforhallandet i varje fa1l inte bor.understiga
4. En fr5ga, som i detta fa1l kan b1i aktue1l, Ar vilken inverkan Sndskivor kan ha.
Att de forbiittrar stabiliteten torde vara klart, men i vilken grad? S. Isacson an-
s:J i 'rqur man konstruerar molejlf]v"s,q],T'j 9T-1",9i'r:_::.iq_"-iE?,'A:1:::.:9,Td-ser 1 "ftur man konstruerar modellrlygplan' det lnducerade morsranoer meo an(
it<ivor 6r- -r **-.Co;; vari f 

. f-orh&ilandet andskivans hojd -s piinnvidden.

Lit oss an rarraa aelt
o;d-_o,Z;-T-.'oj , '*". A ---.-----..--" *-. ---
anvlnda-defta for att beriikna vilket sidoforhallande utan Andskivor, som

motsvarar ett visst inducerat motstind. nitr il.nltkivo* +edair anvandas.{o#*e-
rii&ra De-tlo t;dolirhd llandc (A**l ,tsan scdoo onvdndas lir all
derihna 'ks.

,azLr o,6 ,@
ff.A*t, Ae +

A = sidofo rh&l]andet Sndskivor,
Ett studium av ekv, I2 r'isar att dndskivo;' etidast kan vara till nytta nar

s idofo rhal iandet ar litet och nzir dndskivans irojd iir minst }ika stor som kordan,
dkningen Ar dock inte fbrakttig och ndr man belSnker att kordan bor vara s& stor
som mOitigt, for att fdrhindra. underkritisk stromning, kan iiitdskivan vara en bra
1<isning, tro'ts att den medfor en del praktiska olAgenheter.

NYTT SYENSKT }IOJDREKORq

KSAK har nu godkAnt det hojdrekord pe 1.530 meter som frar satts av Lennart
Olsson, Malmo nied sin radiosiyrda nrrdltl "Snabben". R itning och- arbe tsbe skriv-
ning till r'Sna.bben" fanns fir ovrigt i MODELLFLYGNYTT nr 1i 5r.

O}TSLAqSBiLDEN
P& omslaget ser vi denna g&ng Svenske Miistaren I Wakefieldklassen, Anders

H&kansson, iliippa ivag sin modell. Fotot togs i samband med VM-tiivlingarna i
Wiener-Neustadt i 5r, 'ar som bekant Anders blev 2:a"
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AKM:s lnbitidningstiivling 819
De skinska lriflyktentusiasterna generalrepeterade infdr -hcistens stortiivlin-gar

tillsammans med 6n stor de1 av den danska eliten vid AKMIs Inbjudningstiivling
p& Esliivs Flygfiilt- Tiivlingen, som fr&n t,6rjan var avsedd att f& en intiry karak-'t5r, visade si! nastan bli en riktig stortivling, i det att ett 80-taL modeller an-
meides til1 start, A2 var som vanligt den popukiraste klassen med 37 startande,
men Sven de ovriga hade god besattning.

Under hela tiivlingen bl&ste 6-? sekundmeters sydviistlig vind, den efter f61t -
och sk6rdefOrhslland-en biis{a vindriktningen. Veteiligen forlorades ingen modell
i n&got sadesfalt. Alla trivdes i solskenet, som dock di och di avbrots av tjocka
moti, fotlattligen fanns det gott om termik och "fdrridiska nersveprr.

poul Lauridsen fr&n Naestved i Danmark, som haft en hel del otur vid_nyligen
timade NL och VM fick en fulltrEiff i A2, som han vann, endast 26-sek frin max.
J"t" Futt"rs"on frSn Hsssleholm gick in p& andra plati, men sedan var det inyo
danskt. Tredje t. o. m. .sjlitte plats fick hemort 6ver Sundet och med visst fog
kan kanske s:igas att A2 dominerades av de 16 danskarna i klassen.

Att Anders HEkansson dr i ypperligt slag f.nv. bevjsade han genom att ti1l sin
silvermedaq fr&n VM l5gga eri-riacker segir i C2 p& dagens enda $o<resultat.
Kongsberg dch Nordiske mastaren K/ster fr8n Danmark fiilj de efter honom, dock
pi betryggande avst5nd.

I D2 vann :innu en dansk. N. Chr. Christensen, fQre Lennarth ! arsson frEn
Solna, som just er nere i Skine pB militert bes6li. Ake Lundin fran AKM hade
chansen att -vinna iinda fram t. o. m. 4:e per. , men t,'verr krSnglade briinsle-
timern 2 g&nger i 5:e, i vilken han i.nte fick n8gon start noterad.

41 sluti.igen hemfiirdes av Eolf Hage1, som tydligen k-an flyg-a -allt. Hans tid
74i sek 5r &ekligen av hog klass fo-r"denna mod'elltlp. H8kan- H8kansson (? Er)
trempar i Pappa'Anders Iotsp8r pfi. ett fortjnnstfullt satt. Andraplatsen inger
goda fiirhoppningar for Atervexten inom farniljen.

Man tavlade Aven i lag. Hdr vann arrangorsklubben ftjreTermik fran Hillerdd.
Glada modellflygare res[e s& hem var och en ti1l Bitt i f6rhoppning om ett uppre-
pande av evanelianget niista &r. Tiivlingsledningen harlovat tanke dver saken.

De basta resultaten: L.H.

Rolf HaEeI AKM 741 1. Poul Lauridsen Naestved 814
HEkan li3,kansson AKM 5?0 2. John Pettersson Hiissleholm 811
Staffan Rosenqvist Trelleborg 4?6 3. !1. Mikkelsen Gentofte 780
Knut Andqpsson AKM - 387 4. Arne Hansen Virum 756
Jan-Olle Akesson AKM 3 48 5. Thomas Hansen Terraik 7 52
Claes MSrtensson Trelleborg 2?5 6. Finn Fredriksen Yirum ?30

l.,
2

4.
5.
6.

CZ (14 startande)
1. Anders H8kansson AKM 900 1.
2. Kjeld Kongstrerg Virum 823 2.
3. Thomas K/ eter Termik 721 3.
4. K.E. Widell Virum 709 4.
5. Poul Rasmussen Kalundboig 705 5.
6. Lennart Hansson AKM 690 6.

D2 (7 startande)
N. C. Christensen Gentofte 661
Lennarth Larsson Solna 639
isars Olander AKM 588
Ake Lundin AKM 572
Per H8kansson AKM 456
F. D. Kristensen Gentofte 3 86

Lgr 1. AKIVI 21?8, 2, Termik Hiuerdd 14?3, 3. Kalundtrorg 923, 4, Trelleborg.

Prislista frEn stadsmatcfi i Ut'kgntro[, Motala-

Combat-A (1, 5 cc) Combat-int Combat -35

L 1. Olle Broman - L
2. G6ran ltedr6n - L

L 3. Gururar Wtinstr6m - L
4. Lennart Norrbom - L

- M 5. Per Thorell - L

1. Bo Nilsson - L 1. Per Lindstrand -
i. Strtt"tt Larsson - L 2. Boris Dahl - M
3. Rooer Holmbere - L 3. KjeII Bonstrijm -
+l Coian Hedr6n --L 4. Leif Sagle - M
5. Gunnar Wiinstrom - L 5. Gdran Sandstrbm
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@ Uariophon-tfarleton
Grundigs flerkanalsanl6ggning Variophon-Varioton har snal'bt blivit mycket

pepuliir b1]and radioflygarna-.-Genom vel;i igt titlmotesg&ende av generalragenten
Lan vi p& denr:a och fbreg&end,e sidor vis-a kopplingsscherrnr. och biider pi de oli-
ka enheterna.Vi vilI dock avrida aila frin att oppna mottagarna eller gora andra
ingrepp, da i s& fall den'6 m8nader l6nga garantin f<irfaller"

Mottagardel
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PeterWanng&rd:(Seocks&MFNnr1och21962)
BIDNAG TILL DISKUSSIONEN OM KURVTRIM

Eftdrsom jag 6om ofdrbiitt-e rlig friflygare ar ganSka intresserad av dis-
kussionen om kur.iegenskaper, s& sku1le jag gerna vilja framfora n6gra synp-unk-
ter pB iimnet, trots ltt de lycks vederlegga delar av Valter Johanssons och Gun-
nar Holms Ssikter.

M&nga friflygare har kanske n{gon g&ne stEillt s-ig- fr&Fan: "Hur skall man
rlppfatta en mode[s flykt i en uppitgiende luftstrbm ? Skall man anse, att mo-
dLilen p&verkas av den upp&tglende luftstrdmmen, eller skall man anse att ker-
,*" uithilgt talat flyger rirla iormat siunkhastighei ien hiss, som rdr sig'upptt?'l

Det fysikaliskt riktiga svaret p& frEgan iir f6ljande:^ P{ erund av sin vikt
(massa) hal modellen un ii"s tr<ighlt. D;n strAvar- allts8 efter att beh&lta sin
ursorunplisa riktning och hastighe"t. Under det forsta dgonblicket som modellen
;;ii;;;"& i en upp?tg&elde liftstrom, dE modellens-f6rm&ga^att behalla det
ursprunglifa rarefsetiltst&ndet er stOrst, sE p&verkar den. upp&tg&ende luftstrdm-
men molefien med en upp&tgEende k^raft, som kan t6nkas -angripa -i -horisontal-
projektionens tyngdpunkl-(e3 Ne t;, O& denna a1ltid ligger bakot modellens tyngd-
puni<1, inser min ati det uppstSr ett vridande moment l<ring TP, som- sEnker mo-
ielleiis nos. Detta er allti& fdrklaringen ti att rnodellen Ilyger med siinkt nos i
en vertikal luftstr6m.

Detta 'rs5nkta-nos -lagerr bi behitler modellen doek bara en kort stund. Den
uppEtritctaae kraften, med iilken modellen pflverkades av den uppitg$ende luft-
sii,immen, har snait 6vervunn-it trdgheten, och efter en kort tid har model16n
acklimatis'erat sig tilt den uppitg&ende luftstrdmmen, och man kan nu saga, att
modellen flyger i en hies med stillastiende luft.

Det iir bara under den korta period, som modellen p8verkas av den uppEt-
g&ende luftstr<immen, som man genom diverse assymeiriegenskaper som t. ex.
ikevningar av bdrplanen kan paverka modellen att kurva mer eller mindre sndvt

3**4

f V =Iuftkraftens horisontella komposant
C =centrifugalkreften

luftstriimmens komposant i kaningsriktti[gen

3{

*( )cr r*n

' Fig.



i onskad riktning. Detta borde ha poairgterats i Valter Johanssons inlaigg. N5r
modellen viil be6kriver stationdr flykt, kan man inte gora nSgot at flyktmdnstret.
S& ar t. ex. fallet di den har I'acklimatiserat" sig i en termikblSsa. Att modellen
j s8dana falI ibland kan forefalla "snurra runt" biror da pa lluktuationer i bl&san
och man kan d3 genom vektoraddition f& fram den bana modellen beskriver i
forhaltande tilI marken.

L&t oss avslutningsvis betrakta jiirnvikten, dE modellen beskriver kurvflykt.'
Vi vEiljer det enklaste fallet, helt oskrankta symmetriska 'vinghalvor och kurv-
ningen &stadkommen genom kurvroderutslag p5. fenan.

N6r modellen flyger i cirkelbana, iir yttervingens hastighet st<irre [n in-
nervingens (detta geIler iven motstAndet, men det motverkas av sidoroderutsla-
get), och ett rollahde moment uppsta-r, som vill vrida modellen runt sil l:ingd-
ixei. FO" att detta inte skal1 ske, miste lyftkraften pi n&got .siitt 6kas pE inner-
vingen. Lyftkraften p& innervirgen 6kas, genom att modellens innervinge skjuts
fram&t (se fig. 1). Modellen blir sidoanbl&st, kroppen er inte tagent ti1I den cir-
keI modellen beskriver. Varfor Skas innervingens lyftkraft, nd.r dess framkant
skjuts fram? Jo, pB grund av att vingen har V-form. Ddrigenom^ okas dess an-
falisvinkel vid en framvridning. Detta Ar dt stereometriskt f5 rhalhnd.e, som vi
inte bryr oss om att bevisa. Figur 2 kanske kan ge n&gon viigledning.

Men n6r modellen beskriver en cirkelbana piverkas den ju av en centrifu-
galkraft, som vill slunga den ut fr&n cirkelns medlepunkt. Hur Sstadkorruner mo-
Iellen jdmvikt ? Jo genom att "banka't, dvs, genom att sarka innervingen. Luft:
kraitent horisonteila komposant baLanserar dS centrifugalkraften. -Se fig. 3 !

Bankningsvinkeln (B) 5r beroende endast av centrifugalkraften o dvs. kurvradien,
men hell oberoendb av as,'rnmetri hos vingen. \lid myckei sm& kurvradier skulle
modellen banka mycket kiaftigt. Genom att lyftkraftens vertikala komposant d&
blev iiten, sku}le ca minska och modellen skulle flyga med mycket stor ha.stighet
litet glidt;l. Detta ar en nackdel med for sndvt kuiv. Obs! Bankningen ftr inte
setta; i samband med det vridande momentet kring rollaxeln, som sidoanblSs-
ningen utjiixlnarll Eesea saker har ingenti.ng med varandra ati gora. Att V-for-
men utjiiri:nar kaningstendenser har ingenting att gdra med storleken av vinghal-
vornas horisontalprojekticn. Figur 2 antyder den riktiga forklaringen !

Vad hlnder nu vid ett sta[, dA wi vet att innervingen flyger med st6rre an-
fallsvinkel ? Niir kiir:ran flyger in i termik, triffas vingen forst av den upp&trik-
tade luftstrommen, och nosen h6js. Innervingen overstegras ftirst och kirran
vrider sig d& runt denna och beskriver en del av en. mycket snlv cirkel. Under
stallets a;dra del, dE karran har '!sjunkit genom" beskriver modellen kanske
fortfarande en n&gbt snevare cirkel 8t-sammi h31i, om vinghalvorna flyger pE
ca-kurvans" linj5'ra de1, ty kurvroderutslaget ar proportionellt mot hastighe-
tens kvadrat. Denna andra fas av stallet jamnas inte ut av flyktmdnstret.

For att inte blanda ihop begreppen f6r lisaren slutar jag hir,men det finns
oerh6rt mycket mer att skriva om i samband med kurvflykien, framf<ir allt olika
asymmetriegenskaper. Formodligen kommer jag (om utrymmet tillEter) att skri-
va en artikel cm termik- och kurvtrim, rneningen med detta korta inliigg var ba-
ra att i n&gon m&n vederlegga Valters och Eriks teorier och att ge lSsaren en
inkorsport till de problemstAllningar man moter. Jag hoppas nu bara, att iag
inte satt punkt for den her intressanta diskussionen.

Fallskiirmshopp med moddll-piloter
Varfdr kan man inte tilvla i. fallskfi.rmshopp med piloter fr8n modellflygplan ?

Man tar t.ex. en Curtiss SB2C Helldiver frSn Fritidsbolaget l8ter varenda klubb-
medlem som vill vara med att gora fallskeirmar och en gubbe som sitter p&.
Packar in den i flygplanet och sticker iveg. Nar planet natt den h,iijd man vil1 ha,
drar man i den 3rdje linan, piloten slungas iviig och dalar ned. Tidtagningen bor-
jar ntir man ser piloten slungas ivdg, slutar di fallskArren vidror nigonting som
sitter pi rnarken, t. ex. ett tr6"d eller liknande.

Allts8 en klubb kan med medlemmarnas hjllp kdpa ETT av ovannemnda flyg-
plan och gora fallskiirmar. Ej kopt skiirm. En pilof (gubbe)ska1l sitta fast i skiir-
men precis som p& riktigt. Ja, man kan bilda en " Modellfallskdrm sklubb" ddr
man bara behover en kiirra o. g. v.

Goran Stigsson
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& luftkud 6ver land och vatten

Si-eurd Isacson st8r Sven i ir firr hdstens se,nsation inom hobLryvErlden: efter
a"Jfl;"'p;T;"#;"]i fA; i;; *" ""a"a"a. 

MEFA s om ar fulrkordist stabil och'

vttersienkel att montera ihoP.,""M;i;l;fil;;;;d";;i'ar engelska rinjer och kommer snar-t till sverige,

dar de v5ntas revofutiorieri 
-USa" 

"ki"gA"dstia-fik 
oeh kustfdrsvar genom sin ena-

;;e";.'le;i;;-;t ;;il-;;il-i#t och sd'kert; over bgde land oc| vatten'

Sil;;i";";;; moaen . nu triiat' SAA B : s nvligen orovflusna ME FA'
svavaren utkommer'i'-";;;#;il"a 6:-irt't uvgejsStslr'.. ei-d,1 har elegant

-formpressat skrov i pi""i.-iir. a"f"t SrfArdiga-, ol[-Nlefan el ry?]f- att sette

ffi''#=;ff; riigpr^"r|. 
-o"; behdver inte ens mgias och pryds av marinens flotta

emblem i guld pd a"" *lii"[ia-pi"!t""' Meforna Er 32 cm l&nga' och kommer i
vacker fyrfiirgskartong.

MOTOR-MEFAN er konstruerad for al1a diesel- o ch gld-dstiftsmotore r p& rnax

1 cc. Den svavar lika bra 6ver vatten som pB en slat skolg&rd el-ler qata' Flott6-
... e, i"tygga" I "iao".i,- 

.lit- fwgf'" iir irevliEare pE vatten 5n pE land' dZir

grus och darnn annars virvlar friskt genom aen nlageifbt<tiva, 8-bladig-a lyftfliikten'
B'";:;;;#i'o'r.?'Jp" r.i'i-tlo r.#itr*)] "*tet skal"enligt *ois"a"ar 600 km/tim
for fbrebilden. . .

Motor-Mefansbyggsatsdrheltkomplettamedplastlim'lyftflekt;speeialtank

EL_MEFAN svavar 
"Ii*"-a 

r"itt trots att den tlry1s s av sina 2 st 1,5 volt pen-

celbatterier. Den Er i #"*h6-;;;-!iaa u" Aygtdkriisk sensation! El-Mefan fly-
;:;ffi'; (;""',i;;;a;1e;-"-;fJii-r-i1"o* Moto*r-Mefan ir den fullkomligt stabil
och behover inte trimrnal "o*'"tt -flygplan' ,,En liten CrlUt t11. U."v. gga den bara

han kan liisa - eller rattre iiita p3 [,ifae" pA den lettftttliga bildritningen' Bygg-

iilt"l,iii".r,arr"" ro""t"fri";;;;;"; skrbr- iiven elmotoi' delar ti1l strombrv-
t.r"'*it batterihallare och kostar, Rp' i5:75'
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IIOBBY o FRITID 1963

--^lIlg!!y,S:!$itia^ var namnet-p& en utstiillning somarrangerades av tidningen
MODELL HOBBY i Ostermans Marmorhallar i.St-ockholm under tiden 25 oktoEertill 3 novernber. Modgtl-flfgnytts redaktor besokte som hastigast utstdlhingen pB

. dP-pnings.lagen den,35/i0 och fick ett mycket positivt intryc[ av det hela.- Ton-E vikten hade lagts pi att visa modeller i aktion. For detta fanns en cirkelbana f6rmodellbilar och linkontrollm odeller, en uppbyggd damm for modellbfltar och

. "-eforrr samt flera banor fcir miniracing. nil6julfJt til1 korning av modellmoto-
.-".T 991, provning av radiokontro anleggningar fahns i flera mlntiar. Det gick
ailtsE betydligt livligare till ein p3 andra utstallningar.

, Utsteillningen var vdl nd.rmast avsedd fdr stockholmare, och efter vad jag
kunde finna, war det endast stockholmsfirmor som deltop. Dominerande riai
Thor Hobby AB som visade det mesta som finns pE hobbymaiknaden, bI. a. artik-lar frin Beckmans och Truedssons, som inte sjalvu deiiog i utstdllnineen. Man
kan nog saga att det overvegande var lleksakssortimentetn sgm visadei av Ake
Thor.

Material f6r mera kvalificerade hobbyutdvare fann man i Hobbytjiinsts aydel-
ning. Har visades ocksi modeller i jiittlformat, bl. a. en. B ee fOr finstyrn:tg.

De stdrsta nyheterna hade kanske Fritidsbolaget, med nya flygfiirdiga plast-
modeller, Pactra-ftirger m. m .

Hos wentzels jick,dp som v re, prdva pE att bygga en plastrnodell, men ftirovrigt vieade de inte si mycket av sin stora sortering.
. Hela.Graup-ner--sortimentet visades av Artur Ilermele, och det er ju som be-kant en hel del_. Mats Ljungberg i Aero-Hobby g8r in foi kvalitetsprLdukter och
vrsade manga intressanta byggsatser och tillbehpr.

. .Innan _vi glck _en t1apB1 upp til1 forsvarsutsta[ningen pi airdra vaningen, vardet lii:hpligt att bcsoka sMFF:s monter. Den var nogira som utstii.Llningsmonter
betraktat, men nEgot med rrera 1iv skulle ha gjort si! batt"e i just detta samman-
hang.

som sammanfattning kan man saga att det var en mycket trevlig utsteuning
som arrangdren, tidningen^MoDEll Ho-BBy, har all heder av. vi fal rroppas att
den Sterkommer tirl nesta 3r, och att dE alla fabrikanter och grossister i ieobby.,
branschen blir representerade.

Niir portarna stengdes den 3 november hade utstelhingen besdkts av 43.000
personer och av dessa hade 2400 antecknat sig {or ett provnummer av MODELL-
}.LYGNYTT.

BREVLADAN:
John Poo1, .'3, Rothwell Drive, Savile park Road, H ^.I,IFAX, England. (NA News)

... "However last year Ron Moulton Editor of Aeromodeller went throughour contest lists and discovered that there were only 463 people in the whole 5f
the British Is1es entered competitions. This no doubt would'only convince ttratAeromodeller can n9t give up much space to contest matters, t"i it aiso "u"*"that 463 cannot justify an independent pubrication. we at prejent issue about 220copies, about 30 of these go overseas. unfortunatley, frbm a financial point ofview some of these are read by up to twenty peopte i6 one copy. should we turn
out a more exotic. magazine at a higher price I feel this tenden-cy may increase.

r.t 1s very nice to know yorse been reading my propeller articles, Thb last
two. were rr,rritterr a very long time ago, although Mode1 Aircraft brought them up
to d-at-g mainly from Northern Area News. I belive both ModelAircrafr and Aero-
mode-rler get lots of nasty letters .from sports flyers when they print this kind ofarticle. Certainly sales fall!. . . . tl

Jim Mosely, 12, The Avenue, Scholes, I.{r. Leeds, yorkshire, England.

be pleased
anyone care

to
to
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.. "I am looking forward to receiving your paper and rrouldhear from any modeller interested in FAI Friwer tUoaeis, shouldwrite.....tr"



rVE}iTZELPOKALENi
i,:,akti{ termik men lika kraftiga neisvep gjorde den tionde wentzelpokalen

riir'",.1'iri.si;";;b;ii;g;; ravling-trots det-fi-fri vadret. c)stersunds F1ygklubb

"u,o.r.L*-uo* 
vanligt fb"r arrangeirangen pEOpefdltet. St6r-re delen av norrLands-

elite: hade samlat! ti11 denna lraditiSnefia t:ivling for smEklasserna.

ii5r,<laste striden var det i c1, dar medelpadsduon Lennart Flodstrom och
liol.lsundjn i en sekunduppgorelse'fick se sig slagna av "[,unkan'' Farn]OI,S irom-
suncl_ sorn oivivelaktist hoi till de besta i landet i denna ratt sEiLlan forckornrnar}-
;; ilr;;. l lotSrssegfaren Flodstrom missade en start helt rren presterade
ar,nars en ;rrycket fin serie.

D1-idassen var svagt besatt och hr'oderna sven-Erik och sverker Pira tycks
vara rati ensamma i norr om att riktigt behdrska ]Jl-orna, sorrl de anser vare
Lrur),Ailgtl letiare att flyga An de tyngre- D-2-orna. Lila r.r11i presterade Sverker
Pira eii rejel kvadd ileAan Sven Erik fldg bort si att va;dera' fiek bara tv&
s'. D ate r note rade.

)tJrsta del taga ratlta I et .ianns som vanligt I l 1., men ba,ra Ostersundarna
Ci,sia 

-:iiiss6., 
oEh A"r.re Berglin fick nSgon -ordentlig termikkianing. I de tre

f0rsta ritarterna noterade de fI O' exakt p sekuncien samma tid, 1 80, 46 och 180,
*o,'1 s*dar] sleppte Berglin taget. Trean Kjel1 Ahlsten var tavlingens b:iste junior.

i'ie sriltat:
iii +s s l,L

l. G0sia ,'iilsson Ostersund 702
Zo .t\t're Iterglin Osters'md 508
:1. i.:3eil. Alilsl-ten Ostersund 349
,t. l'cr t:1q. Sodergrcn Skvadern 341
5, i r,.ar, J:';cbc Stocxholrn 277
5. sitig Le;-in Ostersund 268
?" illii:hsel Borell OstersunC 247
fl, Nisse )lAssdn Ostersund 245

G.N.

5lass Ct
1. Sten-Llno IiiirnlSf . Stromsund ?26
2. Lennarl i,'Iodstrom Skvadern 703
3. Eou Suidin Skvadern 664
4. Berndt Anciersson Stockholm 334
5. Ulf Lejdstrand Skvadern 264

Klass Dl
Sven Erik Pira
Sverker Pira

St16msund
StrolTIsund

265
784

ffiffiffiffiw

ffiffieffiwffiffi ffiwffi fuffimffiw

l#&w ffiffiffi& ffiffiW

fi doffi &n' fi mffirffiffiffi 
n* ffiHHff;d

A. Herrnele A/8, Lindv6lkplqE 6, Stockholm 9, Tal.: 69 19 lr, 68 15 15
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Sigurd lsocson presenteror MEFA

- en fullkomlig sensotion
inom hobbyvcirlden 

'

Korossen dT fdrdigfor-
mod iplost..,

SAAB:S

... som klipps ul lik-
som lyftfldkten

NYA SVIVART MEFA

l6 knop iiver lond och
votten pd luftkudde! I

Den svdvor liko stobilt som de sloro Meforno. som redon lrofikerol
engelsko linjer och snort revolutioneror svensk skiirg6rdstrofik octi'
vdrt siof6rsvor.
Skrovet i bddo byggsolserno dr elegonl formpressot i plost. Allo delor
or fordigo, och Mefon dr ldttore otl sdtio ihop on ndgot flygplon. Den
beh6ver inie ens m6los och prydos ov flolto morinemblem i guld.
[dngd 32 cm. Ligger i fyrfdrgskortong.

MOTOR.MEFAiI
dr konslruerod for ollo diesel- och glodstiftsmotorer pd mox. 1cc. Den
svdvor liko snobbl oyer vollen som pA en sldt osfoltgdrd eller goto.
Byggsolsen or helt komplett med plostlim, lyfiflAkt, speciolfonk och
brdnsleslong,
Sviinghiul med molorskruyor possonde ollo motorer upp till 0,4 cc
resp. i cc (ovses dven for bator) salis seporot.

Nr 9312l Rp 22:50
EL.MEFAN
sviivor ocks6 friti med sino bolterier ombord - en flygteknisk senso-
iionl EL-MEFAN flyger inne (och ute pd slot osfolt). Byggsolsen tir
mycket enkel och kompletl: dven elmolor, delor till str6mbrytore
och botterihdllore medfolier. Flygs med 2 st 1,5 volt pencellbotierier.

Nr 93120 Rp 15:75

ELMOTOR, botterifdsten, slrom-

e

FINNS I ER HOBBYAFFIR
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