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I d,etta n%nxrner:
Nya tdvlingslormer i friflyg, linstyrning och radioflyg. . . . . . . Lennart
Hanssons framg&ngsrika wakefield "Nordstlernan". . . .,' -..-' Nordiska
M,isterskapen i linstyrning och radioflyg...... Radiomoclellerna "I'ri_
delli" och "winner". .. .. . Monokote. . .. . . Prolilerna Go 41? och G610

Skvaderns Natlevling. . . , . . Verl:ivtingen i Iinstyrning' . . . .. . Ankrno-
de1Ier,..... Modifieracl 'fhunderl)ird. .. .. . Att flyga ensam. m.m'
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Myknefrer fp&m JlaPam

ENYA 60 II.RC

ENYA 60 II RC har snabbt blivit den
popularaste motorn bland multifl)€arna.
Det finns goda shel ti11 detta f6r hogsta
-.ffekt ar kombinerad med ldttskotthet och
goda trottlingsegenskaper.

Bland linesserna kan nemas faittriEtall'
kolv, tvi kolvringar och t1e kullager.

10 cm3. Pris 1?9:-- kr.

165:--
18:--

F6-STR
344t5O

1 0:10

HOBBYTJANST
Olofrgqtcn 7 o

Tel.

MK X'IULTISEIiVO konnrEr nu I ett Snnu
bdttre utforande som gor denl ldttare att
montera l a1la modeller. StorLek66x44x2B
mm. Vikt c:a 60 gr.

Tre utforanden finns:
Tvikanalsservo for reldrn otlagare 59:_-
T rl^anals.er ro -noo r", ...t , ".r'-
starkare fdr reldlosa mottagare 9B:--
Digitalservo for F&M Proportional 1501--

FUTABA SUPERHET

Den standigt okade radio flygve rks am -
heien gor det nddvandigt med sLrperhetan-
leggningar even fdr dern som flrger: med
en kanal. Vi erbjuder.:
Futaba FT-5C, transistors.indare 161:--
Futaba F6 -S'l'R, superheterod)rn -
mottagare med reli
Uppkoppllng for ovanstaende
Kompl. anl:iggning, F'T -5C],
och uppkoppling
Batte risats

Box 331O. Sio(kholm
oE/zO 2,3 04



Nfi@DEL&I'E$VTT
Orga,n f6rSrzeriges n4oc).etlfl5rgf 6rlcrrnct

SMFF, styrelse 1966

Ordfd rande:
Sune Persson
Box 105
Koping
Protokollse kr,:
C, -E, A un6 r'
Ilackgatan 36
Norrkoping
Kassdr:
K. -A. E ricsson
N. Kyrkogatan 25
Hdrnbsand
Grenchef friflyg:
Gunnar Kal6n
Svarvaregatan I
Norrkbping
G renchef linsiyrning:
Ch risie r Sdderl)erg
Torsgaian 39
Stoc kholm Va
Grenchef radioftyg:
Gunnar Ilofmann
Docentgatan I A
Malmo S

Grenchel raketflyg:
Olle OIsson
Bokebergsgatan 19
Hiissleholn)
Korresp, -sekr. :

Lars P,ndersson'Iycho Rrahegatan 35
Limhamn

LA MMH t]I,1'
teL. 0470, 23475 ellcr tJ172

A n svarig utgivare: Valter Johansson

AMffiffiffil7M6@
!'rAn redakt6rens synvinkeL;

vAD NU n-i.....".:
Vad dr det egentligen foI en tidning vi f&r, undrar

siikert mirrga modellflygale. l,L1gn, det ar bara den
gamla hederliga Modellflyg-Nytt som vi har pLoakat
bort nagra bokstaver ur namnet pg. Vad skall det tiana
till? Ilara elt nyit utslag av endringslust, tiinker kans-
ke de konservativa. Rikiigt si enkelt ar det inte fcir det
har att gora med ati vi fatt tidningen registrerad och
hoppas fe sSnda den som utgivarkorsband i fortsett-
ningen. Det visade sig att det tidigare lanns tva tidnin-
gar nred "nrodellflvg" i namnet registrerade och darfor
fick vi pE forslag av Justitiedepartementei andra titeln
enligt ovan,

Ait sainda tidningen som utgivarkorsband ar relativt
ldrndnligt och ytterLigare ett led i v5r stravan att sen-
ka kostn;den for iidningen liLl en rimlig nivd. Tidnin-
gen var pd god var att driva SMFF tiLI konkursens
brant orh ddrfor ldr r.edlemmalna linna sig 1 att tills
vidare fd denna enkLa blaska son) air hett framstalld pe
fdrbundsexpeditionen.

Genom aLL forslarka redaktionen hoppas vi att tid-
ningens innehlil skall fijrbdttras. Medlemmar av re_
daktionskonrrnilt6n har preliminert Iovat att fr, o. m.
nr' 4 ta en n)er aktiv del i ljdningens |edaktion och un-
der'fdiulsettning av styfeLsens godk:innancle hoppas vi
alt vi som alLa andra hedervarda tidskrifter skau fi
oi(a "rs ,.-ktJr, er sva_g J g.va _ ',t
a1nun...hel, ll.lr .. 1a..jLr a1 r r-(,1irs 1i e" lrno 'gt
sagt amatdrlnessigt satt och vi hoppas pd en forbatt-
r ing.

Under mellantiden ar vi my.ket tacksalrtrna om Iesar-
na vill tala or,1 for oss vacl de tycker och tanker om tid-
ningens inneheLl och utforande. Gl6m framfor allt inte
att rapporiera alla arrangernang sonl kan vara av in-
tres se fdr and |a.

Stutligen:Tyvdrr h:rr vi iinnu inte lyckais ta in ndgot
rv dc| o v '1, lurr|l . l r- rr I ' Jr.i, -, .ir;e 5' -
mec.el.n v..'ad* var d -ld f iqPr umu'l,gt a I ', lram
vare sig annons€rr' eller andra bidrag.

V. J.

MODELL - NY f '1' r'edigeras
SMF F is I.'orbundsexpedition

I
I
l

9)
a)
96650-15



MODELL-NYTT har alltid stravat efter att hella lasarna
varje tid rnest framgingsrika m odellplankonstruktionerna

informerade orn de vid
och det er darfor med

sarskilt noje som vi her presenterar:

Lennart Hanssons
Denna modell ar resultatet av expe-

riment och erfarenheter under de se-naste Srens tevlingsdeltagande och
inrymmer i sig Atskilligt av sina fore-
gEngare och dessutom etskiiligt av
"finesserna" hos de ovriga Wakefield-
AKMarnas modeller. Om prestandan
hos Nordstjernan sl(al1 her inte mycket
or'das, dock kan nemnas att modellen
lyckats vinna de tve tavlingar. den hit-tills deltagit i, namligen Ma.jpokaleni Uppsala och Srets UT i Norrkdpi.ng
och att den i 'rsti1Ia" luft torde kunna
astadkomma de onskade 3 minuterna.

Kort konstruktions och byggnads -
be skrivning:

K"oppei I '\erkas av 2,2 mm s.g
o, h meoe,l-5-d oalsa - sin "ramrp dFl
och av 1,5 mm dito balsa i bakkroppen.
Slipa gerna lite extra Iengst bak, des-
to kortare blir nosen. Motortuben ru1-Ias runt ett rnessingsrbr av 35 mmyttre dia$eter, bakkroppen runt en
kon med framre diametern 35,5 m m
och diametern langst bak 16 mm. Ko-
nens langd er 5?0 mm. Innan rullnin-
gen skall givetvis balsaflaken kladas
med japanpapper pA insidan och lackas
2 ggr med cellulosalack. Obsl Dettagdller aven ,bakkroppen! Fors tarknin-
garna framtill och vid bakre motorfas-
tet tillve|kas av 0,5 - 0, B mm kryss-
fan6r, nosplattan av 2,5 mm 5-skiktadlan6r. Vingbryggan utgores av 2 stplattor, bestaende vardera av 2 st
krysslimmade 2 mm ba1saflak. I dessa
inlalles 2 st 3x5x40mm furulister fram -till och baktill med 10 mm utskjutandevilket alLt utgor en kanske inte se
vacker men mycket stabil vingfastsatt-ning. De bada plattofna, som upptill
formas efter vingens undersida, lim-
mas fast vid kroppen, varvid noggrannt
iakttages att vinkelskillnaden blir denretta, ndmLigen 3o.

lnnan vingbryggan kan komma pd
plats Sterstar ait bygga resten av mo-
de11en, att den kom med nu beror pi
ati. den hdr till kroppen, vilkei aven
!-enan kan sagas gora. Denna, som
skall ,,era "/agr (m, ("Lt ir al^lS.IrraolJ/gg'r man i 'h.nd"r " nE s& sd. arL
rnan forst limmar ihop en ram av 3x5
mm i'r'am kan [s lis t, l0 x 5 mm boiten-platla, 3x6 rnm l)akkantslist och ovan-
kanten sonr tiilverkas av {i mm balsa.

efuy.,,,,,
Elter torkning av denna ranl isdttes
spryglarna av I1nm balsa i krlss.
Dessa har de icke Lrtformats t1]l sin
profil utan detta sker di hela arrange-
manget har torkat och slipas dE fr'amtill en profil som skall vara sylnmet-
risk och cirka 7,5% tJock. Tr nrodret
tillverkas av 3 Inm balsa och passas
noga till fenans profil.

Vingen tillverkas pA traditlonellt
saii nred "stark" baLsa i spryglarna
och for ovrigt med iahttagande av hdg
kvalll-l , ..s p.1-. f -r ' l'r 'gar' "i mltten utgores av 1 mm balsa och
runt urtaget for timern i milten skall
iillpassningen vara extra noggrann.

Stabilisatorn tillverkas ocksi den
pa traditionellt satl, profilen dr ?, 5%,-k, v-lkFr \"n-k, 5r .bo\ind:gr a
I JfP'(a ne i tar kP ,o s dr :. sdlor r s L'-
formning.

Propellefn har en diameter av 550
rnm och en stigning av ?20 mm. BIa-
den 5r eLliptiska och har er1 st.irsta
bladbredd av 62 mm, 90 rnm frin spet-
sen. Undersidan har d:ir en stdrsta
skalning av 2 mrn o(ih hLadets tjockleh
ar diir cirka 3,5 mm, Framkanten pi
bladen skall vara ganska skarp.

Kladseln utgores av japanpapper,
dessutom kledes frarnre delen av krop-
pen (runt gumrnimoio.n) med siden.

Neir alla deiar av flygPlanei aI kldd-
da kan vingbryggan limmas pi p1ats.
l\{ont-.ra forst gummimotor och propel-
1er samt stabilisatorn. Leta sedan
l" -r -.n vil: sleq. r pla "-a r r.g-
bryggan si atl Lyngdpunkten kolrin)er
att liAga 689/o av vingens korda, ral(llat
fren fram kanter1.

(;umrimotorn utgores av 16 str'lngaf
lixl rnm PireLlisnod,:1, \-ilket ge| en mo-
tortid av 3{l sekuDder rrled 50 gr o.h 25
sel(under med .10 gr. X{odellen kan ock-si lLygas med l.t strenEar 6x1 e1ler
med 2i str', .1x1 i vilka fall motorti.lenblir n5got langre men ho.ldcrt e.i lullt sab|a. Detla senare arralrgeDrang tolde
vara Iempligasl vid le rnr iklll gning,
dock i)cker jag sialv bdsl om suset av
l)ro!eLlern naf derl laddas r]led sina
go,:1a lii sl|angar.

Sd n:igra orcl onr trimning orih flyg-
nirg. i\'iodeLLen sk:rLl flyg.L r haig--rv.rrvj stigrringcn, sorrr skalL va|a si branr

irI,ts. Iir sid. 2?
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"Nord,'isk Land,skump i d,e tusen sjbiarnas land,"

I rollerna:

P roduktion:
Regi:
Ljud:
Dekor:

M.)deIL-Nvtt resenserar:

FFF
FFF
quper Tigre, ETA m. fl.
Aska, blixt & dunder

TEAM-RAC]NG
1. Per och Ole Hasling, DK 9. 2S
2. Rosenknopp-S6dergren, S 14.27
3, Guy och Olof SundeU, SI|

SPEED
1. Rall Ekholm, SF
2. Leif Cernold, S ,

3. Kari .Iashalainen, SF

si.sor,t colteer l'LYcA RE sAGS
1. Hans Geschwendtner, DK
2. Roger Holmberg, S
3. Staffan Larsson, S

m. fl.
Hp lsrnglors n) bvggda rnternaLronel'a
vilka utrymmen fdr model1flYg.

STUNTMAN
t, Juhani Kari, SF
2. Ove Andersson, S
3. Erik Biornwall, S

213
2r0
209

Hardl rge, .Lsoetas pe5jdskog (ScLrt"la),
" )gptrt.. 5,rrl ea1s.a ansnrikslos men OJ
annons

De medverkande i detta skAdespeL har bott och forplegats pa
HOTELL OTNAS

som forutom tvi restauranger och ett kapelI hyser en stor del av Helsingfor
Tekniska Hogslioles elever (aven kvinnliga).

Spelet kan bdrja l

Se g.iordes mFd lerdska- lrngdr, hu-
\uoskakn;nga cn 1i ,ga ha"a1g'_, sant
som sig bdr ett Lagledarmote. Lagom
till lorsta regnsl<uren var lottning och
heat'ordning klara.

.;>-=..

- :<= --Z-- '>- da
LOITDAG
TEAM-RACING: Plotsligt bdrjade

fdrsta heatet och det iar lika pldtsligt
slut. Under denna korta tid forlopte
5 nlin. 19 sek. Det kunde mycket val
ha var'it finalen, vart mande detta bara
han ?

H4:

6



- Rosenknopp -Sbderberg visslade runt
pA bara 4.35.

Hasling-Has1ing hade att gora 4.57,men slog i gengeld av propellern istarten. Jervi-Aarnipalo var snabbasti luften men definitivt langsammast att
tanka om (startsvarigheter). Tid 5, 19.Andra h€atet vaf rnera normalt,
d. v. s. det ]nesl.a j:iklades for de delta-gande. Jens och Hans Geschwendtner
diskades medan Eklund-Svedlinp ochTor'll a-Raa'.(e 1el, hb.l r,5 o. h"fum-
Iade i 6.32 resp, 7. 15 f6r att fullborda
de futliga 100 varven. Domafna hadeblivit varma i kliiderna och utdelade
varningar med sto]. iver.

Sista heatet bestod av endasi tviman, fe1, LAG. SLrndeU-Sundetl hade
en fdr dem medelmattig tid4.45. Berg-
lund-Grankvist kdrde sdkert men sak-
nade rikiriga gnistan, 5, 23.

SPEED: Alltfler moln samlades foratt bevittna den tappra skarans kamp
och vatlennivS,n pi banan steg i en takt
som var inte alls si I&g. A11as vdr
Char']ie oppnade med en flygning sominte fx llbo rdade s, emedean motornovantat dok varefter karran slapptefrin linan. Kari med alla a:na 1 eft;r-
namnet klliade runt i tgg kmi/t men hacleflugit fol hogt varfor flygningen inte
kLrnde godk:innas.

Kai Karma var en nv bekantskap
som cler r a -Jg at-n.ns'Jt -, .a^'l-dF
.iet riktrga rpipeL r. Far t: 190,

Ekholrn: en liten k1lle men farligfortlhgare. Noterade blygsamma 198.rl n pd en k:i..-a .om llrr-"- pren.s.on' oLt ''s'r k a-n". PllstEl sJilv a--r dn g' .-L -:a 3un \gntnga- n ed dcn,lF i Fs a o!p- 200 \m . ca var dp. daLeffe Cernold, som overraskande alla
utom sig sjalv rned att ta ledningen pa
20.' km/1. 5a l-ddp t-r o.^-a I: Il,{.' Hage " .ro ort . K, -nm.t id1 I u r ',
nya personliga fekord: Det gar fort,,..
I ln Orgon.

ltegnet vSllade en del missforstAnd
mellan tidtagare och de tdvlande vilkagarna ville ha AtIninstone t6 meters
s ikt.

STUNT: Aven helhacle man svarig-heter med sevel r.egn och bliist somkonkurrenter, Klassen verl(ade ovanligtjemn och samlad. SanlLad :iven si ISngt
boft man kunde lr6n 6vr1ga tavlande,
kanske for att inte storas av ovasendet
fran odampade rn oio rer, Stallningen
efter forsta oingangen var i alLa fall
den att Kari ledde (som vanligt)pA 1025
f.ire Ove A. 92,1 och BjdrDwall 920, AIf
Eskilsson 6:a pd B? 9.

LugI1 och ro sdnkte sig over Seutula

varfdr regnvdd..n snabbt drog lvdg _.11

b;itre Jakrmarker. Med vir finska .i-
ceron Skre 1i pi srgl tsppl'lg l ller>'nkr.
Stadsdelen Hagalund visade sig vara
icke en motsvarighet utan en bjdrt
kontrast tiil vArt eget och OIle Olssons,
och kunde val anvandas som fo|ebild
till kommande befolknlngscentra.'Iitta
sialva na'n sane." Eter midl"dae""r var o t ope_ Lr. usF'l
hos finske lagledaren Palho, der alla
togs synnerligen vail om hand och for-
plagades rikligen. Det var ett liv och
ett kiv och alla trivdes, somliga t. o. nr.
i overkant.

SONDAG
Av en ilsket ringande telelon vaknade

nastan helaJlet svenska laget med sup_
porters. NAGON hade bestillt telefon-
vackning Inen omtiinksamt nog inle till
sitt eget rum. Var det menne han So-
&rgren eller vad han heter. Efter fru-
^ocr 1dm adpc sa m. I -nilI \ ald -j so_
v3 rna, l.p\. 1:gon ..kP ''dmngrvFr
-o-nbal')gar. sum ra,,Hl . mol\Fc
nrp hilrar rirr tlran 1le.Iann. Di -r,ue-

les fel stalle s€itt snusande l en sofla,
Till en borjan sAgvedret skapllgt Lll,

m.n sE sraar rnan r atr.-d"s rJO-.,,q
utvr:iktes molnens under natten acku-
mule rade vattenmassor pe skaran,

SPEED: Leffe infriade sitt lofte och
satte nytt svenskt rekord med 210 km.
Han beharskade fint start och landning
trots brist pa flotidrer. Rolf Hagel
deltog'iutom tevlan", flog m ono _1ine,
bitvis, dock tyverr inte i0 varv i sto-

Jens G. giorde 194 km i f6rsta,
medan andra slutade med nagonslags
]nvstisk rrubi.tsflygnindri c:a 10 knop,
Orsak; vatten pa banan trots taviings
Iedningens ivriga drane rlngslor sok.
Efter litet taktikflygning lyckades han
dock notera 205 km/ tim,

Finnarnas ess, !rEuropas beste ama_
tor", ltau Ekholm hade ugen lycka i
andra, noterade knappt 200. :l'Jdlige11
ilsknade han tiil och hotade moiorn
med filning ty i 3:e flog han 213, vilkei
rackte till seger,

Jaaskeld.inen flog med "Tanke kon -
tro]l", d.v, s. han hann inle me.l runt
utan 1at handtaget lranga i pylon Incclan
han sidlv satt och tlttade pA: fart .lrygt
2A 5.E"l, I L...r krac,ad. .*. a(r-skL
upP en smula.

aONIBAT var' den vanliga visarl 1lf:d
regelt()lkningar, konfeI,enser och rrrn -
fl)_gningar onl vartannat sanlL ov:intiLd

Iorts. pe si,:l, 2?



Cl trr o re t'- r- a a, =; s e rr-
Det danska 6-kanals programmet

Under nigra dagars bestik vid KDAs
modellflyglager pe flygstationen Van-
del i Danmark kom jag i kontakt med
danska radioflygare och fick se deras
nya program K 5 som flygs med sido-
roder, h6jdroder och motorkontroll,
en sammansattning som blir allt van-
ligare aven bland de svenska modell-
flygarna.

Ks-prograErmet ar gammansatt av
vArt RC-III, vissa RC-l mandvrer samt
"toush and so".

Efter vad"jag kan forstA hade KtPro-
grammet antagits och godkants vid en
nordisk EterffrE och tavlingar i klassen
l6rekosEner i Danmark och Norge. Vid
denna stamma var Sverige repregente_
rat av vir grenchef Gunnar Hofmann,
En vi har ju aldrig blivit inforrrErade
om Ki-programmet? Inget tYcks ha
nemnts pe Riksstiimmorna ?

Programmet ger oss nya maniivrer
iir lagolm svirt och en bra iivergE,ngs-
k1a6s t.ill RC-I. Enligt milt formenande
nigot fiir oss att ta vara p5.

Kent Peterason

Det var nagot nl.cket intr'essant som
Kent Petersson kom p6, ndr han som
ende svensk deltog i detdanska rrDdell-
flyglagret. For den som flugit n}ed
"simpla" modeller har det varit ett
alltfor stort steg att pA en g&ng b6rja
flyga multiprogrammet. Den nya klas-
.en (som : Darnark al milt bFrerrnosIsportsklassen'r) Iyller derfor ett stort
behov och kornre r sekert att bli rr{.cket
populer. Man kan iu inte komma ifran
att RC-III ar n&got farLigt i hart veder,
rren f&r nan ocksa anvanda sig av h6jd-
roder blir det sakert ett st6rre antal
av deltagarna som kan fullfolja.

Vi visar pi n2ista sida det danska
startkortet. Det sager det mesta om
vad som skaLl flygas och ldr att gOra
det helt klart f61ier har illustrationer
pE man6vrarna.

roitf

:t-*-- ".* 
--:21;

5E--:==+a--

NNBdUDAN
CEDU mBflvflilmg

Iror ait undersoka intresset for
derlna nya tAvlings klas s, inbjuder
.lonkopings lans ModellfLygforbund
till en tavling piHagshults flygfatt

DEN 1 och 2 OKIOBER 1966
ll5 detta annu inte :ir nagon er-

l,;r I LJVI r gs (lass i svp-igc \ehovs
ej tavlingslicen s. Aven enskilda
modelulygare kan darfdr deltaga,
Det skall bli en tevling i gemytets
r. k r. Nac. n loranm;lan he,lo\s. . H., lsL.rt L .,a .n .jr dem s-m
si onska r.

8
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li1a66e K 5 Polnt6udregnin8 f or RADI0gTYRING

Navn:

Dato

Deltager

Manovre I Kll.flyvninNr.

l.l Start

hojre6ving

Li8eudflwning ded vinden ind Iove? aenaleren

Wing-o1re!

Do andet i fortEetteLse heraf

KIub nr, r

2. f1y.rn

2.

\t

--2t-
6.

6a

. jordstart og ltgeudfl yvninF flodl .
vinden ) I

IlSeudflyvhing noa vlnden I Iflj.adst l-o a hojde begyEdende
lige over sendelen

5

Venstresving ( 90o ) efte.rful gt afl q
hojresvins (270o)

5

5

Indvendige 1oop6, f@rste 4

6

Do. tredi- -i fo set,else h"."'I I

Rektsngul eer lard:n-srund. lr.

5b

1o

l2

Io
5
o

Touch and go

Spind, ] omaange

Io. I Rektansuler landinssrunde l1"l I

I :r_. l,anding:
indenfor
ind en f or
ud en for

25 meter cj.rklen
50 heter cirklen

50 eeter cirklen

IaItr

Donner:

Sammenlagie points for
:o flyvninger: ...,...

Placering: .,..

bi/5/65-taa
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ffif,'ridelliffi
Vad skall man satta i handerna pa

den som vill borja Ined radioflyg ?
Den fragan b11r ofta aktuell i klubbarna
Sorgligt rug o-vFr'skattar de LIesta ny-
l,orJar. s.r lorn.;Ca . \ dpt er fak-
tiskt ganska vanligt att de som f6rsta
m-od ll .b. r S. 'r g\i[.s'ang elrer
15go( lrk1a., lF o'n de har kopr .n mulri-
anl.eggnrng.

Arldra lSnker ekonomiskt och k6per
en prisbillig japansk enkanalare av typ
Futaba eller' dyligt och placerar den
i negon miniatyrmodell av exempelvis
Top Flites tiLlverkning. PA grund av
sin rjnga \.ikt b6r en sedan mode11
dverleva flera kraschar, men nigon
flygning att tala om blir det troligen
inte.

Der ilaa.i.ka r-\ r orjac-nodFIlFn bor
ha .n s,i r !.dd l; 'l e.llan I o.h 1,5 m
och utrustas med en 1,5 - 2,5 cc mo-tor. I handeln linns nEgra byggsatser
sorn air lerrrpliga, t. ex. Radiomaster.
Andra al Vagabond, Falcon 56 samt
(fbr stdrl e motorer) Jenny.

For o.'i "on ar "er aLL det ar on6-
digt med en byggsats till en si enkel
modell, har' vi latlt Kent Pettersson
rita av en rl:ode1l soln ar nrycket popu-
ldr i Nassjo Mfk. Modellen.ir lEjmplig
for tavlingsflyg i RC-IIl och pi ritnin-
gen har der) ockse utrustats med hojd-
rode| s:i att den kan anvandas i dennya "sportklassen" med sidoroder,
hojdroder och motot.kontroll. Det torde
ocks5 vara moiligt att utrusta den med
skevroder i form av s.k. r'strips".

Sonl motor rekommenderar vi OS 15
eller OS 19 sonl ar de basta ItC-moto-
rerna i denna storleksklass.

Nlo.lellen :il fr6n borjan utarbetad
av Siig Karlsson (numera sege1flJg1.i-
rare i Jonkdping). Den har under arens
l.}pp lorbittrats allt efter som n torer
c@'@1..i'. tl'1l-tl-.....1-tl-1.' tra. ia a lttt-i- frG<'@\

och radioutrustningar har blivit mo-d"rnarp. I-ran bdrjan nogs mod..lFr,med 1,5 ec dieselrororol ocl g)ro
som roderm ekanism.

Den valkdnde radiodomaren HalrartFridell i Nassjo har oyggr prt fl"iLa'Fridelli och har forbattrat den undanfor undan. Modellens namn har upp-
st3uL av hans elternamn, Fr d"ll, n..dtrllagg av ett i, FRIDELLt.

Uenga modellflygare I ar med t)..kar
resultat byggt denna lattbyggda och latt-
flugna Iilla karra.

Byggnadsbp - k rivnrngen utiLn), .FrPnkel: Kroppcn dr ar tEdup, a[-s, t-
sdgade kroppsrdor, sammanlogaLl. n., I
nosspantet och dpt [dr!dg b)g8.]a .!,d.r -tet B. Obs! PlvwoodiorsudrI.] irgar a,,kroppssidorna. " Frampartiet u-ifyllss
med balsaklots, varpAmotorbockar:iaIimmas. Urtag gdres for tanken. Dar-efter limmas kroppssidorna ihop i bak-partiet. Over och undersidorna lintmasfast,

Vingen ar uppbyggd av en hu\..u.iba1k
bestiende av 2 st 5x10 lister limnra.le
o5 varann, samt fr.an {at,r-r 1v .0, l0balsalist. Ilakkanten dr uppbygg.ta av
2 st 1,5 mm balsaflak.

Stabilisatorn b).gges helt av 5xS och
5x10 mm balsalister. Sist limmas 5x1, Smm lls-er lor atl.rdpnor F.j skalt .1sLn-
pi mittlisten.

Slutligen negra ord om radioutrust-ningen. F-:dPlli 'lar flLg;1" m.d a Irfrdr Gyron till digiLa.l-proporLional. I oI
nyborjaren ar det lampligast att bOrja
med sidoroder och motorkontroll, allt-
se fyra kanaler, etler Galloping chost
med ute slutande av hdjdroderkontrollen,

Ritning I skala 1:1 ti11 Fridelll kanrekvireras fran SMFF:s Forbundsexp,,
Lammnu lt. Pris 0:- - kr.

GALLOPIN'GITOST
Att flyga med enkanals proportional

eller "Gallopirrg Ghost'r som det ocksS
kaltas, .ii inte nigot nytt, men det har
hittills valit iorbehallet det fetal som
gillar att plocka nrd invechlade lanlar
och sadant. Konrmersiellt har denna
rtyrrnir..rr r. r .,.',. r'ollL rag r nlrnn-
verd uppmrirksamhet forrdn pi serra.e
tid.

Av radios t-!'rn ing sfabrikante rna ar
det Min-X sorr har varit fciregingare

t0

pi onrideL, De har det senaste aretprl 'uo. Pulsmite--sSnddrna so-r k..r
'(omurralas med b:de s'.p, rn.L , ,'l
-reger moLLdgdrp,Sbrdarnd trnr.L i r "utforanden. Pulsmite S med lingsam
pulsning ldrcalloping Ghost och Puls-
mite A med snabbare pulsning for s. k.
SimpLl-simLl. I del. spnare laII.L . r,-
rinds ocksi en oecoder son rorLc_',r
upp pulserna och ger strom tiII ()Lika

-lorts. Pa sid. 2?
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MONOI{OTE-e't nt''.5 g-r.ril lti klei rnodeller
AIIa aoE leBer a@rik&nskE @delL

tldninqar har vel aett Top Flite8 rek-
Iam i:n det trrevolutionerande nSral!
bekledliEgarraterlalet Monokote.

Jag har nu varlt I tlllftrUe att pr6va
dct pA stabtlt-Eator och vlngc t1ll eu
d€Belt Pur8it.

Monokote Er en gl.akler polye8ter-
lllE Ya.a ena Eida ar belagd E ed ett
ferEblandat Iim, pAdinner mycket oE
kleSlga sidan pa tape. Fllmtjockleken
liggei vid ca. o,04 mm och styrliln
tv-cke varg avEeverd. Det er helt
b"r5lsb8ekert, okan8ltgt fdr tukt,
fergekta och kaE lDte bti 6Pr6tt' Enligt
uppglft ar d€t opAverklt av teEPeiatu-
rer Eallan -55o - +94s. Videre ar det
helt luktfritt - en iEte ovaaentllg 16r-
del f6r a1la 6om bygger i kdket.

Jag fdljde helt den be8krlvnlng EoE
Dedf6lier Monokotearken. Det uppBtod
lnga pr-oblem och re6ultatet blev atl-
deles utmeikt. Det kendeB naturllgtvla
lite underllgt att stryka flygplansvlr-
gar EEd BtrykJern, Strykjernet ar na.m-
figen ett av de verktyg aom behdvs f6r
att arbeta med Monokote etler varfiiLr
lnte kellE det Eonokotera. Ovriga
verktyg 8om beh6vs 6r llnjal, kulsPeta-
eller filtpenna, sax och rakblad. Stryk-
lernet loaste vara utrustai med termo_
atat.

Monokotearken er 650x900 mdl och
till en nor@l multiroodell racker fyra
6t. Vill Ean 6edau ha dekoiationer i
awikande ferg beht vB naturtigtviB fle'
ra. En &arktig egenakap ho6 Monoko-
te a. att det inte itrackir 6ig hardare

r:':'
Varfor inte ta vara p& avgaserna, tyckte en canadensisk TR'-f1-ygare' Resulta_
tei uiev aver forvdnian, det blev-m;iligt att kraftigt minska olia i soppan och
antalet varv tikades fran c:a 45 til1 70 utan fartminskning'

t ^^ lal

en att :rl'rn b1i. slat och fi.n. N&gra
sp;nr-ngar 6om kan orsaka skevhet
uppsLAr inle. Fdr att ne ett gott resul-
tat I]raste tvi villkor uppfyllas:

1) Ytorna miste vara s6 slata som
mdjligl. Slipa med finaste sandpapper.

2) \l5n meste vara treren. lngen
dope eL'-r la.k I5r fdrPkomma.

Ner Monokote lagges pi traybn
fester inte limmet hert utan man kan
lylta upp o.h ratta tiI1 hur minga g&n-
ger som helat. Forst vid uppverrDnln_
gen blir liulEret tunnt och biter h i
taaet. Drar msn nlr loss film en ldljer
traet med. Maste man av negoE anled-
ning ta bort en reda[ faEtvermd lllm
g&r det om nan arbetar fore lrEd stryk_
jdrnet.
Leggs Monokote p5 Iackat trii fasLnar
det direkt och kan inte lyltas upp och
rettas ti1l. Vidare ger Iacken upphov
1i11 tl&sor n::r varme tillfores. Glas-
fiberarmerade ytor gar dock utmarkt
all 'rle om r.ran ar lorsiktig med vair-
men. DubLe1krdkla ;tor gAr fint att kle
orD man Dard fdlJer bruksanvisningen.
Viktigt ar att nBn fdrst fa6ter den raka
kanten ordentligt.

Smala rems-or, 2_3 mm breda, gar
att lagga i mattlig kurvform l.id deko-
ration. Bast er att klippa eller EkArr
ut formen.

Som slutomdome kan man saga &tt
Monokote tycks fungera utmarkt och
ger ett mycket goit resultat pi mindre
tid an gengse beklednadsm etoder.

Prova p& nasta Bodell l
Svante Ilellstr6m

A en p/o29ad
I t;t V,i 5;lorna

c,4 55\

A

Seklion A'A

llds:in1stz.r,3mn

t7



Pn,OFILBLADET

Profil Gii 4I7

x ) ,25 2,5 5 7,5 lo t5 2o 3a 5o 6o 3o 9o 1oo
Yo or6 2,5 J,7 6,2 9,1 8,5 ?,, 6,2 4,s
Yu o,5 ar2 1'1 !,5 2r2 2,5 J,6 t,9 J,6 1,2 r,7 o,3

l3



PROFILBLADET

?rofi I G 61.0 B

C \,25 2,5 , 10 2A 25 1a 40 50 60 70 80 90 95 r0o

Yo 2,7 4 6 6,'.| 9 9,5 9,8 9,e 6,1 2,1 1,2 0

1u l 0 0 0,1 0,1 4,1 1,5 l,'l 2 1,9 t,6 1,2 a,7 0,1 0 0



I

I

tIt,,'rfl i nl

$irsrfiiil
lii ittlll

x
rr$
d. ti

lltl
o(<
.a;

I
0pI!l
E)
,
x

I
d

I
I
I
a

t
Lt

i
t
't

t
I)
h

rt

$

-t



"SK-A.NEBLIPPEN" pa Ljungbyhed den
13-14 augusti 196 6

Klass RC-I

Resultatlista fran Nordiska Landskam-
pen i EC. Stauning, Danr.cark L6-17 17.

MuIti
1. Jesper von Segebaden, Starfl.
2. Tommy Bennvik, Starflyers
3. Arne Arvidsson, Malmo Rf
4. Lennart OIsson, AKM
5. Jan Levenstarn, Starflyers
6. Lennart Sundstrdm, Malmd
7. Leif Thelin, Kungiilv
B. Kurt Jdnsson, Ma1m6 Rf
9. Pe r-Axe1 Eliasson, Starfl.

10. Bertil Attervik, AKG
11. Lars Olsson, Orebro Radio
12. Karl-Einar Te11, LEN

Klass RC-I11
1. A rvid Karlsson, LEN
2. Stig HeUquist, Oskarsham n
3. Bjdrn Wangstr6m, LEN
4. K,etl-AkF Elolssor , Ttbro
5. Lars Karlsson, LEN
6. Bertil Nilsson, Ystad
7. Eie Nilsson, Os karshamn
B. Svante Brandting, Oskarsh.
9. Kent Petersson, Nessjd

10. Ulf Ham1e, Kronobergs FK
11. Stig Lilja, Jonkdpings Mfk
12. Kurt Hildingsson, Oskarsh.
13. Steve Johansson, Tibro
14. Gunnar Didrichson, S. Sandby

NYBROTAVLINGEN
Linkontrolltavlingen i Nybro gick

den 12 juni i ett mycket vackert vdder.
Resultat:

Stunt
1, Ove Andersson, Vasteres
2. All Eskilsson. Kungsbacka
3, VII]) A ndersson, VdsterAs
4. Clas Olov KalI, Kungsbacka

C ombat -int
i. Jan Hygren, V:ine rsborg2. O1a Abelsson, Nybro
3. Per Gelang, Venersborg
4. Lars Lenandei', Kalmar

Combat 3!
1. Holmstam, MoiaIa2. A rvrdsson, Ku ngdlv
3. Lenander, Kalmar4. l,eimalm, Kungiilv

1. J. von Segebaden, Sverige 3982
2, H. Nordahl Rasmussen, Da. 38?1
3. Bo Oldenburg, Sverige 3298
4. Poju Stephansen, Norge 3143
5. Erik R. Andersen, Danmark 3120
6. Tommy Bennwik, Sverige 3069
7. Jens Jdrgensen, Danmark 2640
B. Sigurd Heiret, Noige 1889
9. Jan Rapstad, Norge 1052

SingIe
Bertil Nilsson, Sverige
Niilo Thulander, Sverige
Stig Hellqvist, Sverige

Resultatlista fren FriJlyg-UT i Norr-
ktipins den 18-19 iuni 196ti

Klass A2

625I
5 3 ,16
5012
499 u
193'.7
483 9

3 082
2143
r366

178

2345
2150
212 4
2A1r

1 6,12

1282

997
896

286

1372
1271
1119

1.
2.

l. Lennart Hansson, Malmb trjj32. Rune Johansson, Camen 16._103. Bengt Blomberg, camen 16324. Ande.s Hakansson, Malmo 1600
Klass D2

1. Gunnar Ka1€n, Gamen2. Hans Andersson, Gamen3. John Pettersson, Hassleholm4. Claes Martensson, MaIm6
5. Hans Ka16n, Gamen

Klass C2

1. Lars Alman, Gamen2, B.I. Svensson, Camen3. Hans Friis, Gamen4. Ray Pramberg, Gamen5. Ake Andersson, Gamen6. Urban Nygren, Solna7. Lennarth Larsson, Solna

1693
1686
156?
1417
1194

1766
1758
1 612
1555
1554
1480
1469

r6



ModelIIlvse vane-na'lg ' Os Le rsund
Model'flyget rjck lin propagarda i

sar-band ma'a flygdagarna v-d F4:s 40-
&rsiroj leum pE Frcls6n, tn modellllyg-
tavling lngick i 16rdagsprogrammet,
och pi sdndagen gavs en halvtimmes
uppvisning infor publik. Dessutom hade
Ostersunds Flygklubb ordnat en rDde11-
flygutstaltnlng i en av de mest v:i1be-
s6kta hangare rna.

Flygv$ne-s stora uppvrsnirg segs
av 30.000 personpr, Si minga r-;tlade
naturligtvis 'ntp pa modellll)get, men
der vaiardE etL anserligL antal SskE-
dare vid sdndagsuppvisningarna, dar
radioflygarna Jesper von Segebaden
och Jan Lewenstam drog storsta in"
Lresser LiII sis. Lenr a"l Flodstrdm
.t16g 11ed en wa"ke''.1.1 av L)o [yga"-
de inka" drvgt atta minuter, vilket mas-
te vara inofliciellt svenskt rekord for
denna typ.

I.4 med flottiljchefen Kjell Rasmus-
son i spetsen ar v,irda stort tack fr6n
modellflygarnas sida fdr det utrymme
och den hjalp de lemnade. Trots att
Ibrdagens tavling I bland avbrdts av
startande Drakar och landande Tunnor
girx oen dndE srr genornfora uLec m 1s-
La o').ksti.LJoud -a.k varc srreng disip-
lrn ran trafi,<leda.ras sida. Det v-sa-
dc s-g atl till och "ned en galska I-\'ig
fl- gverksa^1reI gir komo.inera med
r-od-llflyg pE samma [d'i on bara \il-
ian ar god lren bagge parter.

Tevlingen bjod pa en kraftig blandning
av termik och nersvep och foliden blev
ganska ojamna tider. Arne Berglln fISg
hem en seker siger i 42, medan unge
jarvsograbben Le iI Eng"nar dveraaskan-
de vann A I, Floda visade sig Ster vara
baste, norrlenning i C2. Hans klubbkam-
rat Ake Lofvander missade D2-segern
genom fdr leng motortid i sista starten
och det blev i stallet hern-naseger genorx
nordje]:r,rten Sven Eric Pira.

Resultat: G6sta N.sson
Klass A 2

1. Arne Berglin, Ostersund
2. Rolf Sundin, Skvadern
3. Michael Borell, Ostersund
4. Ber Liljeqvisi, Oste rsund
5. Ake Persson, Jarvsd

Klass C2
Lennart Flodstndm, Skvadern
RoIf Sundin, Skvadern
Stig Lewin, Ostersund
Klass D2

Klass A 1

1. Leif Engman, Jarvsb 548
2. Folke Hansson, Jarvso 501
3, Gdsta Nilsson, Ostersund 463
4. Chdster Andersson, Ostersund 433
5. Hakan Nilsson, Ostersund 124

RaDDort frAn Crlter.lum Du Nord 1966
Den Srligen eterkommande franska

tevlingen fi;k aven ier eti svenskt del-
tagandle, men av gtiteborgarna. SkAnin-
ga-rna har ju de senaste gengerna varit
pi plats, men i 3r deltog acke och
Hakan Sjostrdm, MorganEetterdahl.
och UIf Carlsson. Tevlingen gick,pe
samma tid och plats som tidigare 5r.
Efter en lugn t;imningskveu p& Sala-
magnes utomordentligt fina 11)gfalt,
kom fdrEta tdvl ingsdagen med mycket
kyttig och oberekDelig vind pe 4-6 mc-
ter som senare kom att oke. I A2 slall_
de cirka 60 man upp, iq 2 20 och i D2
13. Med rAdande veder kom re6ultaten
att variera stort under hela tavlingen.

A2 blev den verkllga rorErklaasen
med massor av missar tiots f6rdelen
att kunna utnyttia tldtagarna uader lSng
tid. Itela falltet kunde Eitta och venta
pi bra viider och den Eom inte fick tag
pi tidtagare i bdrjan av perioden fick
ha mycker t5lamod. Endae[ en ma4
Vau Ne\, Holland, lyckades Pricka infull tid 900 sek.

C9 blev den jamnaste klas6en med
I0 inan dver 700 sek. Der btev det fdr-
resten omflygning mellan Horn frin
TyEkland och Oskamp, Holland, Horn
avgick med eegern efter tve grandloaa
omflygningar pA 240 och 300 8ek,

D2 alutligen, dagenB serDsta tider,
de flesta hade svart att fe upp rrrrdellen
pA riktig hdjd. Acke Sjdstriirri hade en
;odlfie;ad pladuska som klarade blig-
ten best av de v&ra, han IAg god trea
enda till sista start da rrcdellen endast
gjorde mj.auten blankt. tr'Oi oss andra
stellde den kyttigg vinden til1 problem
redan i borjan av tavlingen 6orn vi inte
lwckrries 13 bukt rned och tiderna blev
v'arierande frin max i en stBrt ti1l
knappt minuten i nesta. Acke alutade i
alta fa11 som femma, Ilakan 7:a, Mor-
gan 8:a och Utf 9:a. Vinnare i D2 blev
A. Leodeau Irred 86? sekunder.

Lite besvikna var vi vel eJterlt fi; r
att vi inte kunnat g6ra 4egot bettre
ilran oss, men del ar tydligt att man i
fortsettningen f&rlegga ner rrEr arbete
p& trirming i lite herdare. vader en vad
som hitti.lls har varit. Men tavl.ingen
blev en annorlunda och intressant upp_
levelse, som vi garna eterkommer till
nasta geng.

Ulf Carlsson

1.
2.
3.

669
618
5 8?
573

825
752
605

651
627
610
s B0

1. Sven Eric Pira, Strdmsund
2. Curt Graveleij, Skvadern
3. Birge r Sahlin, Skvadern
4. Ake L6fvander, Skvade rn t7

:
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MIDLANDA DEN 3 JULI:

Efter dell aeDaate tidens Perfekta
aommervade. var det eE 6d9ts lroni
att regnveder skulle ilfinne sig JuEt itid for taYungena Srjan och aedlu
fortgatta under de fyra forsta perloder
!e. Den iatensiye bliitan gJorde att
EAlrgE euest valflygsnde model.ler helt
tappade tfiroEet och o.Erk&de 91na.
agare atora beklEEer. TursaEt nog
v&! vlndBtyrkBn hela tlden ganska o-
betydllg, vtlket hade det goda Eoed 8ig
att ovanllgt fA modeller haonade i In-
drla6lvena vetten.Det blev inte a.raugoraklubbena
Hrna Eklund f6runnBt attvima sln fjeF
de raka aeger i denna tevlbg u-tan se-
gerar gick tiU S.L JohenBson fren Tibro
Dcd denneE klubbk&Erat Bengt JohFn&'
aon p& andra plota. Tlbrogiabbarna och
deraa karror tycktes trivas &Ildeleg
fortrS!fligt i det r&dande vddret och
deraE sege. och andraplaceriqg
var e;mnerligen vtuortjenta.

I C2 overraskade uage II. G. Alrders-
son genoE att vinne fore sin Bubbkam -rat och laromestare Ragnar Atroen p&
goda 886 Bek. Sarotidigt passade han pE
att ts skalperna av Lennart trlodqt!'68
och Bengt Johansson. Desea slutede
nemugen pe tredje och fjarde platserne

Niiserik Hollinder oth Lais -Ahman
preasade varandra lange i D2 och fdlj-
des et titl fJrra maxar. Men se tog r-ot-
blotan ut sin ratt och skevade till A}l-
6ans ving€ och se blev det bara 116
sek. Iiir honorrt i feEte stErt medan
Nilserik marade. Att den se are note-
rade slna 900 sek xoed vanligt atan-
dardbrensle g6r firret{ds inte preata-
tionen aamre.

Bekeffande ett-klasaerna ken note-
rBs att Sune Bodln, Skv&dern. 8om venn
klase D1 pE ry cket fina 676 sek.btirjE-
de 6iIl @dellflygkarrier rEd enverklig
rivctart. Det var nelIlligen hana f6!'sta
friflygEodeu och han6 foratr t{,vldBg.
Re6ultat: Roffe

Klase A2 (15 delt. )

Klass CZ (8 delt. )
1. Il. G-. Ander8son, Galoell
2. R. AhDoan, GaDeu
3. L. Flod8troE, SkvaderE
4. B. JohanasoE, MelEn6
5. S. Lewin, Ostereund

KlasB D2 (E delt. )
1. N,E Hollander, Karl8ted
2. L, AhEEn. GaEen
3. B, RtFmberg, GaEen
4. A. LbfvBnder, Skvadern

SI<\ZA.DER,ITEI

1.

3.

1,

3.

1.

3.

KlesE A I E9E (6 delt. )

Klaa8 C1 (5 delt. )
R. Sundln, .FkvedernS. Lewln, Oatergutrd
O. Hi11erstr6h, Borleuge
I<lass D1 (2 de1t. )

1. S, Bodt!, Skvadero
LaAtevling

s, Lewln, OstersundI.. Ilanason, JErvE6
A, Bergtin, Osteraund
Ktags A1, Jun. (6 delt. )
Il. Nilseon, Ostersund
G. Ol8soa, Jlrs8o
Chr. Ander8aon, OEteraund

896
891
83?
762
707

900
838
70a
610

583
534
{5e

496
q01
281

657.542
204

676

2228

1. S.L Johansson, Tibro
2. Bengt Johansaon, Tibro
3. H. Eklund, Skvadern
4. A. Dickfors, Krylbo
5. C. MArtens6on, AKM
6. J.O. Akesson, AKM
7, Y. DickfoI's, KrJrIbo

1. ShraderB, lag 1

IIJELMERUSPOKILEN
Mandagen den 30 mei hirll LEN slD

traditionella tevling t A2, VEdret Y.r
Bo]igt och varmt med vaxlande molElg-
het, Det bleste c:a 2-5 m/seh'luden'
Tva deltagare fl6g fultt och i den efter-
fbtjande skiljeflygningen llck Petersaon
15? sekunder medan wahlund endaat
uppn&dde 84 dylika tldaenheter,

De baata resultaten:
1. John Pettersaoa, HaaslehqlE S00
2. A. Wahtund. UppeaIE 900
3, II. Ka16n, Ga6en 838
4. I{. Helge6son, SkYadern 833
5. L-O Larsson, Uppsala 815
6. C. M&rtensson, Ma1E6 813
?. B, Westin, GaEen 811
8. t. Sund6tedt, Borlenge 806
9. J. O. .A.keason, Mal,oo 802

E rAn LEI{ Escadrillen

812
?s1
779

137
?30
?01

t8



vAnIAVLINGEN I LINSTYRNING
Den svenska sommaren har vatit

urusel de senaste iren, medan viren i
slutet av maj har varit en for mode1l-
flygning uLomordentl gr ldnpad erstid.
VErtevr;ngen i Iinsiyrning har darlctr
hafL bra vader, men j 5r hcill ej detta
streck: Vdrre busvader an den 2B maj
1966 fir man leta i mlnnet efter. Regn
och vindbyar upp till 13 m/s gjorde att
arrangdrer och tevlande besldt att lag-
ga heh tavlingen p& den andra tavlings-
dager. I-61 6vrig- var t.bv--ngen sig i,(:
minga delLagarF, massv-s med llJrgolan
och ett 'rkampa-arrangem ang av tra-
dit or elle a rrangdren OS EK, sorl even: 5 klarade ,]ela organisatiorer rLan
hjiilp av andra klubbar. Den andra tav-
lirgsdagen bjdd t-l F'1borjan pE gans<a
hEr[ veder, l^1en de- blc\ o;tLre mot
dagens s]ut.

Stunt
Stoc kholm sdom inans en ar nu helt

bruten och Vesteras tycks bdrja domi- l

nera denna k1ass. Ove Andersson blirallt sekrare och med sina valbyggda
plan stod han ej att hota. Sensationen i
tdvlingen var dock hans klubbkamratVilly Andersson som debuterade i
sLdrrc sam anhang lr?d en andraplacp-ring pE denna k\a. licerade t5! )i1g.
Han slog bl, a. a1la de tre deltagande
dahska landslagsm ennen, Elter anders-
sonerna och danskarna faruns ej mycketatt l_Ejnga i julgranen. A.Lprvaxler i

slockholmsomredet 5- delig, men i6v-riga larder ar der god, varldr man e_
behover vara allt for pessimistisk.

Speed
Alt n)ga monoli,le nar dPr er svag

vind er ej si laii. Att flyga monolinenar det b1aser hard vind ar modigt.
Det fanns en del modiga, och av dessa
stod dansken Geschwendtner i serklass
Hans FlegenLa -[ygning var som irgen
vind e\isLeradF: i m hdjd varver r-L.lL,
som ett rsl.rykjdrr'. I ovrigr \'1, man
ge dem, som lyckades fa tider noterade
en eloge och speciellt O11e Andersson,
Tigre i 10 cc, 213 km/tim i sakra flyg:
ningar, och veteranen Bengt Martinelle
som overtreffade sig sjelv med 211 i
5 cc.

Combat
A-klassen blev sa gott somrrutrade-rad" av viidret och even i de Etorre

klasserna fanns de som fdredrog att
lamna w. o. N3vd1, i A-ktassen blev deten ren Linkdpings -affar dair numera
ganska rutinerade Roger Hohqberg vann
over kamraten Gunnar Kempe. Aver
3 5 -klassen blev en ren Linkopings affar
sedan LEN-essei Sral'an Larsson i ena

semifinalen lyckades besegra Tigres
starke Ulf Larsson. I finalen vann
Staffan over kan]raten Bernt Gustavsson
som g&r frin ktarhet till klarhet och
tycks bl:i negot attrrrdkna med'i.

lnt-klassen var som vanligt stdrst
och intressantast, men flygningen var
ej av si hag klass beroende pA vadret.
Sensationen her var Per Welander fran
Nirnbus, sorn omedelbart slog ut nor-
diske mAstaren Staffan Larsson, LEN,
och sedan fortsatte anda litl semifina'
len, der Vanersborgs Per Gelang blevIor svir, Staffan Larsson, som seedats
1 :a, und--rskattade nog nimbusflygaren,- r- ' ll qF'l I rr\ r, ..,f)...d av .rna
klubbass PeIIe Samuelsson och Peter
Evers, I ovrigt gick det sin gilla gang
och finalen stod de, som seedats 2:a
och 3:a, 6ga mot oga, nemligen Per
Gelang och Peter Evers. Man ar glad
d'' o' : -\'Fn.k o--r.at i-nn. Lva -rb nbt,id.a o l. e.l-:ga .on.od tl. g,r-
son ..11. -d- .r oa g .n.dr., - lFt-
1er denna ging. Ginalens forsta halft
visade urstyv flygnrng frin bida hgtl,
en frojd for ogat, medan den andra ha1-
van grumlades av en del markvisiter.
Peter Evers rutin blev avg6rande, och- rn hL, oF :n'o-a t.e . 93rF o . spg6r.

A -klassenTraderades utr' liksom i
combat. B-klassen hade som vanligt fa
men goda deltagare. Svedling/Eklund
fick inkassera sitt andra nederlag i rad\'.i,pt n asL. EVida ne. de pi Ibr iora-
,ag, rr B-r.i 1.g pi o" '!i soraot{. -;.songerna. Den gamlahede rliga Tlgernar val aldrig sliten? NLr vann Aero-

speeds nya B-Iag Samuels son/A hlstrom
efter att ha noterat ul1narkta 6,39 i ett
av utt agningshe aten.

T TR-ir t viII man ohc.'dar -Lbrist-a:Oh, 1964 ars TR-Iag, vai dr nii Den
kvarrctr Lopplag vi hade d3 -ycks eJ
he1ler iLeruppsti i ir. annat en ; btand-ningar, som resulterat i tve lag: Ro-
sen.l*no-/Soderbe rg och A.lseby l Hage l.
UT ev ir 1964 er nu narmast legenda-risk, ty det var den tevling dar Bea
Olsson med 4. 42 ei kom med i finalen I

Ndvel gladjeemnen saknas ej helt, och
Irlan vill gdrna ndmta Tigre -1aget Lars-
son/Johansson Orn-laget Berglund/
Grankvist samt kanske Orionlaget medbroderna Ohlsson, som tycks_ha ut-
vecklingsm 6jligheter. TiII det anmerlc-
ningsvarda hdrde dock att Aerospeeds
bgda driftssakra Oliver-tag hamnade
nastan sist utan att fe tid noterad, Det

forts. p& sid. 27 19

sitt protokoll.
Team -racin



f at oss prciaa nagot nytt!
En av:r.Iednrngarna trll det iynanden,r i..,' f r 'r'Jqr.ng -r sakerr rtt

m o,'llp-nr (K rr sr.o I j tr o,l dv 'rlltfdr stor radsla fdr regei iindr ingar)
hai blivit rrycl(et sterotvpa och trakigal.dr den som er en riktig friflJgare
(inte bara pokalsamlare) ilr konstruk-
tionsarbetet det mest intrcssanta- .Att
,inJ'lJa s,r,a rpurH ir.(i1 k.r s <a1o1 6qnpraktiska erfarenleter oCh sl(apa en
modell som h.rr clvertigsna prestanda
och till utf.jrandet sl<ilJer srg frSn
mengden ar sekert mringas drom.Trots a1lt rir det ganska f& som
Iychas fora fram sina id6er i prtktiken
fdr det kriiver mycket mer arirete dtt
lyckas med en helt tly konfigurationin om man bygger efter vdlkdnda mat-
ia r.

En tvp som teoretiskt sett skall kun-na b1i dverlagsen :ir ankmodellerra.

Frir nigra ir sedan publicerade vi en
detaljerad r:itnrng tlII en amerikansk
D2:a som v:rr yttersl nara att placera
sig i landslaget ti1] 'l 1 963. En annan
expert pi dc1roa modelltJyp ar ryssen
V,I. Jorosenko. Vi visaf sklsser Li11
en J2- och en il2-nrodel1 som han har
konstrueial. Varl6r inte bygga enkopia?

Nigra tumregler fdr konstruktion av
ankft odeller:

Stabilisatorn, lampligen ka11ad fram-
vlngen, sirall ha en yta av 25 - 30% avvingen-..... Avstind mellan berplanen
c:a 4 vingl<ordor.. ,.. . Beda bdrplanen
kan n.r vrr l.qa rrngl,r' frlor, fr''rmvin-
gens profil bor vara tunn och spetsig..
. ..., Vinkelskiunad 4-5o.. ... Tyngd-
p lnk sldce , :a 25 _o lramf;r ,rngpns f '
av avstandet mellan berplanens 'fa. . . .
. .. L(l nagot bakom IP.

*

6effi;,Nzr..rffi;ffi,R,'Arffi 6Som f6rsta (ooh (:n(lall tidskrift i skan(llnavien hrr MODELL-Ny.t.,f hEir aranatt presentera ndgot sd exldrlsivt s()nl en ry svenshlionstruerad vingprofil, lamp_Lig att anvdnda til] ,\2 r]lorteLter. KonstruliLdr rir l(llell Er:iksson l].rin Linkcjpingoch konstruktoren har Dle.l \,aixlande LevIiDgs,,]'irrngang anvint prL,lilen rrdgot drl

*

*

,?? 2{. ,.
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,t{ t 3,5 /,, rl td 25 p 9a .ro 60 70 ea b "t ,aa

0,86 1, ,, 4,, 4, 4 ,l tu ?' ;lt ,1,* z, 1t {rr lr 12
0,66 6,0 d,,$ oflt 4Fl, t93 4r, /rl ,,/ la *., .r,3 44 ,,/ 4,, ,,, q.



L,[sARNAs PARLA!uENT
Under denna rubrik IH.r modeUfllgarna fritt f|amfora sina esikter, i de flesia

fall helt utan redakiionella kommcntarer. Sa|skrLt populSrl ar det tu aLt kriiise-
ra styrelsen, forbun.lsexpedrlionen och lidnilrgsrcdaklioncr - och vaf Si gocl, den
som har etaglt slg ctr utrpdlag i forbundets tjinst fir gil,ervis finna sig i att hans
q "rn 1-1, ,r '- ". lFn ; . tbr ^r ' rn g d,qr , q.
OM FRIFLYG-SM

H6r pe alla friflygande modellflyga-re! SM i friflyg borde goras om. Den
som vinner SM ar aIItse svensk masta-re det aret. Jag tycker det ar fe1 for
SM ar inte storre an menga andra tav-
lingar. Ett annat skal ar att inte alla
bra (h)"sade) ibdellflygarp kan komma
med p5 gr .1d av Ibr linga r"so''.

Nej, det gar inte att ha det pa det
har viset !

Om vi skall l'3 fram "n ri^liq s\e'lsk
mi-rare sE -nes[e vi gdrd om iet lola.
Jag har tankt mig att vi skall gora se
har:

En klubb i Norrland, en i mellan-
sverige och en i sodia sverige anord-
nar en tevling samma sdndag. De fyra
Iors,a i varJp 1 ass de tre .b\'.1garna
samlas senare til1 en final i t.ex. mel-
lansverige, dA man skalt fi fram en
verklig svensk mestare i varie klass.

Jag tycker ocksa att ett-klasserna
skal1 vara med sB att det kan b1i ]ite
Jart pA dem ocks&.

Det hdr fdrslaget gor att sA mAnga
f-era kan vara mPd. Son o._ ir, -, b-d"t ganska s!Ert 'or ro-rla, ringdrna
att ta sig iitl Skane pA SM eller tvdrs
om, Jag hoppas att nagon har samma
mening om att vi b6r gcira om SM somjag' Max

OM SM,{LANDSMASTERSKAPET
I mitt referat av Sr6landsmestersl(a-

pet i Modelu1yg-Nytt nr 2, sid. 26 frA-
gar redaktoren: rrhur var det i Combat ? I'
Det blev ej nagon tevling i Combat av
den ol:saken att det ej annralde signag-
re sLarLarde lrll ri\lirg i k'asse,.

Pi morgon.n irrar vl bdr.iaop t.iv-
lingen tog undertecknad och tevlings-
ledaren for friflyg, Sven Olof Nilsson,
Jonkoping, en rundvandring bland bilar
och tavlande modellflygare. Vi fann i
st A2 och 1 st D2-karra. StipuLerat var
att minst 3 (tre) tevlande skall vara an-
melda i varje klass for att maistare
ska]l kora6,

Under Ra-I1I tdvlingens ging hcirde
jag en motor surra nere i skogen, men

sA mycket som e,1 Fnda'iten lerpen"n
sies ei rill pi he,a dag"n,si m|i kors-
ra lrand. arl rad'oIIJge nu ne.i dom,-
nerar i Smaland stAr sig.

Pe sidan 3 B i samma numm er av
Modellflyg-Nytt komnrenlerar redakt6-
ret, det iriagi tavlingsp rog ramm et med
.it nt.t ,ip .r Ldv"rir gs[5gare ! ''

.l o;kdoins" Idr s ModelLlI)gfdrouno
nar riII daio hal er flYgrrelr 1 l.ldi.
Smelandsmasterskapet den 19 maj,
och P-nestld\.L.rP'n r BC-r11 den 29
mai-lno-n rad.os;,(L;one'l nar vl oeslL-
rattm 2 sl iral"ar o'h er Hoslti\ rlng'
Ansokan ligger inne hos militerqyndig-
heterna o;-tilltrade ti11 flygfalt. Nu
forsoker vi fa fram domare och funktio-
narer till dessa t:ivlingar.

Gosta Petersson
OM MEDLE MSV,IRD

Det talas r.ycket om anskaffande av
nva n]edleln m ar till rrpd ell flvgk1ubbar -
ni och mEnga 16rnultiga Asikter har
lrar..sgts, t. px, CbranAlseo)s ar.i.p1
i Mode lflvs-\\1. nr'2196b, me1 inger
nar;'rnu,sE t : .1ng ." , sagl r 3P''l nr I

v,irvande av gamla medlemmar, sol1l
flvttat fran en ort till en annan. De blir
. ila oortslon'da ocr av o da ,r ..1
kILbos m"ed Pmslegls'er o h I.r I lrle
\eta nlgou ur [5v.,'l8dr och dYl. S:rr-
-idigl b- d... ir" tb- den ' JuII)rtadF
modetlllygaren att veta, vart han skall
' enda s g lor a t ta "oltakt -n'cl rroocL--
'lrgare pE den 1)a orLe.. Fo jden blir
aLt ndn Iecppr a\ 11ed si,1 hobb). Fo_
aLr a vh;:j liI denra'rmad'pmscloo'skul-
Ie jag vilja konlrr]a med foljande forslag:

Nar en medlem IIYttar, skall hans
klubb tillskriva den klubb, som ligger
narmast e1ler i den ort dit han korrrn-Er,
och meddela den nyinflyttades adress.
Den tillskrivnb. klubben skall sedan ta
kontakt rred personen i friga och med-
dela nar, var och hur den bedriver sin
verksamhet. Om ovan sagda blev till
praxis inom samtliga klubbar, skulle
larre modellflygare sluta p. g. a. Jlltt-
ning. Metoden anvands^ inom andra
organisationer med stor framgeng.

"Papuan" r,



WUEilrNER
De svenska multifllrgarna hal ju en

viss forkerlek for ameril(ansira l(error
och derfdr iir detlnie varje rnannd som
vi kan presentera en svenskkonstnerad
multimodell, Sa mycket mera gladjande
er det darf6r att Steve Johansson i Ti-
bro har st:il1t WINNER -ritningen trll
Modell-Nytts forfogande. Bvggritning
i skala 1:1 kan k.jpas frgn konstruhio-
ren, Steve Johansson, V.Langgatan 16
Tibro (tel, 0504/12853). Pris l5:- hr.
Aven utskurna cellplastvingar n')ed
stabbe kan erhallas for 40:-- kr. Om
tillreckligt intresse finnes tillverkar'
han ocksE gla s fibe rkropp ar lill win e r.
Nu 6ver tiII konstruklorens b1,ggrrads-
be-krrvnLng:

Eftersom troligen anLla ingeD kor.-
mer att folia den, .ir det lika bra att
Jatta sig sa koft som mojl1gl.

KROPPEN bygges direht pe ritnin-
gen. Bdrja med att tiLh,--r](.1 en ram av
10x10 balsalist, fackverk.rv l0xB mln.
Vingi'r',islr r g av l0 ,nr ll .. L;gq --
dan plastfolle over ramen och blgg en
likadan ram ovanpe och ldt dcl hL.la
torka over natten,
, Satt sedan salman sidonra nred bor-

jan bakifran, ko11a att inget blir ske\-l
med hjelp av en violielhake nrot bJgg-

.bradan. Limma overdelen av 10 rnrr
flak. Lu.kan for tanken sliall endast
p-nktl.mmas .:l "t o . , "* l' . g
och putsning kan tagas 1c)ss. Xilontera
plywoodspanten, motorbockarne sarnt
detaljerna under nospartiet, forbe red
noshjulfastet, limma listen for DZUS-

]is, klad sidor och botten med 1,5 mmbalsa. Rygg noskepan av balsa oah s1i-
pa noga hela kroppen. Lacka 3 ggr medslipnixg mellan var gang. KIAd hela
kroppen med siden.

VINGEN och STABBE-FENA kan na.-turligtvis byggas med spryglar och
kl:idas som vanligi nren har rekon:oren-
deras celLplastvingar, sorn forutom att
de er Ialta, ej kan bli skeva.Dessutom
nedbringar detta forfarande byggtiden
betydligi.

Cellplast kan kledas med 0,5 - 1, 5
mm balsa eller 0,4 mrn plywood. Det
rir Ldtt att ni bra resultat enligt fdljan-
de beprovade rn etod:

Ldgg upp sd minga balsaflak som
oFt.o.7r .or a!' ,:i (d a.r s_da pi virgen,
foga samman flaken med tejp ldngs he-
1a f.rgen, vdnd pd- 'kakan" limma i allafogar med vitlim, 15gg det hela plant
och 1[t det torka, stryk sedan bade
cellplast och balsa med CEMENTEX
1014-B (svercoplast) nar ytorna kannstorra, ldgg balsaflaken plant saDt pas-
sa in vingen noga med bofjan v1d bak-kanlen, pressa sedan frarret. (ObsNir vtorna en gang komnrit i kontakt,,. p,1- " ,r ag'r rsb
dem. Slipa fram och bakkant och ljm-
ma listerna for Landsleluestet och ving.
ioppar samt stod f.jr DZUS-Ies,

Klad det hela med papper och vitlim
vilket ger en rnycket hard yta som efier
shpning nrd vattensandpapper kan ma-
las i onskad kulor.

Steve Johans son

Ndgra praktiska tiPs

t. Den som har tr'inrm.at D-mode1ler kdnner v ti1l hur mAnga gummisnoddar
det brukar forsvinna pi e-n enda efterrnidclag. En enkel hatlare ;v p"ianotrad hjal-per. g Balsadarnrn :ir ISgot ganska otrevtigt. Om man utfor det gr.jvsta siip-arbetet i en stor plastpase air det stijrre cha;s att ld rbli van med "familjen. iJ.Snedstalhing av stabben ar en vanlig trimningsn€t od f.jr C- och D-mdetler. l.ii-.ns d Ining xar "x* po dF . ir I .i:d..

)



l* L ,21{ \

lri /trli
l6_J--:l

$.

\
a

i.E



8..!
d,!j" 6j

'iu:Yits
=o
$r
Er

i4ia
?9'

:I
x3

UqE

=!
;d

<q
<lei
'aj :
E:'
o,t

a-\
llq

I

9i!;<

ll ; lJ,u.;l

ll1l,iil
ili&tl
3

[4| . :_Ft

l*:5
I I - -Llii]
1'.lt-)

'll

?

o

T

1r

,t

?

a

,.t;
/e,j
,, jt
l./\
rt

E

g
F 150 --l



Fullskalaritning till denna modifierade THUNDERBIRD. i finsk utg&va, finns hos
SMFF:S Fiirbundsexpedition, Lammhu1t. Pris 14:-- kr.
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Am e,tt Jlgga utan medhl'alytare

Att flyga utan nledhj:ilpare g&r fint om nan
h5ller s atilr D-kLa.sp'r - r'"lyg e 1'r -adio-
.l r'en-np. Lin"ortrol lvgni'lg b--r bra -iy"ket
bdiram"rr. orynan (e- l: er h ii Dande land
och detsamma giiller vid flygning med segel-
och gumr.imotormodeller.

\ar 'li51L, sah,1a., \ad'kaLr -1ar go'E de?
Vi nar siudi_al. vi (a metooer mode lllyga re
i olika ldnder anvdnder och piesenterar hAr
nigra. Den imponerande apparaten ovan ar
av franskt ursprung och stdllet for start av
segelmodetler kommer fr&n Ungern.

Linkontrollflvgarna far tvi tips om hur de
skall klara starten hdr nedan.
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"Nordsljer'nan' f.an sid. ,1

som mdjligt, givetvis. For att under-l; La d.r_a " (al. ving, r skr5r (es J mm
oa rat.c.ar .nr . -par , \.lket bl. a. dravselt att forhlndra att flygpl.anet ban-kar: lor. " sv;ngpn. c.renkrirgel ,,r
dr ocksA til1 fordel da modellen #affartermik eftersom den da lattare lagger
s I j I;r,rt lg s!drg, sr, I gtidltykrprrkall gj iil \;t ster. l.jrcL-s r Denna\.in. *r'.v,.rg u'lderld..as dFsiuLo-n av
trimrodret och kanske annu hellre tilt-
ning av stabilisatorn cirka 3o,

Svengen i glidflykten skall vara
ganska stor, ungeler 20 sek per varvi llygning utan term ik.

Avslutningsvls vill jag saga att rit-
ningen utf.jrts av Olof Ner.ud, AKM,
Hjertligt tack forresten, och aii de var-
deringar betr. flyghojd och glrdtrd som
dar Iores fram, helt far stAfor hansraffl.p o, h aLL on n5gon kar 1-r s'g
manad att bygga flygplanet underteclslad
med gladje ska11 sta tlu tjanst med altaa\,\pLd '9" ,o,,I sr :rgar rtovor o,,al -
stae ncle. i .1r a- Ha.."or, AK\4
NL i lilrstyrning fr.8n sir1. ?

sPg.r 'o- lrar s C l_o i r'a.( vara' Jn;gra -nts". <a do'nslu_. Hoq.r- ll.;r-
berg och StaffanLarsson kom 2:a resp.3:a medan Peter Evers tvdligen har
borjat grgna sE smEtt och inte hanger
med ungdomarna lltslagen i fdrsta
omgAngen.

STUNT, Positionerna fran 16rdagen
hdlls i stort sett oforendrade mm
spannande poengstrld om tredje plats-
meuan Bjdrnwall och PetidLd. Eskil-
son slutade som s-oxa,

TR gav inle heller nagon storre for-
endring i protokollet. Svedling-Eklund
dop ,. -".L ,r11 s., rl .,d p,gr. av sin
lo|maga al r\ r\d .Frbn I:die t r morgorr-t iill srarl
vid 13.30 stod Ornarnas ankare i he1-
lande regn vid "ringsiderl och ndtte,
utrustad med paraply, regnrock ochsj.jst6vlar. Resultat standard 5.08.
Rosenberg-Sodergren stod over dA de
var sakra pg finalplairs.

Finalen gick nred domarschabbel,
endast 30 sek, varrnkijrning vilket ren-
dFr'ad. sal- 'gd p, \arr 'g [or ov..-
skriden motortid. Finnarna ville pro-
testera da de bara kom 3:a, men danslt-
arna var no,jda, sa aven svenskarna, tyMiss FAI (59 AIS modell?) borlade
spricka sonder si sinatt.

Tillst6liningen avslrrtadcs nr,:d en
formidabel (tror v1) bankett som jusL
ingen Ar' 1 sLand att referela.

Ett sista visdomsord. DenGrid hatar
gdr han til1 modellflygare. (enl. Ek-
holm).

Harald oeh Anders
"Ghost" fran sid. 1o

sFr!on. s^rn r rllm;nhel:ir av ljeder-
n utrdlis..andp !J,.r.. men ouks, -:kt Eaproportionalservo kan ar vdndas J\p r

om priset pe anlaggningen da blir hog-
re. Ett exempel pe den sistnamnda ty-
pen 5r Citizen-Ship Analog Proportio-
na1,2+1.

F.jr att atergi til1 den enklare for-
Inen, d. v. s. riktig Galloping Ghost si
har utvecklingen hindrats av bristenpa leinpliga servomekanismer. En
NIin-X ndrst&ende firma har dock nu
kommit fram ined en servo som fyller
hogt staUda krav. Vl har provat Rand
LR 3. som mekanismen heter, och dr
mycket belitna med resultatet. Det
enda negativa ar att priset ar ganska
h.jgt F 20. oo, vilket med frakt tu1l
och omsattningsskatl betvder att den
kostar omkrlng 140:-- kr. V&rt prov-
exqmplar har kommit r:lirekt fran USA,
men vi fdrmodar att Min-X represcn-
tanl i Sverige, Arne Arvidsson, kan
skaffa den 3t dem som se dnskar.
\rbrtavlingen frin sid. l9
dr svArt med letta karror i herd vincl l

Tr-Iinalen blev dock severd med jemn
och snlgg fLygning anda tills Tigr.elaget
fick ge upp, och Orn-Iaget borjade tap-
0a va.\ '1.. laep RorFnI 'nd/cbdero.rg,..,l^r r)'niFS g5 n 'i -pg._r . lTFr. or rrpn
var framme, och !rN'Iiss FAlrrstannade
pa 199 3/4 varv med dvefhettad motor,vilkct f6rdr6jde aterstarten se att
Berglurd/Grankvist hann f.jre i Inal.
Ddrmed lick Berglund/Grankvist den-
tredje och sista inteckningen i Aero$
speeds pokal, som uppsattes 1956 och
vars forsta vinnare var Rolf Berolund
n. r' n.la' .(.cn lja ku.,'' Crarrirsr:

SE kunde prisutdelningen forreirLasoch de sargade m odeltflygkamparna
iterviinda hem och dromma onl bettre
veder ii11 nasta g5ng.

'r,@
hogglanslaFbrdelen m ed ckering
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Har d,u l,icens ?
minst i6 3r gammal.:--------

Insandesilextill
Kung. Telestyrelsens Radiobyri
Fack, FARSTA 1

Ansdkan

Undertecknad, som er svensk medborgare, anhAller h,irigenom om
tillstand ati innehava och utnltja radioanlaggning, avsedd for fiarrkontroll

flygplan
Inodell bilar

b&tar

nrUstendigt namn ...
Fddd den I F," .... ...

Adress ..

Har,lbok nummer 1 :ir en ulm:irkt
urundbok fijr nvbiiriire och etr Itur
f,j;lpmedel ,id k,irser' Ptn 1t:-
Handbok nummer 2 bernrtlr onr hur
min Lonstrucii.,n, dtllfl\splrf ln ur
-irkt hrndbuk foL den rrr .iilv r ll
k.n*ruera sina plan oeh ilh:imta teo
rerisk, kurskaper' Ptjs 6:
RAKETER SOM HOBBY. Sii!tryck ur
En ir i luften Pris 1:-

YissteDLt... ModellllYgr
i,r ,S\41F.-i icr er -,r..- tre.lgr arriktir .o.. r odp tt\1 - r kJ- .rgriore rv. nai orcsen!erf,r \r err !rvrl

Ritningar
F mas.a bra modeller l-ar urder 3ren( IoD! Dre.e1Lera,5 L MrN. Brre

r tn rg.:r tinns , I de r.e.,: av dem. 1,,;r; ;;dser i.,e ,,-yr..r rrr irikn,r upp dv' .'-. utir .i rir hin,sa rll idiglre nJmnc. ,. .d.
n.n8en. Srknar Du nlgor nunrer a" MF\, komplerer r di llrsejr.
Aldrc nunm* ko{ir 2,- k rr.

Byggsats
Lren .;'I;1da '1ei Do t . Fl idpJl\k .vbdrirrmode.l. pri. per q s:,0rom' I r0'0rpa.\r rs.dr kLr.\ -\umhetel 7c:- tor..

Miirhen
sv:l rilen .krll rllr rroo,)l 'sare b',ra. tri. r:- \r. titl . ut,l,..,i.rvle" _\ di5.uror1 o..'-r.or. ',-\en b-on, tJ:_.. .i',.. (r._/ ,..h

Nillasar fdr eidnsr 1r- kr pcr sr. J:ittebilli8tl
Dehaler

{rr'gen har " :'t .rrn S\4fF-d",,ter. Fn ro- \arra \t8 . 2t .T, irflFl: lcr 5.r 5\41'. p.nb..a 'z .t I .r, 2 .r - .1 o I .r I: .n. n.-,,k"tir rors derla ,nrc nrer in t: -

handb6cken

RekvlFeFa- ft.Ah SIFF:s exp. HAncGFyd LAU HULT
Vi ""ser det motiverat att peminna om att alla som :rn-
vdnder RC-anlaggningar skaII ha licens. Licensen er
avgiftsfri och kin skas med nedanstAende bLankett
Licensinnehavare skaLl vara svensk medborgare och
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Vad skall vi bygga inf6r den korrrmande siisongen ? De,'r fragan gdr. sig sakert
manra lr2--,\-arF. BesFI;nd-irg'1 b'e\ inte si iuor i klassen, det blir endast
., "es. fi"iti rst n n[ pi gr ' i a" slaroa-do.ensle for gLodsLiftsrnotor.r' tn
glnomgripande forandiing a'v konstmktionerna kan darlor vanta, men vissa de-
taljforbettringar dr ju alltid aktueIla.

Skall vi fortfarande anvdnda Elbdstiftsmotorer eller blir det en atergang-ti1l
ai"".ii l"fi"iti"t s.,^. pi f.ig"i kan l,ara framtiden ge, II)en Lroligen blir S'T'
G 15 foftfarande nagot overldgsen den basta diesel. Utve c kling stendense r som
vi noierat visar en itre..an eft=er bettre glid. Autoroder och -stabbe ofrAnkom_
liga ?

De beda ovre modeller:na ar konstruerade av At vela fren klubben SCAT i
USA. Den till venster heter "Libertv Bel1e II" och ar erl utveckling avden bygg-

"^t"i".a1li ".- ."t "4 r"rrr," att kbpa" i Sverige 16r n6got &r sedan'
Nedan ser vi dsterrikaien Vaclav Horcicas "Big Boy II". Ett t]?iskt exempel

pa modeller rned hdgt placerad motor.

?9

"3'
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SNMRS EUROPA=CUP fl966
LENNART HA NSSON RAPPORTERAR

-8.reis stora internationella evene-
mang fOr frifl,vgarna, Europ a-CoLlpe
1966, avhdlls under veckosl<rftet 20-21
augusti och tdvLingsplats var som van_
tigt sportflygplatsen vid I{oInburg, Saar.

Det svenska laget anlande pa fre-
dagskvallen i sallskap med eit kraftigt
Sskvdder med ty etfoLjande slagregn,
som nastan spolat.bort del1 fornenliga
Autobahn v5ster om Nlannheim. Neval,
vL {om lr ".n, o h Pl, r' Llspl'r. r',
inkvarterinq pa Gasthaus pA skilda hal}
i staden och en natts vederkvickande
somn var vi redo for forsta dagens
flygningar.

Tevtingen omiattade de tre inter-
nationella klasserlra, samt A1 och fly-
gandevingar i vilken senare hLass dock
ingen svensk deltog.I A2 inledde svens-
karna John Pettersson, Cunnar Ka16n
oeh Hans B. Andersson, uiorrlor.lent-
ligt med vardera tvi max. Detia goda
raS rira_ nao.SvFn B*r rr u. ,Ro,ro-, r.
Frankrike, Keller och Bucher'(vlirlds -
mastaren), Schl,, eiz, Weyrather och
Schrnidt, Vesttyskland samt \ran't 1i.ood
Ho1land. Det ridde som envar kan for_
5td, golt veLrFr l^ Fo _1 . ,. ' oi..
u; p o-.h n"r, -va5 ri.,.r'-. , a-,a
: oa {gr-r d.'l. rt r' a r .. _.. o - n 'rgift med en danska, clotter tiU vnrlds-
mastaren 1953 i A2 Hans IlEnsel I.o.,
deitog for Daninark och inledde med
1,19+180. Fin svensk segelflygning allt-

For 1{ak.l-..dI)ga"'a.o.np .. '; r-
vevade 40 gr-motorer, blev inLedningen
lrke se tyckosam, ty aven om Ragnar
Ahman fick en max i forsta, drebbades
bade Termik-Johan och underteeknad
av stabila sjunk, varefter aven Il.agnar
fick se sin modell ta kontaht med terra
firma innan de magisl(a 3 minuterna
forlupjt. Fcm man i der.]d Llass, r d'n-
ligen varldsnrestaren xoster, I)anmark
vesttyskarna Czinzel och Horn, Rohrer
Schweiz samt franske Berteaux hade
full tid efter de tvg lordagsperioderna.

D2-flygarna hade att mata nntorerna
med standardbrensle och det hade nog
sin betydelse, ty even om modellerna
flogs kontrollerat och siikert av samt_
liga dettagare, blev flyghojden efter
-n Lorstigel i.Lp v1J a1a. d, '1,' d
van vid. Ett strelande undantag ska1l

dock gdras frSn denna klassificerr1g,
nrimli{en RoU Hage1, Sverige som 3t-
minst6ne i underlecknads syn (m8hdn-
da seLt genom bl&guia s.k. oatriotglas-
690r) li.k modellen hdgrc dn regonsln.
Hans forsta start kan forvisso tjdna
som Iored6-ne, modellel i B0o - 90o
s Llgvinl, e r i rit hoger.piral,eftergsek.
rrol.orgErg perlekt civergSrg rill glid-
flykt, likaledes i hdgersvang. Hdjd 125-
150 meter. 2 max pi ldrdagen. Urban
Nygren fick sjunk i f6rsta och max i
andra rEdan det var tvart om fdr Bengt-

. Inge Svensson. Ytterligare en svensk,
Hans Friis, deltog i klassen, tevlande
fdr Danmark. Han inledde med 2 max.

1A1, som fran borjan lnte aviserats
av arrang)rerna, tevlade fdr -Sverige
Jan-O1le Akesson, Bengt Blomberg och
Hans Kat6n. Den senare inledde best,
med 180+1?0, medan Julle n&dde tl5+
1Bo. "Blomman" hade en oturlig fdrsta
start, 10 sek, medan det gick battre i
andra, 159.

L6rdagskvellen iillbringades pe''Span.oll, v:i_dsl-us meo 1dg sl5-'nning
och 15gu i Lak, Hela s\e1ska age' L-iv-
des gott tillsanrnans med franrst ho[en-
dare och engelsmdn. Olika slag av pap-
pe"sl lgp1ar, s..alor och deltdvrngar,
fldg genom lokalen, alltmedan a11san-
gen liod allt taktfastare, bringande del-
[agarna arL kanna sig an som p- 91 nga.-
oe havet, 5n som i en gul ub;t. ..,..

Alltnog, snart grydde dagen och det
var Ster dags att tanka pe flygplan och
tevling.

De svenska A2-flygarna fo rtsatte
samtliga (saledes aven riDanske Knudrr)
med max i 3e perioden, likaledes max
for Ragnar och Termik-Johan i Wake-
field och for de tre rrDtorflygarna samt
f6r Hans Kal6n och Julle i A1.

Efter 3 perioder hade 7 man i A2
ddribland de tre svenskarna, fu11 tid,
fem man var i samma lege i Wakefield
medan det i D2 var tvA man, namligen
Hagel fran Sverige och Spring frin
Schweiz som maxat 3 ganger. Litet ti1]
mans bcirjade man se fram mot en stl-
Iig fly-off.

TvA perioder aterstod dock, och det
skulle visa sig att gallringen sku11e bli
hird. I A2 intraffade salunda att John
P. nAdde 165 sek, Gunnar K. 100 och

STARK SVENSK INSA TS VID
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Hans B. 84 sek. Men del van inte blott
de svenske som drabbades. Av de sju
i A2 sonr hade lull tid efter 3 perioder,j'. rs od nu endasL en, namligen Berthe,
Fcankrike, som allLse ledde A2-revlin-
gen efter 4 s-arter. Pi 2:a p)ats 15g
John Pettersson med 15 sek back samt
pA 3e Knut Andersson som maxade i 4e
och var 31 sek efter ledande Berthe.
Spannande varre f6r de nordiska kij.Ir) -
paIna,.

Ragnar Ahman noterade ytterligare
en max medan Termik-Johan och under_
tecknad efter en god bcirjan av 4e flyg-
ningen gled in i sjunk med 146 resp.
174 som resultat.

I D2 to Lsalrp RoIl Hag"I .in ,Lr-)pris-
ning och nedde lB0liksom Urban Nygren.
A1-flygarna fl6g fint i 4e perioden,
Hans KaI6n 147, JuUe och Blomman
rnax.

SA var vi di framme vid tevlingens
avg6rande flygnlngar. Svenske John och
"Danske Knud" maxade i hagnet av en
annalkande 6skfront oeh se gjorde aven
de I F wakefielollygarna och D2-1)gar-
ra. Askfronten hade n ed sig .n vild-
sam regnskur som vrekte ner vatten
under 20 minuter, varefter luften, stil_
la och kIar, endast bjdd pA s. k. flyt.

Ilerthes A2-start avvaktades nu med
stdrsta intresse i det svenska legret
och gladien blev stor nar det stod kLart
ali han hamnat oE t c. sek och John
Pe-!erson darigenom gett upp r'1' lor s-
taplatsen. Knut Andersson blev tvEa
och det var iu en extra krvdda-

Aven i Ai gio"de Srerige l"irt -tr&n
s'9. Hans Kal6n nidde n yckeL goda 857
ocn J rlle ?42, p5 v'lket de bler 3a ouh
4a i_,s lutpro tgkolle t.

WakelieLd s;g som segrare C?irze1
Vasttyskland, efter en fly-off rrDt lands-
mannen Horn och Rohrer, Sihweiz,
Czinzel har en mycket bra glid-Wake-
field med helplankad vinge med trian-
gelturbulator. 12 str. och propeller
med under flygning variabel stigning
gav realtivt godhdjd och glidet var som
sagt ro).cket bra,varfdr hans seger var
helt riktig.

Herrar Spring fren Schveiz och Ha-
gel fren Sverige bjod pa verkligt raff-
Iande slutuppgorelse i D2. Forsta om-
.u)gn nger gi\ Hdgel en r'd p5 4.30
(nodel er fusade IrSn c-rka 100 m hojd)
medan Spri,lp landade pE 4, 00, 0 min : I

Ytterligare en omflygning alttse och i
denna startadq Hagel fdrst. Ett icke
he-t lyc,<ai LLKasL gav rAgot legre hojd
en varJigl och dB Spring starrade cirka
en minut och femton sekunder senare
kunde man f61ja bada modellerna i 1uf-

ten samtidigt. Hagels modeu li(1'l'
marken efter 4.32, Spring hade (l.r ,l
sklllie hdjd kvar. Visarna pi tidtag,r r -
uret tycktes ge med sprinterfart, mIrr
hur det var se stannade de pi 4,23 fdr'
Spring, Ytterligaie svensk gladje och
beundran fdr Rolf, som verkligen
gjorde en fornamlig prestation, som
icke blir mindre av att modeLlen delvis
ar 10 ar gammal. Det var tredje gan-
gen -'ad som Rol'tog heIr D2-segern
o.h lo..lenna orestalion er1o1l ha.l -lu
den statliga p&aIen som standig egen-
dom, Velf6rtjant I

Aven i lagtavlingen hade Sverige
stor framging. Selunda vanns lagtav-
lingen med beste man i varje FAI-klass
vilken t,ivling geller den egentliga Eu-
ropa-Cupen och i den totala lagtiivlin_
gen kom Sverige pA 2a plats efter Vest-
tyskland.

Om tevlingens organisation och 6v-
riga arrangemang ar endast gott ati
saga, liksom om den verkligt impone_
rande prissamlingen, av vilka de
svenske tog hem en avsevard deI. Vid
avslutningen utlovades ett nytt arran_
gemang 1968, glaidjande nog, till Saaf
orh ELropa-CoupP reser ran gaJ-na
Ltse rrr Lennart Hanssur
Resultat r

Klass A2 (21 siartande)
1. J. Pettersson, Sverige
2. K. Andersson
3, J. Berthe, Frankrike
4, Th. Van't Rood, Holland
5, F. Weyrauther, Tyskland
6. H. Keller, Schwiiz

14. H. Hansen, Danmark
16, H. Andersson, Sverige
18. G. Ka16n, Sverige

K1as6 A1 (10 startahde )

L. H. Schmidt, Tyskland
2, W, Hegerling, Tyskland
3. H. Kal6n, Sverige
4. J. Akesson, Sverige
9. B. Blomberg, Sverige

Klass C2 (22 startande)
1. W. Czinzel, Tyskland
2. E. Rohrer, Schweiz
3. J. Horn, Tyskland
4. P. Den Ouden, HoIIand
5, T,66ster, Danmark
6. R. Ahman, Sverige
8. R. Johansson, Sverige

12. E. Nienstaedt, Danmark
16. L. Hansson, Sverige

885
869
835
828
824
800
141

?OB

900
812
857
742
5 50

900
900
900
8?5
812
871
a24
783
703



1.
2.
3.
4.

702
675

]l]saql(rn de Ltagar.e )

R. Hagel, Sl,erigeP. Spring, Sch.,veiz
C. Zimmer, FrankrikeA. Landeau, Frank ri (e

5. U, Nygren, Sverige
9oo 12. g.1. Sver sson. Sr.er-se9oo t3. H. r'"iis
;:i I4. \, ch sre"lsen, Danmark

NIODELLFLYGET
I D A G (betrakteLse av V. J. )

Fr&n en av vara klubbar kom for en
tid sedan detta brev:irlrer forst be om ursakt Ior clen 13n-ga forseningen rnc.l Lslndandet av
registreringsupDgiller'na. Detta Lreror
pe alt sLorre delen av styr--lsen varit
bortrest under borlan av L!66. NTinsk-
ningen i antalet r'egistreradc medlcrn-
mar berorp& att storfc clelen av radio-
flygarna inte vill ha Modellltygnytt, de
de anser att den ar av intet varde f6r
radiofLyglntresserade. Nigra av de
yngre medLemmarua har ielLit ifran,Kdrr'nsomr ;,':\-r '..- /gasig
aL r'tl ior [,,,' o r , r| ,s. -a ri-I'rn;go.ti- .-\ar . r- 'ljL.or.
\ervn.ng. D" d. .,p ,. JF ioe.
viI] vi egna friti.len iit att fltga sj.ilva r.

Detta gel anledning tiII niigra funde-ringar. I{odelli1)get har pa ndgr,a 5rhelt .indrat karaktar. Dct gniLer biide
verksamhetens inriliinirig sonl de per-
sonel: som sysslar nled sporten.

Fcjr inte s3 lange sedan va]' moclcLl-flyg detsamma som tiivlingsflygnirg
med frifl),gande modeLler. Linstr, r'nlng
o. h radiol"l3q L'.to,r "s .li n :-
sar mFr dL I vo. i't'. .a .rL .e' o .r
verksamheten drenktes l:inge av det
dominerande frillyget. Rekryteringen
skedde i allmrinheL genom skolor och
kursverksamhet. Det var ett allment
flygintresse som tog sig uttryck i mo-
delulyg. Majoriteten rn odellflygare varrelativt unga och had,- ofta en dnskan
att fortsatta med segelflyg.

KommersieLla intressen uppm drk-
sammade modellflyget och det b]e1, godtillging p& for.hallandevis prisbiiLiga
modellmotorer och radiostyrningsut-
rustningar, En hell ny och stor grupp
modellflygare n€d delvis andra intresse-
inriktningar kom in i bilden. Motorerna
och radioaggregaten .ir for m&nga in-
tressantare en sjalva flygningen. En
markanL roas^_utr l1g n L -n.r na,jps-
betonad flvgning ha| skett,

,I
,i

r "q! t.(r-.rfl
Samtidigt har tavlingsflygarna tvin-

gats till en allt langre geende speciaLi-
cering. NEgon modellflygale som be-
harskar alla grenar existerar knappast
;ng.e. D.n,1a spc..alis-r'r^q L'ar Iol.t

me. sig arL nErga 5'er or.El.iar. hac
tappat lusten lor r, ode 11flygm ate ri a1,
sonr de helt enkelt.inte behairskar, ochfyller i stellet sina hyllor med annat.
Rekryteringen av nya hobbyutdvare pa
denna vag har ddrfdr bdrjat sina,vilket
er mycket b(iklag1igt,

lladiostyrningens frammarsch har
emellertid fort med sig att en helt ny
kaiegori modellflygare tiLlkomm it. Det
ror sig ofta om personer i mogen &Ider
so-n bedr'\.r lTodellal)g ,e L sorr- cr
-oobv, uLan ndgor sorr re su tarre p,1all ov.rg: rill ar.ar lor'^1 av ^lyg:s.(
verksamhet. Dessa uigdr numera en se
dominerande del av SMIi[i:s medlem-mar att det er heLt felaktigt att ka11a
fdrbundet fdr en un gdom s o rg anisation.

l)et finns inget att invdnda mot att
modellfLyget av allt att doma gel, mot
nAgot som viil narr.ast kan ka1las for en
-tamiljpsport och SM F F mesle Ib e 'r ed
. svdngarna. Dcl g;r i'lle -pirg e alr be-
drivd \.rksamheler pE +0-[ats v.s.

Det duger inte att sticka ti]1 nybbrja-
ren en Tempo I orn han exempelvis viII
flyga com bat.

Vad skall deSMFFg6ra s& att med-
lemmarna blir lyckliga och nyreknyte-
ringen fremjas? N&got enkelt svar kan
r'1_e ges. FcjrsI geLler der atr td reda
pA \ad medlemmarna har ldr orskrin-gar och sedan forsoka tillfredstalla
den s5 13ngr som resurser'la medger.

\yr'e kryleringen meste skotas med
god :nsikt om de lokala fdrh;LLandena
och med en viss aterhallsamhet. Det
bdsta res-rtaLeL brukar f&s genom eLI
gotL Io rhAllarde till modellhandlaren
p& orten som kan hjelpa in personer
som redan har intresset i klubben. Att

9t:"'
:ili'
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NAGOT OM IDEOLOGI
AII f6re ningsve rks amhe t bygger pe

nagon id6. Galler det exempelvis nyk-
terhetsr6relsen ar dorr .lrr rrr.r L)| |,
nlen den fintrs aven ino, I i larr r cr'k-
samhet som modellfl ,( l, .l':en ()rn id6n
:ir svirare att de-fir i ,J I :"'.

Pa klubbsiclan har behandlats sadana
saker som valberedning och kursverk_
samhet och har vill vi endast tillagga
att man meste ta hansyn till ideologien,
even i sadana her sammanhang.

Man kan t, ex. inte garna t:inka sig
cn hoAc 'ran i st) _elsPn Ior det korr -
,-r, sti.ka Darliet eLIer e1 "fYIIo" som
ordforande i en nykterhetsorganisation,
Likase bor vi se ti1l sA att de ledarde
posterna inom vara klubbar a11tid be-
kledes av personer som er trogna mot
modelulygets id6.

Tvverr finns det numera runt om i
landJt en massa "organisatorer, som
gerna viII setta klorna i vira klubbar.
Om de inte har varit modellflygare eI-
ler pa annat sett engagerade i nagot
som har med modellflyg att gdra, kan
vi nog fdrutsatta att de har orena n:otiv
f6r sitt framtredande och vi m&ste d&
vara o& vir va(r. Motiven kan L.ex. va-
ra aLi. s3 snabbL som moiligl sl .!sa
**{<**'*******r<
fors6ka propagera fram ett intresse
torde vara dimt att misslyckas. Kurs-'versamhet? Ja, garna fdr att fort-
bilda de aktiva medlemmarna. Nybor-jarkurser ar deremot ett sloseri medtid och pengar, avgangsprocenten ar
autid fdr hog.

Fdr dvrigt kan sagas att medlems-
antalet inte fir bli n&got sjalvandar.el.
En tillrecklig org'anisation sA att man
verkligen kan ta hand om rEdlen:rrarna
meste finnas. I\llen al_a pengarna d5?
Ofra ar bidrag av olit1a slag beroendepA medlernsanlaler. PE derla kan vi
bara svara med ordsprSket att pengar
inte gdr nAgon manniska lyck]ig, det-
samma galler i minst lika hdg grad om
organisationerna.

Slutligen nSgra ord om den nya raket-
grenen. En omorganisation av denna
mAste ske med det snaraste. De rgket-
flygare vi har haft kontakt med sager
sig helt sakna intresse f6r ovriga for_

over. modellflygarna till se{.Lllt'eet
"llor rigot sE aill.,'t s-r,1 rar.'
d, r ,.,r Ir;au:hr t".

Orrr sedana herrar fir kontrollerlovcr en modellflygklubb kommer de
omedelbart att f6rsdka skapa om den
till nagot annat. Resultatet blir dA att
de aktiva rnodellflygarna sedan kan ken-
na sig hemlosa och overger klubben,
Snart far vi kanske pA denna ort en stor
klJbb men inga rikLiga mod"llt )gar",
och del ar jJ ende irte det so n a- n'p-
nlngen.

Likasa anser jag det motiverat att
peka pi de faror som enalltfdr intensiv
nybdrjar- och kursveksamhet kan fijra
med sig, Leder det till att de aktiva
modellilygarna blir utsparkade Iran sin
bygglohal ar priset fdr de nya medlem -
mar som klubben eventuellt kan fl a1lt-
for hog'. Nyrekc)4eri ge'l bor \ isspr-
ligen stodjas, men det bor inte she ge-
nom konstlade medle utan genom att
klubbens verksamhet 5r sadan att de
verhliga entusiasterna far lullvaluta 16r
mpdlpmsargi"ten, de beh6\er vr irtp
lara riidda for art s: rnisre om de lToo-
lemmar som vi kan_ fi nytta av, de kom-
mer sj:ilva att uppsoka "rrOO... U. r.

***{<*****{<****
mer av mode1lflyg och detsamma geller
modellflygarna som i de flesta fa]l ar
kallsinniga ti1] raketflyget. Att under
sadana f6rhallanden pStvinga raketfly -
ga-aaSMFF:s organi"aLion oc,l a vglflcr
mds-e vara tpld,( igt ocr Llgb' rru'igcn
en hammande eliekt pe raketverksam _

heten i landet, Nagon form av ldsare
anslutning torde vara det enda raka.

'Lr4 rd d! llt hrr 3€t itu . , ..(B.ilto.rEd. boitdlr, .i btr., dru rrr. Adii.diLiat.). 33
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Harmed ka11a6 tiu aret6 Riksstemma, som kommer att avhaUas i Malmo den

12- 13 november 1966.
Motioner til1 Riksstemman skall vara filrbundsexpeditionen tillhanda aenast

den 10 oktober.
- _ Enligt stadgarnas^S 4, 5 mom. tillkommei repreEentationsratt varje ansluten
klubb,€om ege.r att 16ta sig representeras med ett ombud. Klubbar rrEd 25 Ined-
le-mlnar eller mera eger att utse 2 ombud. ResekostnadEftirdelnihg kommer ait
tilldmpas (i enughet med beslut av 1965 &rs Riksstemma).

Enligt stadgarna€ S4, 6 mom. eger direktansluten medlem ratt att mqtioner..rtlll stemman Eamt ratt att deltaga och yttra sig i stemmofdrhandlingarna (docKej rdstrett).
Nalmare upplyEningar om Rikgstamman kommer senare att utsandas tlll alla

kl ubba r.
ODE TILL MODELLFLYGET
(frAn "Solnallugan")
JANUARI med all sin sniifir oss att langta April och t6
FEBRUARI er verklig vinter
endast skidan er ute och slinter
MARS brukar ruggig och blasig vara
de flesta modeller er ihne bara
ApRtL .ir regnig, bla€ig och kall
sag ndr vi nensin flyga skall
MAJ brukar locka med vackert veder
men oftaEt det slutar med plaBtregnklader
JUNI skall vara solig och varmnar hdrde man senast modellmotorns larm ?

JULl bjuder semestervdder
alla vet vad det fordrar f6r kleder
AUGUSTInatten ar miirk och varm
om flickan ligger din motoratartarm
SEPTEMBER b6rjar bli bl&sig och sen

har vi OKTOBER med aIIt sitt regn
NOVEMBER ar kau och oftast kulen

sa kommer DECEMBER och dermed julen
varefter vi bdrjar pi nytt igen
och tror och hoppas fd flyga sen

. SVENSKA TAVLiNGAR I HOST
3-41s SM, Multi-RC, Gdteboig

n,
d

4lg. Hd6Ltdvling i lin6tyrning, A- och B-klasser, StockholmlllS Wentzelpokalen, 1-klasser i frlflyg, Ostersundll lE SM, linstyrning, Stockholm
1l lg SM, modellraketer, RinJ<aby24lS SM, RC-lIl, Borldnge
25lg Solnas Pokal, TR, 3.o( kholm2/1.0 Radrost) rn)ng, specicll klaisr HsBBhurtl5/10 REdiohl,yrn.ng, specjellahlasrcr, Skarpneck

'LASanNaS VARUMAIiKNAD; 1 sr kompl. crundig 4-kanals antaggntng med MK
Bervon. 1 st Varloton kanaldel 3-4. 2 st B€llametic, I st Servo-Auto-Matic.
Ake Cunnarsson. NydalavAgen, VIrnanr.,. rel. 0370/12389.
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NY S-T.O-R FLERFARGS GRAUPNER.KATALOG NU UTKOMMEN.
OMFATTANDE IIOBBY-BIBEL! Sends mot kr 5:?5 i frimarken.

LASA RNA S VARI]MARKNAD

TAXI
En rnultimodell ldr traning
och tavlingsflygning, 2, 5-
6 cc rrDtorer och 2-B kana-
lers radioutrustning. F6r-
namlig byggsats med b1. a.
kroppsidorna utstansade i
balsaptywood. Tvafargad
explositionsritning och ut-fbrliga anvisningar. Spv.i50 cm, lanld 102 cm,
baryta 40 dmz, tomvikt c:a
1300 gram.
Art. -nr. 4625
Komplett byggsats kr, f,f,;-

1 st Telecont I kanal med 4 st
Duramite och I st Telecont 5 kanal
med 3 st Duramite, Kompletta m.
ackar och laddaggregat. Billigt I
Ingemar Kyrk, Butorp, GRUMS.
te|.0555f23025.WONDEB-

Glasfiberkroppar till:
MUSTF]RE
CRUSADER
SABRE HAWK
EIGHT WONDER
FA LCON 56

MONO-KOTE
A1"1t detta kdper ni fdrmenligast

I st Cor lro.La,re l0-kanal sL-
perhet med 5 Annco servo och
a, ker s;lj.s b' gt. Olle Ask,
Fack 26 Grums. te7. 0555172182

1 6t nestanny 10-kanals super-
het med 5 st Controlaire servo
sSljes lo rI-dnligL. Lenna-- Jagse ll
,6i11__u_r, Nassi6. 03 B0/ 1283 1.

1 st MinrX Analog Proportio-
nal 2+1, mycket lamplig fdr tev-
ling i RC-III och den nya sport-
klassen. Endast 975:-- kr. Plan'rFrrdel 'r- med-_OS l5 RC ldljer
rr ed pa kopeL. valler Jolarssor
Hengeryd, Lammh:ult, 047 2 f65045

MOTORER
BYGGSA TSER
RC-adaggningar
TiIlbehdr
Cellplastvingar

fren-F:a Steve Johansson,
V. Ldnggatan 16, Tibro
te1- 0504/I2893
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STOPP!
NYA
TIG NU HAR

Under denna rubrik inf6r vi, i
m3r av u.rymme, kosLnads[ritt
smb r-e rotisor. Vi Idrb"nelle"
oss ratten att forkorta och dndra
i manus.
TilI salu


