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NC bubblar! 

Jahaja, då heter jag "NC", "national 
contact", eller "nationell chef, eller vad 
man nu vill... ACES har dragit igång, och 
jag tror att vi håller på med en riktig rivstart! 
I vilket fall har vi redan utökat antalet 
anslutna länder, och fatt dem att börja 
arrangera tävlingar. På hemmaplan går det 
inte speciellt dåligt heller, med en febril 
aktivitet i nästan varje hörn av Sveriges 
avlånga land. 

SNIFF 
Nyheter är att eder NC varit på Re-
grenstyrelsemöte, och lurat till sig 110001w 
att användas till Aircomhat-aktivitet! Detta 
betyder en rejäl ekonomisk avlastning för 
ACES/Sverige, och det gör att vi kan göra 
andra satsningar. Dessutom har vi blivit 
tilldelade 10000kr att inhandla skyddsnät 
för. Offerter år ute, och med lite tur (snarare 
jobb för Anders i Luleå) så kan vi för dessa 
pengar anskaffa skyddsnöt till alla fyra 
grupperna. Jag sågar bara Crreni 
Annars rör det på sig inom SMFP, och 
förbundsmöte hålls i april. Många nya 
infressantA förslag har kommit upp, och det 
år faktiskt viktigt att vi år representerade dör. 
Olyckligt nog kan jag själv inte delta, på 
grund av tentamina, men för er andra som 
normalt inte åker på sånt här. kan jag bara ge 

tipset att ta kontakt med ledningen av er 
klubb, och kolla om de har tänkt att skicka 
representanter. Varje klubb far en represen-
tant betald av SMFF, cell alla juniorer under 
265r far också utgifter betalda. Reseersätt-
ning utgår dessutom, per mil, utöver de 
första 10milem Mer infe fås från SMFF exp, 
din klubb, eller på SMFF WWW sidor. Detta 
är ett fantastiskt tillfälle att träffa andra 
modellflyg-galningar, så ta chansan! 

Cupen 
I det här numret presenterar vi också 
cupdatum. Var observant på vad som skrivs, 
och ta helst alltid kontakt med arrangerande 
Ge innan du beger dig till en tävling! Mer 
om detta i artikel längre fram, Även 
Europeiska tävlingar kommer att hållas i år. 
Deltagande i dessa år kul, men vissa 
speciella villkor gäller. Ta kontakt med mig 
för mer info. 
Utöver detta vet jag inte riktigt vad jag ska 
beråna. De senaste månaderna har det hänt 
mycket, på alla fronter vad det gäller 
Airoombat, så jag år rådd att jag inte kan 
berätta allt i vår lilla skrift_ Som vanligt kan 
jag bara uppmana er alla att göra det här året 
bättre än de föregående! Tävla mer, hjälp till 
mer, bygg. fly& konstruera, skriv i ACES-
hi J,  och framförallt - ha. kul!!! 

Martin Elmberg 



Fighter Design! 

Jag har till slut gjort en genomgång av 
samtliga ritningar som under åren blivit 
inskickade till mig för godkännande. Vad 
jag kontrollerat är hur pass ritningarna 
överrensstämmer med de nya måttreglerna, 
och det är faktiskt ett ytterst fåtal som klarar 
sig igenom detta nålsöga! 

Lista 
Följande ritningar är godkända: Animors 
Jak-1 och Re2005. Anders Karlssons Spitfire 
MIX. Jörgen Jonssons Spitlire Mk. L 
Martin Elmbergs Jak-9. 

Övriga ritningar är i dagsläget inte 
godkända. Det kan helt enkelt innebära att 
jag inte har någon tre-plansskiss som är 
godtagbar. Skicka i så fall in en kopia av den 
skiss du använt dig av när du gjorde 
konstruktionen. Detta är viktigt, eftersom jag 
definitivt inte har bra treplansskisser av alla 
förebilder. 
Många ritningar faller också på att ett eller 
flera mått inte stämmer, enligt de treplans-
skisser jag utgår ifrån. Ofta är det korda-
måtten som ritningar faller pa, men även 
kroppsmått, etc, spökar. 

Godkänd eller inte 
Var nu medveten om att detta -godkän-
nande" endast gäller för att konstruktören 
ska få "Fighter Design"-orden. Modeller 
mäts på tävling, för att se om de överren-
stämmer med reglerna. Alltså kan man 
mycket väl använda sig av en icke godkänd 
ritning, och göra de ändringar som behövs 
för att få modellen godkänd. Oftast rör det 
sig om mycket små sådana ändringar, som 
att korta av några spryglar med några 
millimeter. 

Marlin Elmberg 

Redaktören har ordet 

Då var det premiär med första numret av 
ACES-high. Layouten och storleken är den 
samma som på Tally-Ho tiden, dels får att 
det är enkelt och billigt, och dels för att vi då 
kan få färgbilder. 

Några nyheter kommer det i alla fall att bli. 
Sista sidan kommer att innehålla en 
tipshörna där NI läsare kan presentera era 
tips gällande allt inom modellflyg och 
bygge. Vidare kommer det att finnas en sida 
med alla svenska (till att börja med) 
AirCombat ritningar. Plats finns även för sälj 
och köp marknaden som jag nämnde i det 
förra numret. För att ACES-high skall bli en 
bra tidning så kTävs det att NI läsare hjälper 
till. Skicka in allt som är av intresse får oss 
andra, gärna med bilder (helst TIF format 
eller orginal foto som jag retunera). Det kan 
vara erfarenheter eller presentation av era 
modeller. 

När jag köpte min Ultimate så fick jag med 
reklam från Scale Model Research i USA. 
Detta företag sålder färgbilder och treplans-
skisser på nästan ALLA flygplan som finns 
(33 000 ritningar, tex 39 olika ritningar på 
Mess Bf109, samt 5800 färgbilder). Jag 
gjorde en provbeställning på Na 45 
färgbilder på Ultimate för 29$, treplans-
skisser på P-39 och FW, för 3$ och ett häfte 
med flera skisser på en F7F för 7$_ Med 
diverse avgifter kan man säga att kursväxl-
ingen motsvarade 9-10 / dollar. Kvanten 
på ritningarna var klart godkända. Adressen 
är: 
Scale Model Research 
3114 Yukon Avenue 
Costa Mesa 
CA 92625 U.S.A. 
Tel. 009] 714 979-8088 
Fax 0091 714 979-7279 

Jag kommer kommer själv att beställa ett 
flertal ritningar och kan samordna en större 
beställning om så önskas. Ring eller faxa om 
ni söker något speciellt, jag har deras katalog 
och kan kolla om det finns. 

Jag förutsätter att ni ta med era nybyggda 
modeller och kommer ner till premiär-
tävlingen i Karlskrona den 27/4, då skall det 
bli flyga av. Undertiden så får ni hålla till 
godo med nr. I av ACES- 



Nordiska mästerskap i Norge? 

Jag har pratat med Oddgeir Leikvold i 
telefon, den norska kontaktmannen, och han 
berättade för mig att de kan tänka sig att 
arrangera ett inofficiellt Nordiskt Mästerskap 
i Dogfight, om det finns svenska piloter som 
är intresserade av att delta. 

Regler och FAI 
Tävlingen hålls i så fall den 27-28/7, jag vet 
inte riktigt var. men jag gissar att det blir i 
trakterna av Oslo, eftersom det är där de 
flesta norska piloterna finns. Reglerna 
kommer att vara de norska dogfight-
reglerna, med andra ord de regler vi tävlade 
efter förra året. Tävlingen ska också hållas 
under Norska Aeroclubben. lovade Oddgeir, 
vilket innebär an den är FAI sanktionerad, 
och att svenska deltagare fär delta, förutsatt 
att de har köpt en FAI spaning license innan 
på SMFF expedition. Det finns, enligt 
Oddgeir, plats för camping, etc, på flygfältet 

man ska använda_ 
Min personliga reflektion är att denna 

tävling tyvärr kommer att köras efter gamla 
regler och efter gamla norska 'traditioner'. 
det vill säga regler som inte finns ned-
tecknade. Den som varit med färm vet. 
Samtidigt kan detta vara ett kul tillfälle att 
möta norska piloter, och förhoppningsvis 
slå dem på hemmaplan. 1 vilket fall, 
Oddgeir sa att det ska vara minst tre 
förhandsanmälda svenskar, för att de ska 
arrangera ett dylikt mästerskap. Detta vill 
han ha reda på fort. så därför ber jag er som 
bestämmer er för att åka till denna tävling:  
att höra av er till mig fortast möjligt. 

Martin Ernberg 
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Ekonomi 1995 

Som vanligt kommer här en kort redovisning 
av IDA/Sveriges ekonomi för räkenskapsåret 
1995. VI gick under året 4721kr i "vinst", 
eller vad man nu ska kalla det. Detta är 
pengar som behövs, eftersom vi står inför en 
kraftig expansion, med en fördubbling av 
antalet tävlingsgrupper intbr 1996. 

120 kr 
1 655 kr 
1 200 kr 
1 071 kr 

40 kr 
3 116 kr 

247 kr 
12 744 kr 

Utgifter RM 
Utgifter NM 
SMFF tävl.avgifter(12st) 
Utgifter Gr.Syd-
Utgifter Supply shop 
Utgifter Gr.Öst 
Div. utgifter 
Summa 

Kort genomgång 
De flesta poster förklarar sig självt, men jag 
tänkte förklara vissa andra. Porto-utgifter 
inkluderar de utgifter vi haft i utländska 
kontakter, med Norge och övriga Europa. 
Tally-Hos kostnader är i princip porto. 
Under året har vi också inskaffat Silver- och 
Gold Stars medaljer. Diverse utgifter är 
bland annat faxkostnader, kuvert, 
kopiekostander, etc. 

Frivilliga bidrag är sånt som medlemmar 
betalat frivilligt, utöver vanliga avgifter. 
figilin är inkomst vid försäljning av den sista 

hjälm vi hade köpt in extra, vid anskaffande 
av hjälmar till GrS. Inför 1996 har vi infört 
bättre administrativa ekonomiska rutiner, 
med Ola Johansson som kassör. Alla 
administratörer är med andra ord 
redovisningsskyldiga inför honom. 
Eventuellt ska vi också införa en revisor, 
som kontrollerar det ekonomiska arbetet. 
Mer om detta senare. 

För tillfället står vi på relativt god 
ekonomisk fot, eftersom vi fått 11000kr av 
SMFF att som arbetsutskott inom SMFF 
använda till löpande verksamhet. Dessa 
pengar ska också användas till de utgifter 
som respektive grupp har under året. På det 
sättet frigör vi de tillgångar som ACES 
innehar, och kan förhoppningsvis använda 
dessa till att skaffa ACES tygmärken, och 
förhoppningsvis även en ACES-jaktvinge. 

Februari 1996, Martin Elmberg 

IDA budget -95 

Utgifter 
1 562 kr Porto 
2 001 kr Tally-Ho: porto, mm 

190 kr Silver & Gold stars 
1 542 kr Pokaler,GrSyd+RM,NM  

Inkomster 
2 0461er Överskott 1994 
3 850 kr Tävlingskort 
1 860 kr Passivt medlemskap -95 

46 kr Frivilligt bidrag 
240 kr Deltavg. Ripa 25/3 
560 kr Delt avg. RM 

2 640 kr Del t.avg NM 
70 kr Hjälm 

200 kr Passiv medlemskap -96 
480 kr Deltavg. Halmstad 
400 kr Deltavg. Tingsryd 
240 kr Delt avg. Helsingborg 
480 kr Deltavg. Karlskrona 
993 kr In Supply shop 1995 
880 kr Delt avg. Västerås 
560 kr Delt.avg. Älvkarleby 
240 kr Dellavg. Söderhamn 
560 kr Deltavg.Uppsala 

1 120 kr Delt.avg. Upplands-Välby 
17 465 kr Summa 

Utgifter 12 744 
Inkomster 17 465 

Balans 4 721 

Meeting i Sjöbo! 

Jag har fått en förfrågan från Acroflyers om 
någon skulle vilja köra en uppvisning på 
deras 30-årsjubileum som hålls över Kristi 
himmelfärds helgen, i mitten av maj. 
Uppvisningen ska hållas söndagen den 19:e 
maj, och de räknar med en hel del publik, 
och så vidare. Arrangemanget startar redan 
på torsdagen, med fri flygning under 
torsdag-fredag, och mer av uppvisning under 
lördag-söndag. 

Intresserade kan helst kontakta mig, eller 
om ni har email ta kontakt med Torulf i 
Acroflyers på mailadress: torulfldcab.se. 

Martin Elmberg 



RAF-slang 

Följande lilla text är plockad från Internet. Jag tycker själv att den bitvis år riktigt underhållande, 
så håll till godo (Jag harfloiderat på att skriva en liknande för oss "doggantare", vi får se..). 

This is for real. 1 recently picked up a small book talled 'ABC of theRAF'. It is undated but was 
obviously publisbed during the war (the Spitfire 111 is listed as the current front-line fighter), and 
was aimed at those in the service and those thinking ofjoining. It was intended to be a manual of 
the RAF, and along,side a brief history, the basics of Right and rank recognition charts, has all 
kinds of useful information. including salary scales, conversion charts and the following 
invaluable hem. 

Some of this is straightforward and very familiar (though non-aviators might be unaware of terms 
like 'Balbo'. Some of it I found exceedingly funny, especially when said out loud with an 
appropriately pompous, up-tight, air chief marshal-type of voice. Maybe newcomers really did 
find this sort of thing useful. My favourites are 'Blonde job', 'Wizard' and 'Pukka gen', though 
'People who obstruct one' and 'Aerial scrap' are high on the list. Also. 'Organize' (sic) might 
prove useful for journos as an altemative to 'blag'. Enjoy. 

SHORT GLOSSARY OF RA.F. SLANG 

Balbo. A 	 - A large formation of aircraft. 
Bale out 	 - To take to one's parachute. 
Bind. A 	 - People who obstruct one. 
Black, A 	 - Something badly done, a "bad show". 
Blitt, A solid lump of - Large formation of enemy aircraft. 
Blonde job, A 	- Young woman with fair han-. 
Bogus 	 - Sham. spurious. 
Bomphleteers 	- Airmen engaged on the early pamphlet raids. 
Brassed off 	- Diminutive of "browned off'. 
Brolly 	 - Parachute. 
Browned off To be - 'Ted up". 
Bumps and Circuits - Circuits and landings. 
Bus driver 	- A bomber pilot. 
Buttoned up 	- A job properly completed, "mastered". 
Completely Cheesed -No hope at all. 
Cope 	 - To accomplish, to deal with. 
Crabbing along 	- Flying near the ground or water. 
Deck, Crack down on - To "pancake" an aircraft. 
Dog fight 	- Aerial scrap. 
Drill, The right 	- Correct metbod of doing anything. 
Drink, In the 	- To come down into the sea. 
Dud 	 - Applied to weather when unfit to fly. 
Duff gen. 	- Dud information. 
Dust bin 	 - Rear gunner's lower position in aircraft. 
Erk, An 	 - A beginner in any job. 
Fan 	 - The propeller. 
Flak 	 - Anti-aircraft fire. 
Flap 	 - A disturbance, general excitement. 
Fox, To 	 - To do something elever or rather cunning. 
Gen. (pron. jen) 	- General information of any kind whatever. 
George 	 - The automatic pilot. 



Get Cracking 
Gong, To collect a 
Greenhouse 
Hedge-hopping 
Hurryback 
link away 
Kipper Kite 

Kite 
Laid on, To have 
Mae West 
Mickey Mouse 
Muscle in 
Office 
Organize 
Pack up 
Peel off, To 
Play pussy 
Pleep 
Plug away 
Pukka gen.  
Pulpit 
Quick squirt 
Quickie 
Rang the bell 
Rings 
Ropey 

Screamed downhill 
Shooting a line 
Shot Down in Flames 
Snake about 
Spun in 

Stationmaster 
Stooge 
Stooging ahout 
Synthetic 
Tall End Charlie 
Tear off a strip 
Tee up 
Touch bottom 
Toys 
Train, Driving the 
Type 
View 

Wizard 

- Get going. 
- To get a medal. 
- Cockpit cover. 
- Flying so Iow that the aircraft appears to hop over the hedges. 
- A Hurricane fighter. 
- Sharp manoeuvre. Sudden evasive action of aircraft. 
- Coastal Command Aircraft which convoy fishing fleets in the North and Irish 
Stas. 

- An aeroplane. 
- To produce anything, such as supplies. 
- L ife-saving stole, or waistcoat, inflated if wearer falls into sen 
- Bomb-dropping mechanism. 
- To take advantage of a good thing. 
- Cockpit of aircraft. 
- To "win" a wanted article. 
- Cease lo function. 
- Break formation to engage enemy. 
- Hide in the clouds. 
- A squeak, rather like a high note klaxon. 
- Continue to fire. Keep alter targe, t. 
- Accurate information. 
- Cockpit of aircraft. 
- Short skarp burat of machine-pn fire. 
- Short for above. 
- Got good results. 
- Rank designation on officer's tuffs. 
- Uncomplimentary adjective. "A ropey landing", "A ropey type", "A ropey 

evening", etc. 
- Executed a power dive. 
- Exaggerated talk, generally about one'sown prowess. 
- Crossed in love_ Severe reprimand. 
- Operational aerobatics_ 
- A bad mistake. Analogt' from an aircraft spinning mit of control into the 

ground. 
- Commanding Officer of Station. 
- Deputy, i.e. second pilot or any assistant. 
- Delayed landing for various reasons. Flying slowly over an area. Patrolling. 
- Not the real thing. Also applied to ground training. 
- Rear gunner in !arge, bombing aircraft or rear aircraft of a formation. 
- To reprimand, take down a peg. 
- To prepare a job, to get ready. 
- Crash. 
- A great deal of training equipment is termed bys. 
- Leading more than one squadron into badfe. 
- Classification - usually referring to people. Good, Bad, Ropey, Poor type. 
- R.A.F. personnel always take a "view" of things. Good view, Poor view. 

Dim view, Long distance view, Lean view, Outside view, "Ropey" view. 
- Really first dass, superlative, attractive, ingenious. 

Martin Elmberg 



Aireombat-eup 19961 

Preliminära tävlingsdatum för 1996 års 
aircombat-cup är nu klara. Observera att 
datum kan komma att ändras, så håll ett äga 
i evenemangskalendrar för eventuella 
ändringar eller nytillkomna tävlingar. 

Anmälning och avgifter 
Anmälan kan i de flesta fall göras på plats. 
Till vissa tävlingar kan det dock vara ont om 
tävlingsplatser, så ring gärna i förväg och 
anmäl ditt deltagande till arrangerande 
gruppchef. 

Tävlingsavgift är på samtliga tävlingar 
80kr. Man kan också välja att köpa ett 
tävlingskort, som gäller som deltagaravgift 
för alla tävlingar ii cupen. Tävlingskort 
kostar 350kr, och måste köpas i förväg„ 
genom att man sätter in 350kr på ACES 
postgiro 122 04 75-6. Glöm inte att ange 
avsändare, och märka talongen med 
"tävlingskort -96". 

Europeiska tävlingar! 

Jodå, mina vänner, ansträngningarna på att 
sprida vår gren av hobbyn ut i Europa böljar 
till slut ge resultat. 

Tyskland & Frankrike 
Lördagen den 8:e juni håller Holger 
Bothmer i Tyskland den första tyska 
tävlingen utanför Bremen. Det blir kanske 
ingen direkt stor tävling, och kanske inte 
heller så bra arrangerat men med lite tur 
dyker det upp gäster från både Frankrike och 
SIovenien. 

Bernard Grosperrin i Frankrike har ännu 
inte riktigt spikat datum för franska 
tävlingar, men fredagen den 21:a juni har 
diskuterats. Detta är naturligtvis midsom-
marafton (I), för den som inte kände igen 
dammet så där direkt. Bernard har också 
funderat på en tävling i september, men 
närmare datum har inte diskuterats än. 

Martin Elmberg 

Datum Tävling (Grupp) 
27/4 	Karlskrona (GrS) 	briefing II .00 
415 	Halmstad (GrV) 	briefing 11.00 
18/5 	Vårgårda (GrV) 	briefing 11.00 
8/6 	Älmhult (GrS) 	briefing 11.00 
1/6 	Norrköping (Gro) 	briefing 12.00 
15/6 Upplands-Väsby (Gro) briefing 16.00 
29-30/6 RM, Säter (GrÖ,GrS) 
6-7/7 Luleå (GrN) 
20/7 Ripa (GrS) 
10/8 Kalmar (GrS) 
10/8 Vännäs (OrN) 
17/8 	Uppsala (Gro) 	briefing 12.00 
24/8 Arboga (Gro) 	briefing 12.00 
7/9 	Helsingborg (GrS) 	briefing 11.00 

GrS: Roland Petersson, 046-390998 
GrV: Rickard Petersson, 031-514952 
Gro: Jesper Sigbjömsson, 026-140029 
GrN: Jörgen Jonsson_ 0935-10033 

Mer info 
Är du intresserad av dessa tävlingar vill jag 
be dig att ta kontakt med mig, far det finns 
en del praktiska saker att diskutera och 
informera om. Dessutom kanske vi kan 
arrangera samåkning, om flera år intresse-
rade? 

Martin Elniberg 

start 12.00 
start 12.00 
start 12.00 
start 12.00 
start 13.00 
start 17.00 

(Inga tider klara än) 
(Bla midnattsflygning!) 
briefing 11.00 	start 12.00 
briefing 1 I .00 	start 12.00 

start 14.00 
start 13.00 
start 13.00 
start 12.00 



-MAT 	
COMPETrrioN-YOUR 

MAN MUST HAV4 A -rAgL —Wm.Di 

Korståg i Danmark 

På inbjudan av Haderslevs RC-klubb på 
Jylland genomförde vi återigen ett försök att 
omvända funflyantar, skala-Nissar och 
dylika förtappade själar till stridspiloter. Sju 
svenskar var vi som över midsommar-helgen 
begav oss västerut med våra ärrade 
dogfighters i högsta (not) beredskap. 
Dessutom följde Martins Sara också med 
och hjälpte bl.a. till med tidtagning under 
heaten. 

Är det bär det år? 

Rolle och jag, som hade varit i norra Jylland 
och vindstufat några dagar, hittade efter 
vissa problem något som på håll liknade en 
mindre samling husvagnar och tält på en 
åker. Aningen skeptiska närmade vi oss 
platsen och upptäckte till vår lättnad en 
något förfriskad chapter commander som 
väghinder och det var väl bäst att stanna... 
Snart omgavs bilen av kända ansikten och vi 
dirigerades in på campingen under Martins 
vakna överinseende på motorhuven. Efter 
tältuppsättning och en mycket intressant och 
pedagogisk tipsrunda blev det fest och taxi 
till nöjes-metropolen Haderslev...Och nästa 
dag var det dags för 

Dogfight! 

Efter ett något utdraget uppvaknande kom vi 
slutligen igång med förberedelserna. Vi 
skulle köra en något mindre seriös 
uppvisningstävling med tre rundor plus final. 
En dansk, Sören_ ställde upp med sin Kobra 
20 och vi blev därmed åtta i varje heat Det 
skulle m.a.o. bli ganska tätt i luften (den som 
var med i Emmaboda '94 vet...). 
Första rundan blev mycket riktigt tätt. dock 
endast med sju plan uppe större delen av 
tiden. Detta berodde på att den danska 
Kopran passerade genom framkroppen på 
min Bearcat 5 sek efter att jag hade startat.  
Bearcat'en singlade död ner på honring-area 
medan dansken efter den hårda smällen 
otroligt nog flög vidare med ena skevrodret 
fladdrande i fartvinden. Dansken lyckades 
senare nödlanda på homing-arean och vi fick 
var sin halv kull. För övrigt var det ett hett 
heat med en hel del klipp och publiken 
verkade vara imponerad.  

En förstående tävlingschef (jjag hade bara ett 
plan med mig) sköt upp nästa heat och gav 
mig chansen att göra Iagningsförsök på 
Bearcat.en som var krossad från canopyn 
och framåt. En timme senare och med 
snabbepoxy långt upp i mina armhålor stod 
Bearcaten åter stridsberedd, dock med 
påtagliga skönhetsfel. 
De efterföljande heaten var trots avsaknaden 
av sidlinjer täta nog att passa den mest 
inbitne bygghöme-nötaren. En hel del klipp 
noterades och i finalen small det igen. Denna 
gång var det Glenns FW [90A som damp 
ner utan stjärtparti. Efter heatet var dock 
ingen som noterat någon sammanstötning. 
Efter en genomgång av alla planen visade 
det sig att Thomas Augustssons Mustang 
hade tappat ena vingspetsen och vi beslutade 
att ge honom killen. Han kunde än en gång 
ro hem segern med sin Mustang. 

Lyckad uppvisning 

I skillnad mot Tysklands-resan förra året 
hade vi betydligt bättre flyt med våra plan 
och det blev just den täta fight som troligtvis 
behövs för att få publiken att bli intresserad. 
Det perfekta vädret gjorde naturligtvis också 
sitt till. Trots att träffen inte var större än en 
Emrnaboda-meeting tycker ändå jag att resan 
var lyckad. Danskarna blev tydligt impone-
rade och vi blev inbjudna till nästa års träff. 
Men nu har vi ju vår Denmark-orden så det 
känns ju ganska meningslöst. ju! 

Rickard Petersson, Duck squadron 



Flygoveraller? 

Att ha flygoverall är lite av tradition inom 
Aircombat (eller dogfight). och det är också 
ett praktiskt klädesplagg att ha när man 
flyger. 

Överskottsfynd 
Anders Anderberg i Luleå har hittat bra 
flygoveraller av samma typ som jag själv 
använder, i en överskottsaffär i Luleå. Det 

fanns ca 40-50 overaller där, och även efter 
att Luleå. sqd försett sig, finns det nog många 
kvar. Med andra ord, är du på jakt efter en 
flygoverall att fästa dina ordnar, tygmärken, 
jaktvinge, etc, på, så bör du snarast ta 
kontakt med Anders, som kan fixa kontak-
terna med överskottsaffären ifråga. Anders 
har tfn. 0920-68630. Priset? Tja, Anders sa 
att de kostade ca 200, men att han skulle 
pruta... 

Martin Elmberg 

Fighter-slang! - del 1 

En del av er har kanske last den RAF-slang som jag hittade på Internet Tanken var naturligtvis 
snabbt framme att skriva något liknande om vår egen slang! Så här kommer ett första försök till 
"fighter-parlör". 

2nd Lt. NotACE 	 - Annat namn för Ola Johansson, innan han blev ACE. 
ACE 	 - Kallas en person med 5 eller fler 
Ah, nej! 	 - Negativt uttryck. Uttalas "Auh neii!". Används vid tillfälle då 

något går fel, för egen person eller motståndare. Kan också 
användas som psykiskt terrorvapen. 

Ankorna! 	 - Förkortning för: "Det år fåglar i luften, snabbt, starta modellerna 
och jaga dom!". 

Beerrat 	 - Skriven slang för F8F Bearcat. 
CMD 	 Confidence in Mechanical Details. Har man CMD fmngerar 

motorer, roderlinkage, etc, klanderfritt (Ur filmen "Aces high"). 
Den som sett "mössan" -
på ett föll, kanförstå 
Dogfight-dans 

Dogljant 

- Klassiskt uttalande av Pär Lundqvist. 
- Ett ytterst fåtal av de riktiga dogfiantarna kan ibland ses utföra 

denna dans. Den brukar uppstå mycket sent på natten, ibland efter 
en lång dags stridsflygning. För övrigt rätt obeskrivbar - måste 
ses! 
Ursprungligen namnet på kortvarig serie i Tally-Ho_ Numera 
används Dogfjant som beteckning på totalt fanatisk modelljakt 
pilot. Exempelvis, "Titta en Dogfjant", "Jo, jag är ju en såndär 
Dogfjant, ju". 

- Kallas en person med 10 eller fler kilis_ 
- Generell förkortning av FW190 av någon modell. 
- Annat uttal av Frank, Duck-squad_ 
- Klassiskt uttalande av Pär Lundqvist. 
- Sagt av lst Lt Talcotts mekaniker, innan Talcott lyfte med sin 

Mustang och gjorde dden värsta busflygning Ljungbyhed upplevt. 
Flygningen slutade med la-asch där Talcott omkom. Används som 
allmänt tillrop_ 

- Annat namn på Pär Lundqvist. 
- Den som sett "mössan" på ett fäll  kan förstå... 
- Gammal beteckning för att ta sig hem till landningsstråket, som 

används i dogfight-reglerna. Att "göra en honring" var alltså något 
eftersträvansvärt. 

Dubbel-ACE 
Focker 
Frrr(ank 
Förstår DU vad jag menar 
Give them hell! 
P51D 

Gurun 
Havsvinden var kall 
Homing 



1:12 Scale WWII Fighter designs 
Här är en lista över alla svenska AirCombat konstruktioner, både godkännda och ej godkännda, 
Tanken är att denna lista skall vara stående i ACEShigh. Om det är några felaktigheter eller om 
ni vill ha med era konstruktioner så kontakta redaktören eller NC. 

13' Konstruktör 	Si .vidd Motor Ritning Mtrl Pris 
F4U Corsair Jorgen Jonsson 	104cm .20 FS CP 90:- 
F4U Corsair Rickard Petersson 	99cm .20 FS CP 90:- 
F6F Hellcat Frank Petersson .20 FS CP 90:- 
F8F Bearcat Rickard Petersson 	90cm .15 FS CP 90:- 
Focke Wnlf FW190A Rickard Petersson 	87cm .15 FS CP 90:- 
Focke Wulf FW190A-8 Jorgen Jonsson 	90,2cm .15 FS CP 90:- 
Focke Wuif FW190D-9 Frank Petersson .15 FS CP 90:- 
Focke Wulf FW190D-9 Jesper Sigbjornsson 87,5cm .15 FS/kit Balsa 90:-/? 
Hawker Typhoon lb Martin Elmberg 	104cm .20 FS Balsa 90:- 
J22A/B Martin Elmberg 	87cm .15 FS Balsa 90:- 
Kawasaki Ki-61 Hien Anders Karlsson 	95cm .15 FS Balsa 90:- 
Ki-84 Hayate "Frank" Roland Petersson 	93cm .15 FS CP 90:- 
Messerschmitt BflO9E Rickard Petersson 	86cm .15 FS Balsa/CP-vinge 90:- 
Messerschmitt163 KometRickard Petersson 	78cm .15 FS Balsa 90:- 
MiG-3 Rickard Petersson 	84cm .15 FS Balsa 90:- 
P-39 Airacobra Martin Elmberg 	88cm .15 FS Balsa/CP-vinge 90:- 
P-40 Kittyhawk Kristian Berggren 	93cm .15 FS Balsa 90:: 
P-40 Warhawk Thomas Augustsson 90cm .15 FS Balsa 90:- 
P47 Thunderbolt Roland Petersson 	103,2cm .20 FS CP 90:- 
P-51H Mustang Thomas Augustsson 94cm .15 FS OF/CP-vinge 90:- 
Re 2005 Sagittario Anirnor Dobrovich 91cm .15 FS Balsa 90:- 
Spitfire Mk.I Jörgen Jonsson 	93,8cm .15 FS CP/Balsa 90:- 
Spitfuu Mk.IX Anders Karlsson 	93,5cm .15 FS Balsa 90:- 
Yakovlev Yak-1 Animor Dobrovich 84cm .15 FS Balsa 90:- 
Yakovlev Yak-9 Daniel Ryfa 	87cm .15 FS Balsa 90:- 
Yakovlev Yak-9 Martin Elmberg 	83cm .15 FS CP/Balsa 90:- 

Förldaring: 

FS=Fullskala, CP—Cellplast, OF—Glasfiber 

Konstruktörer: 
Namn Tele PostGiro 
Martin Elmberg 046-15 11 91 638 65 60-4 
Thomas Augustsson 042-15 23 76 639 18 27-0 
Kristian Berggren 021-30 21 16 450 77 01-3 
Animor Dobrovich 018-52 90 46 486 19 60-5 
Anders Karlsson 044-24 02 79 456 14 89-8 
Rickard Petersson 031-51 49 52 648 60 10-9 
Roland Petersson 046-39 04 98 833 87 46-4 
Niclas Robertsson 0304-67 83 48 
Daniel Ryfa 044-615 41 613 75 27-5 
Jesper Sigbjörnsson 026-14 00 29 57 31 41-9 
Jörgen Jonsson/AirFun 0935-260 70 
Frank Petersson 044-21 39 75 926 25 64-9 



Tipshörna n! 
Här kan du som tror att du har tänkt ut något bra förgylla även andras tillvaro! Det kan handla om 
allt frän bygge av fighters till (ner-) flygning. Allt, även mindre seriösa fantasier är välkomna 
Skicka in dina bidrag till redaktionen! 

Tandpetarförstärkningar 
Brukar din motor skramla loss när du kör hårt med din starter? Gås din kropp alltid av på samma 
ställe, vid vingens bakkant eller framkant? Det finns hopp! -Tandpetare ju. ööhh hehehe. 
Tandpetare är utmärkta som armering i mjuka cellplastkroppar. 
1 vingurtaget: Stick in tandpetare snett in i cellplasten (helst innan du klär med papper), dra ut igen 
och tryck in en laddning med 	i hålet. Tryck därefter in tandpetaren igen. Klart! 

vid motorfästet: Gör ungefär likadant, stick in tandpetare på båda sidor om motorfästet. Se till att 
de ligger an mot motorfästet och att du får in lim i hålet, -dra tandpetaren ut och in några gånger så 
att limmet följer med! 

/ Rickard Petersson, Duck squad 
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