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Modellflyg är en kul och 
meningsfull hobby. Vi vill 
naturligtvis att många skall 
upptäcka denna härliga 
fritidssysselsättning. Där-
för har förbundet tagit fram 
en del material som kan 
hjälpa klubbar att jobba 
med medlemsrekrytering 
samt att sprida information 
om vår verksamhet. Du kan 
exempelvis beställa affisch 
och broschyr från förbunds-
expeditionen (kommer även 
att finnas på hemsidan för att 
printa ut) samt att fem roll-
ups finns att låna från våra 
värdklubbar, som är utspridda 
runt om i landet.

Gör PR för 
modellflyg

Sveriges 
Modellflygförbund
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Ledare

Beställningar från klubbar & skolor faktureras
— övriga leveranser sker mot postförskott.

OBS Angivna priser gäller endast medlemmar i 
SMFF, för övriga - ring och fråga om priser.

SMFF:s expedition
Box 750
521 22 Falköping
Tel 0515-371 55
Telefax 0515-371 58
Pg-konto 51 81 65-6

Till klubbar !
Modellflygmärken, brons, silver och guld 25:-
Prov skall avläggas
Distansmärken 1. 2. 5. 10. 20 mil 20:-
Kontrollant erfodras

Förbundsmärke, blazermärke 10:-

Slipsklämma med förbundsmärke 40:-

Pins 10:-

SMFF-dekal   5:-

SMFF-dekal, 8 st på karta 30x30 mm 10:-

Lucy, byggsats 35:-

Registreringssiffror, ark 60:-

Myggan, introduktionsmodell, byggsats 15:-

Thermal Dart, lite större AMA Cub 60:-

Flygmaskinen, byggsats 30:-

Linus, linmodell enbart ritning 30:-

Handbok, Modellflygets grunder 20:-

Handbok, Vi modellflyger, 2 delar 20:-

Handbok, Att vara modellflygledare 20:-

Ingela Persson
Ordförande

Funktion    Namn    E-post    Tel
Ordförande   Ingela Persson   ordforande@modellflygforbund.se  070-627 43 03
Vice Ordförande   Patric Holmström   viceordforande@modellflygforbund.se 070-818 93 92
Kassör    Robert Sundström   kassor@modellflygforbund.se  070-731 62 80
VO-Elit     Roland Brebäck   viceordforande@modellflygforbund.se 076-115 21 46
VO-Bredd    Christer Malmesäter   ordf_vobredd@modellflygforbund.se 070-695 49 64
Suppleant    Ulf Höglin    suppleant@modellflygforbund.se 070-478 45 74 

Verksamhetsområde Bredd
Funktion    Namn    E-post
Chef     Christer Malmesäter   ordf_vobredd@modellflygforbund.se 070-695 49 64
Vice chef     Sture Kinell   vordf_vobredd@modellflygforbund.se 070-572 71 64
Ledamot     Inge Sundstedt   familjen.sundstedt@spray.se 
Ledamot    Åke Karlsson       
Verksamhetsområde Elit
Funktion    Namn    E-post
Chef     Rolle Brebäck   ordf_voelit@modellflygforbund.se 076-115 21 46
Vice chef     Vakant    vordf_voelit@modellflygforbund.se  
Ledamot Radioflyg    Bengt Lindgren
Ledamot Linflyg    Bengt-Olof Samuelsson  ga_linflyg@modellflygforbund.se 070-267 59 14
Ledamot Friflyg    Per Findahl   ga_friflyg@modellflygforbund.se 

Revisorer    Namn    E-post
Revisor    Anders Eriksson   anders.s.eriksson@yit.se 

Styrelsen SMFF 2014

Då var säsongen igång för i år.
Vi har nyss haft vårt förbundsmöte som i år 

hölls i Göteborg. Där gjordes en del val som 
formade årets styrelse, den ser ut som följer:
Ingela Persson Ordförande
Claes Wahlund Vice Ordförande
Robert Sundström Kassör
Roland Brebäck Ordförande VO Elit
Christer Malmesäter Ordförande VO Bredd
Ulf Höglin Suppleant

Ett stort tack för det förnyade förtroendet 
i mig som ordförande. Som jag nämnt 
innan, men det behöver sägas igen så 
är Idrottonline de systemet som vi måste 
använda för medlemsregistrering.

Vi vet om att det är en börda för er som är 
klubbadministratörer och kan ibland vara en 
källa till problem och huvudbry. Vi gör vad vi 
kan för att påverka RF så att systemet ska 
passa oss. Under tiden hjälper vi gärna till 
om ni stöter på problem.

Börja med att sätta kryss i rutan som ger 
förbundet tillåtelse att göra ändringar hos er 
klubb.

Sen ska ni absolut dra nytta av den 
kunskap om systemet som vår suppleant Ulf 
Höglin innehar. Han kan systemet riktigt bra. 

Kontakta honom på suppleant@modellflyg-
forbund.se  eller 070-478 45 74

Tänk på att  ni som är klubbadministratörer 
skall fylla i behörigheterna i systemet för att 
de ska komma med på medlemskorten. Vi 
kan tyvärr inte längre nyttja en utomstående 
databas så alla de som har de ”gamla” 
certifikatet måste också fyllas i, lämpligt med 
B-behörighet.

Vad det gäller behörigheterna så vill vi 
påminna om att de är klubbarna som utfärdar 
dem. Som riktlinje för utfärdandet kan man 
säga att A-behörighet är en grundbehörighet 
där piloten bör klara basmanövrar, starta och 
landa själv samt ha ett bra säkerhetstänk 
anpassat efter klubbens förutsättningar. Och 
B-behörigheten är då en påbyggnad med 
något mer avancerade manövrar, kunna flyga 
när det finns fler i luften samt ha ett utvecklat 
säkerhetstänk så att man kan medverka på 
publika evenemang.

I dagsläget utfärdas behörighet för Jetflyg 
på de stora jet-träffarna i Karlskoga och Laxå 
där det finns möjlighet att ”flyga upp”. Man 
får då ett intyg att ta med hem till klubbad-
ministratören som därefter lägger in det i 
systemet.

Jag vill pusha lite för den film som 
breddgruppen tagit fram. Den finns snart ute 
hos er i klubbarna och kan vara ett redskap 
i er rekrytering. 

Som ni vet så flyttade vi vårt kansli till 
Stockholm vid årsskiftet och där basar 
Lars Ekstedt. Han är som många upptäckt 
väldigt effektiv och fixar det vi behöver i en 
hast. Bästa sättet att nå honom är via mail: 
kansli@modellflygforbund.se. Det  kommer 
även att gå att nå honom på telefon inom 
en snar framtid då vi kommer att få vårt eget 
nummer som ingår i en nummerserie hos RF 
dedikerad flygsport. Det nya numret kommer 
att publiceras på hemsidan så fort vi får det.

Nu återstår det bara för mig att önska er en 
bra start på säsongen. Vi ses säkert på ett 
fält någonstans där ute.

Flyg högt, flyg väl, flyg länge

Ingela Persson
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Sveriges Modellflygförbund

VO-bredd består av följande personer:
Verksamhetsområde Bredd

vobredd@modellflygforbund.se

Funktion Namn E-post

VO Bredd i SMFF

modellflygnytt nr 2 2014

Nu tar vi nya friska tag inom förbundsarbetet. Jag tackar än en gång för 
fortsatt förtroende av er på årsmötet som omvalde mig som ordförande inom 
Bredd

Evenemang
Det har varit en del arrangemang före årsmötet som Bredd har varit ute på. 
Några av oss besökte tipshallen i Växjö. Det är en trevlig tillställning som 
många modellflygare uppskattar. Det är ett arrangemang som har potential 
att växa sig större om klubben vill.  
I år hjälpte Bredd till med att få Biltema att komma och ställa upp som 
sponsor.

I början på mars besökte vi Skövde hobbymarknad där fri flygning med 
inslag till skojtävlingar alltinerades. Skövde arrangemanget lockar många 
som inte är invigda i modellflyg och därför är det spännande att få förmedla 
modellflyg till besökare som inte är insatt i vår hobbyvärld.  ”Lucy” modellen 
såldes med god framgång och det tror jag berodde främst på att man kunde 
få provflyga modellen direkt med instruktörshjälp.
Förbundsfrågor och åsikter kommer alltid upp när vi är ute på tillställningar 
och det ser vi som positivt. Det är just därför vi är ute. Det är då vi kan 
snappa upp era åsikter.

DVD
Bredds samarbete med PE-film är nu färdigt och en film om modellflyg till 
de som inte vet vad modellflyg är, kommer att sändas ut till anslutna klubbar 
och filmen är helt gratis.
Är det någon som är intresserad av en egen film kan ta kontakt med Ordf. 
Bredd Christer
Tanken är att filmen ska kunna visas vid olika klubbaktiviter. Vi i Bredd hoppas 
att ni ute i klubbarna kommer att uppskatta filmen och använda er av den.

Tidningen
Vi i Bredd söker vidare efter någon som känner sig manad att leda vår 
tidning och kontakter med annonsörer.
Det främsta vi behöver hjälp med är att göra upp en lista där alla handlare i 
Sverige (Norden) med mailadress och adress sammanförs.
Nästa steg är att kontakta handlarna med erbjudande att få till ett reportage 
om dem i tidningen och att de blir intresserad att stötta förbundet med en 
annons.

Jag som ordförande har fått förfrågningar vart man kan få tag i roll-up och 
banderoll. Därför pressenterar jag här vart förbundet har detta material. 
Det går alltid att kontakta Ordf. Ingela eller Ordf. Bredd Christer för mer 
information.

Modellflygnytt.se
Patrik i Ripa är en eldsjäl som hjälper oss att föra in gamla nummer på 
hemsidan. Har ni frågor till Patrik så har han mailadress: patrik@pgdata.se

Roll-up
Roll-up finns att låna hos dessa personer:
Karlskoga klubben hos vice ordf. Bredd Sture Kinell
Säter klubben hos Ulf Höglin
Växjöklubben hos Ordf. SMFF Ingela
Klubben Jupiter i Luleå

Banderoll
Banderoller finns att låna hos dessa personer:
Ordf Bredd Christer i Alvesta
Ordf. SMFF Ingela i Alvesta

Nu är det inte långt kvar till att utomhussäsongen drar igång på riktigt. Min 
egen säsong brukar börja på skärtorsdagens morgon med att flyga segel.

Christer Malmesäter 
ordförande SMFF Bredd

Hej alla modellflygare

5

Det har under åren visat sig att många olika frågor 
dykt upp från klubbarna, varför SMFF-Bredd tagit 

initiativet att skapa en klubbledarpärm
Denna klubbledarpärm riktar sig till klubbar som är 

anslutna till Sveriges Modellflygförbund.
Innehållet skall ge information, riktlinjer  och 

förslag till ett framgångsrikt klubbarbete.
SMFF-Bredd hoppas att innehållet i denna pärm 

kommer att vara till stor nytta och hjälp
 i ert klubbarbete.

Meningen är också att klubben kan använda 
denna pärm för att föra in sina egna 

dokument under respektive flik. 

Klubbledarpärmen hittar ni på 
förbundssidan under Bredd.

Under 2013 har det 
framkommit önskemål till 
SMFF om PR-material som 
kan användas i klubbarnas 
arbete med att rekrytera 
nya medlemmar. VO Bredd 
har därför i samarbete 
med PE-Film tagit fram en 
DVD-film på ca 30 minuter 
som presenterar ett stort 

antal grenar inom hobbyn modellflyg. Ett exemplar av 
filmen  kommer under våren att distribueras till samtliga 
SMFF anslutna klubbar utan kostnad.. 

Tanken är att filmen ska kunna visas vid olika klubbak-
tiviteter, till exempel Öppet Hus, lokala utställningar och 
andra arrangemang där klubben vill visa upp sig och sin 

verksamhet för allmänheten och förhoppningsvis 
skapa ett intresse hos åskådaren att ta en fortsatt 

kontakt med klubben.

Sveriges Modellflygförbund
Christer Malmesäter

Ordförande, VO Bredd

Klubbledarpärm

DVD

Ordförande Christer Malmesäter ordf_vobredd@modellflygforbund.se

Vice ordf Sture Kinell sture.kinell@tele2.se

Ledamot Inge Sundstedt familjen.sundstedt@spray.se

Ledamot Sven Pontan s_pontan@hotmail.com

Ledamot Vakant

Modellflygnytt.se  Patrik Gertsson patrik@pgdata.se
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Stora Grabbar

Stora grabbar, Nummer 2

Stora Grabbars Märke instiftades 1928 som ett hederstecken för framgångsrik idrottsprestation. Numera kallas 
utmärkelsen oftast för Stora Grabbars och Tjejers Märke. I stort sett alla förbund har denna utmärkelse och kraven är 

likartade. Man skall uppnå ett visst antal poäng och dessa poäng samlar man genom att placera sig i 
VM, EM, SM och World Cup tävlingar.

Inom Friflyg skall man ha totalt 35 poäng. Vinner man VM är man omedelbart Stor Grabb. Vinst i EM ger 25 poäng 
och ett SM guld ger 5 poäng. Alltså skall man bli Svenska Mästare sju gånger, vilket känns osannolikt. Alltså måste 

man lyckas kvala in i landslaget, som har tre deltagare per klass och tävla i VM och EM. Man kan också samla poäng 
genom att tävla i World Cup, där man möter den internationella konkurrensen.

Inom Friflyg har vi Stora Grabbar, som under många år utfört fantastiska prestationer del genom att tävla på högsta 
nivå, dels genom att göra det under flera årtionden. Friflyg är en tacksam sport eftersom man kan utföra sporten högt 
upp i åldrarna. Några inom Friflyg har varit så framgångsrika att SMFF instiftat Stora Grabbars Märke med Diamant, 

vilket kräver 350 poäng. Hittills har Per findahl (F1A) och Bror Eimar (F1B) fått denna utmärkelse.

Nu startar en artikelserie, där Friflyg presenterar sina Stora Grabbar. 
De får själva skriva om sitt tävlande och vad som har drivit dem till dessa prestationer. 

Nummer två i artikelserien är Bror Eimar.

Stora Grabbars Märke

Bror Eimar, SWE 42,
tävlar för Norbergs Flygklubb.

Den här artikelserien är ett bra 
initiativ för att ge inblick i vad som 
finns bakom SG-poängen. 

Jag slås av att mina idoler från 1940- 
och 1950-talet samlade så relativt få 
poäng. En förklaring är att man inte 
reste så mycket. Antalet tävlingar som 
är poänggrundande är mycket större 
nu än då. Vi har numera EM sedan 
1970, Världscupen med många 
tävlingar och lagtävling på EM/VM, 
som ger poäng. Efter säsongen 2013 
hade jag fått 442 poäng i klasserna 
F1A och F1B.

Första modellen
Min första modell byggde jag när jag 
var 8 år gammal. Det var en Tummeliten 
av balsaträ med gummimotor från 
Wentzel. Några år senare gick jag med 
i en KSAK Byggklubb och fick lära mig 
lövsågning och att bygga modeller av 
hårdträ. Att flyga modellerna ingick 
inte i klubbens ansvarsområde.

En dag på Gärdet i Stockholm 
handkastade jag med min segelmodell 
Scrappy. Torgil Rosenberg kom fram 
och hjälpte mig med flygningen. Som 
medlem i hans klubb Nimbus fick jag 
lära mig mycket om teori, praktik och 
kamratskap. Peter Wanngård kunde 
allt om teori och hållfasthetslära. Han 

delade gärna med sig av sin kunskap.
Jag har flugit fullskala motorflyg och 

segelflyg, men modellflyg, och särskilt 
friflyg, har varit mest intressant.

Den tekniska utvecklingen tog fart 
på 1970-talet. På 1980-talet kom 
kevlar och kolfiber som konstruktions-
material.

Mina moderna vingar till F1B 
(Wakefield) har 436 komponenter 
och 1100 epoxylimningar som helst 
ska värmehärdas. Ett sådant bygge 
med mallar och giggar är tidskrävande 
och nästan för mycket för en heltids-
arbetande friflygare.

Alexander Andriukov
Redan 1982 träffade jag en mycket 
intressant friflygare från USSR, gamla 
Sovjetunionen. Han är flerfaldig 
världsmästare, europamästare och 
världscupvinnare och heter Alexander 
Andriukov. Han har under åren lärt mig 
det mesta om modern F1B-flygning.

När USSR upplöstes 1991 blev 
det stor arbetslöshet i öststaterna. 
Samtidigt togs FAI:s självbyggarregel 
bort. Då startades ett antal modell-
plansfabriker i Ryssland och Ukraina 
och duktiga byggare kunde sälja 
material, delar och hela modeller till 
väst. De kunde med västvalutan resa 
ut och tävla och träffa kunder i väst. 
Nu tog den tekniska utvecklingen 
riktig fart i Sverige.

Mina F1B-modeller av idag har 
utöver allt det senaste i hårdvara även 
en höjdmätarfunktion som via PC 
visar en graf med stig/sjunkhastighet 
och flygtid med stor noggrannhet. 
Det ger snabba svar på tester av trim, 
propellrar, gummimotorer, mm.

 

Meritlista:

VM-silver 1997 och 1999

EM-silver 1994

VM-guld Lag 2001

EM-silver Lag 1982

EM-brons Lag 1986 och 2006

NM: 8 guld

SM: 13 guld, 7 silver, 8 brons

Världscupen, deltävlingar:
25 guld, 5 silver och 17 brons.

Världscupen, totalt: 1 guld och 2 silver

Flygning med moderna F1B-modeller är 
mycket intressant. Det kan gå att komma in 
i klassen relativt snabbt tack vare att både 
förstklassiga modeller och utrustning finns 
tillgängliga på marknaden. 

Under de senaste åren har det kommit 
flera nya och även återvändare till 
F1B-klassen. Om du är intresserad och 
kanske vill ha en mentor för att komma 
igång med F1B är du välkommen att 
kontakta mig.   
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Stora Grabbar

Fighting face of Bror Eimar.
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N ordstan i Göteborg är Europa största 
inomhusaffärscentrum. Hit kommer 
många tusentals besökare varje dag.

Utställning arrangerades i år för tjugonde 
året i rad och samtliga stans flygklubbar 
har varit med på resan under dessa två 
decennier.

– För vår del började allt när Per 
Helmersson ringde mig i december 1993 
och frågade om vi var villiga att vara med 
på den första utställningen 1994, berättar 
eldsjälen i utställningen, Gunnar Lundell 
från Aeroklubben Modell i Göteborg. Det 
var för AKMG:s del inte riktigt rumsrent då 
vi inte tillhörde Flygsportförbundet men 
några år senare gick SMFF in i förbundet 
så det löste sig. 

Nordstan – 
ett 20-års jubileum

Nordstan

I 20 år har flygklubbarna i Gö-
teborg gemensamt arrang-
erat en flygsportutställning i 
köpcentret Nordstan. Natur-
ligtvis ingår modellklubben 
AKMG i projektet.

Rune Andersson var som vanligt flitigt i farten, och i luften.

Bord med åskådare. Pelle och Thomas i bakgrunden Johanna som hjälpte RJ Ackus flyga G-modeller.
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Nordstan
Många uppvisningar 

Under årets utställningsvecka gjordes 
uppskattningsvis 250 flygningar med 
modellflygplan och helikoptrar samt 200 
med gummimotormodeller.

– Detta är troligen räknat i underkant. 
Dessa uppvisningar är mycket publik-
tilldragande och uppskattade. Speciellt 
när något gick snett, och det gjorde det 
dagligen men inga allvarligare tillbud, 
rapporterar Gunnar.

                                                                            
Text: Direktör Gunnar Lundell och 
Grosshandlare Conny Åquist
Foto och bildtexter: Dir. Gunnar Lundell
Bildtexter: G-handl. Conny Åquist

Rune Johansson från firman ACKUS 
flyger med gummimotormodell. Pelle flyger med helikoptern Blade MCX2.

Modellerna på bordet drog blickarna till sig.
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Nordstan

Heli i taket.

Per Anders Källner Super 60 Keil Craft EL.

Per Anders Källners plan i taket.

Bosses jet på bordet – Rafale EDF EL.
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Nordstan

Per Anders Källners modell Beast.

Helikoptern Augusta Bell.

Thomas Arvidssons Multiplex Fun Cub, spännvidd 140 cm.

Thomas Arvidssons Rival, byggd efter ritning från en 20 år 
gammal RCM.
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R ittmeister Manfred Albrech Frei- 
herr von Richthofen såg dagens  
ljus 1892 i dåvarande Breslau. Han 

föddes i en preussisk aristokratfamilj. 
Manfred var tidigt intresserad av sport, 
bland annat ridnng, men också gymnastik 
där han visade sig suverän på barr och 
vann många priser.

Vid elva års ålder – fortfarande skolgrabb 
– började han sin militära utbildning vid 
det Uhlanska kavalleriet.

Då första världskriget började, tjänst-
gjorde han som spanare i kavalleriet på 
båda fronterna, men då han inte fick delta 
i direkta strider sökte han till de tyska 
luftstridskrafterna. Han antogs i slutet av 
maj 1915 och började som flygspanare.

Så kom Oswald Boelke
Så mötte han det tyska flygaresset 
Oswald Boelcke, som påverkade Manfred 
till att söka som flygförare. Redan 1916 
ingick han i Boelckes Kampfgeschwader 
2 och flög främst en tvåsitsig Albatross 
CIII. 

Under flygutbildningen kraschade 
Manfred vid sin första soloflygning, men 
revanscherade sig med att snart skjuta ner 
sin första fiende, en fransk Nieuport över 
Fort Douaumont i Verdun.  

Det blev början till Manfred von 
Richt-hofens lite speciella egenhet. För 
varje fiendeplan han skjutit ner beställde 

Den Röde Baronen
På Svenskt Modellflygs hemsida 

nämnde Douglas ”reparatören” 
Danielsson i en bisats något om Röde 
Baronens samtida, Udet och Göring. 

Det fick mig att tänka tillbaks ett 
trettiotal år, då jag skrev några sidor 
i Modellflygnytt om Röde Baronen 
– Manfred Albrecht Freiherr von 
Richt-hofen, som han så flådigt hette. 

Jag vet idag inte vad som tog åt mig, 
men Baronen kom att intressera mig. 

Så hände det sig– som vanligt 
av en slump – att Tingwalls var på 
Kreta och berättade för de tyska 
bordsgran-narna, att vi flugit dit från 
Göteborg.

”Aha”, sa vår nyblivne tyske vän — 
Otto Wagner, runt 70 — ”Jüterbog 
ligger ju lite söder om Berlin”. Nu 
blev det knepigt. Vi förklarade, att 
Göteborg ligger i Sverige och att vi 
flög därifrån till Kreta. 

Varför Den Röde Baronen kom på tal, 
vet ingen. Ottos farbror hade arbetat 
som flygplanssnickare i Frankrike 
under WWI. Dennes son hette Fritz 
Pütter och han flög samtidigt som 
Manfred von Richthofen. En koll i 
mina rullor visade att denne Fritz hade 
skjutit ner 22 engelsmän. 

Manfred, Otto, Fritz, Tingwall,  Kre-ta, 
WWI & Jüterbog. Världen är liten.

Engelsmännen genomförde en stäm-
ningsfull begravningsakt med bland 
annat en hedersvakt, som bland annat 
sköt en salut för Manfred. Allt om ce-
remonin rapporterade engelsmännen i 
detalj till Richthofen-familjen.

Manfred von Richthofen
De

n 
Rö

de
 B

ar
on

en
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han en silverbägare med ingraverat datum 
& flygplantyp av en silversmed i Berlin.

Så kunde han under sina aktiva tre år vid 
fronten erhålla 60 bägare. Men det blev 
ett abrubt slut på den vanan, då silver blev 
en sällsynt vara i krigets Tyskland. Det 
blev 80 segrar, då han var färdig, men han 
slutade med bägarna då plötsligt enbart 
tenn stod till förfogande  — silver och inget 
annat skulle det vara. 

I januari 1917 efter sin sextonde 
bekräftade nedskjutning tilldelades 
Manfred Pour de Mérite, den så 
kallade Blue Max – den högsta militära 
utmärkelsen på den tiden i Tyskland.

Flera flygaress!
I Jasta 11 – som Douglas Davidsson  
nämnde i siten Svenskt Modellflyg— ingick 
också Ernst Udet och Hermann Göring, 
som för övrigt kom att sätta sina spår även 
i det andra världskriget, WWII.  

Så snart det blev känt, att familjen 
Richthofen ville ha tillbaks stoftet av 
Manfred till Tyskland, ”nappade”  myn-
digheterna och genomförde en storsti-
lad propagandaparad i ren Nazi-anda 
till Invalidenfriedhof i Berlin.

Nedan t v graven vid Bertrangles, där 
Manfreds kvarlevor begravdes. Det var 
inte mycket som blev kvar av Manfreds 
Fokker Triplane sedan mängder av sou-
venirsamlare hade varit i farten. Stora 
bitar av den röda klädseln gick sedan för 
dyra pengar vid auktioner. Motorn kom 
sedermera till Imperial Museum i Lon-
don. Sitsen i Fokkern fick den som man 
trodde skjutit ner Manfred, kanadensa-
ren kapten A. Roy Brown. Den återfinns 
nu på Royal Canadian Military Institute i 
Toronto. 

Invalidenfriedhof
En episod: Min fru och jag körde 

hem från ett Skala-VM i Polen. När det 
var, har jag glömt! Siktet var nu inställt 
på kyrkogården Invalidenfriedhof inne i 
Berlin, i Sovjetzonen noga räknat. 

Min fru navigerade oss genom 
världens regnoväder med en stor 
tysk-landskarta, som i övre högra 
hörnet hade en liten karta över Berlin. 
Hon klarade det. Då hon tyckte att vi 
borde vara framme, stannade jag och 
frågade en blöt herre utan paraply, om 
var Invalidenfriedhof låg. 
— Jodå, sväng höger vid nästa gata 
– Scharnhorststraße – så ligger den 
300 meter från korsningen. Danke!
Vi gick in på kyrkogården, som 

gränsade till Spandauer Schiff-
fartkanal. Enligt en tavla vid grinden 
skulle Richthofens grav ligga vid 
bort-re gränsen mot kanalen till. 

Där fanns ingen grav, men väl 
den långa, höga grafittibemålade 
Berlinmuren. Ingen grav! Vad tusan nu 
då?

Manfred von Richthofen hade ju 
flyttats hit från Frankrike under stora 
hedersbevisningar och en stor parad 
med NaziTysklands herrar. Den tyska 
stridsviljan skulle därmed höjas i 
början av WWII. Graven fanns inte 
här. 

Vad hade hänt?

Manfred von Richthofen
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Manfred von Richthofen
Pour de Mérite fick snart därefter också 

Ernst Udet (62 nedskjutningar) och 
Hermann Göring (22) – alla ess från Jasta 
11.

Snart blev Manfred chef för Jasta 11, 
som från början kom att bestå av eliten av 
tyska piloter handplockade av bland andra 
Boelke (40). 

Som chef för Jasta 11 – Jagdgeschwader 
11 – kunde Manfred fatta beslutet att måla 
sin favoritmaskin Albatross röd. Därmed 
var Den Röde Baronen etablerad. 

Hans välkända Fokker Triplane – eller 
favoriten Albatross CIII och dess senare 
versioner – var alla röda. Ryktena säger, 
att han dock föredrog sin Albatross. 

Vad gäller han sätt att flyga, ansågs 
han inte vara någon spektakulär eller 
akrobatisk pilot utan mera taktisk. Typisk 
för hans sätt var att ligga på relativt hög 
höjd och dyka brant med solen bakom sig.

Allvarligt skadad i luftstrid 
Den 6 juli 1917 blev Richthofen mycket 
allvarligt skadad i huvudet vid en luftstrid 
mot två F.E.2d tvåsitsiga jaktplan. 
Skadorna visade sig ge honom tempo-
rär svår yrsel och tillfällig blindhet. Han 
lyckades dock  ta flygplanet ur spinn och 
landa på ett fält inom tyskt område.

Manfred återgick i tjänst – mot läkarnas 
inrådan – den 27 juli, men blev konvalesent 
fram till 23 oktober. Då skrev han sin 
självbiografiska bok Den röde jaktflygaren, 
som blev hårt censurerad av de tyska 
Luftstridskrafterna. Den översattes inte 
bara till engelska, utan också till svenska 
med titeln Den röde Flygjagaren.

Många ansåg, att den allvarliga 
huvudskadan, som aldrig fick bli riktigt 
läkt, kan ha medverkat till att han därefter 
tidvis förlorade mycket av sin förmåga att 
flyga rent och tänka klart.

Historien om Manfred Freiherr von 
Richt-hofen slutar märkligt nog inte den 
21 april 1918, då han blir nedskjuten 
i Morlancourt Ridge nära franska 
Vaux-sur-Somme.

Herman Göring & 
Ernst Udet
”Rittmeister Manfred Freiherr von 
Richthofen har inte kommit tillbaka efter 
att ha jagat en fiende över Somme. Enligt 
en engelsk rapport har han omkommit”. 
Så löd det kortfattade armémeddelandet, 
som gick ut till de tyska trupperna den 24 
april.

Vem eller vilka som sköt ner honom i 
Fokker Triplane diskuteras fortfarande. 

Fastän kapten Brown officiellt tillägnas 
segern över von Richthofen, föreligger än 

i dag  stor osäkerhet om hur och av vem 
von Richthofen dödades.

Chefskapet för Jasta 11 tog Hauptmann 
Wilhelm Reinhard över. Bara två månader 
senare förolyckades han i samband med 
testflygning av ett nytt jaktplan.

Därmed kom Cirkusen att lyda under 
Hermann Göring,  som tog över som chef 
och var sådan fram till krigsslutet. I stället 
för att då överlämna samtliga flygplan till 
engelsmännen beordrade Göring sina 
piloter att i samband med sista landningen 
se till att flygplanen skadades, så att de 
inte längre var flygbara. Så skedde!

No hard feelings
Familjen Richthofen erhöll efter några 
dagar en fullständig redogörelse från de 
engelska och amerikanska flygarna om 
hur de genomförde begravningen.

Den Röde Baronens favoritmaskin var 
Albatross, som han flög flera versioner av.

Sin sista flygning genomförde han med 
ännu en röd favorit – Fokker Triplane.
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Manfred von Richthofen

”Klockan fem på eftermiddagen 
samlades alla vid det tält, där Manfreds 
kropp låg på lit de parade i sin Uhlanska 
uniform, som han bar den olycksaliga 
dagen. Tolv engelska soldater med hjälmar 
utgjorde hedersvakt vid tältet och de bar 
sedan den dekorerade kistan på sina 
axlar till en bil, som långsamt förde den 
till graven. Efter begravningsakten sköts 
salut för att hedra ”Kapten von Richthofen, 
vår modige och vördade fiende”. 

Graven ligger inte långt från Amiens. En 
dunge med havtorn skuggar platsen där 
Manfred von Richthofen för gott lagts ner 
till sin sista vila. 

Men han fick ingen längre vila där.
Efter krigsslutet flyttade man hans kista 

från den graven till den tyska krigskyrko-
gården i franska Fricourt. Det var första 
flytten av den döde Röde Baronen.

I mitten av år 1925 beslöt familjen med 
broder Bolko i spetsen att försöka få 
zink-kistan med Manfreds kvarlevor flyttad 
till familjegraven i tyska Schweidnitz, där 
hans far och bror Lothar var begravda.
Familjens önskan blev snabbt känd och 
Försvarsministeriet och den flygande 
personalens organisation vädjade om att 
få Manfreds kropp begravd på Invalid-
kyr-kogården i Berlin, där många tyska 
hjältar har funnit sin sista vila. Man gick 
med på det med tron om att minnet av 
Manfred inte bara var familjens angelä-
genhet utan den tillhörde hela det tyska 
folket.

Nazi-regimen genomförde på Invali-den-
friedhof en grandios gravsättning av 
Manfred von Richthofen och utnyttjade 
ceremonin i hög grad för egen vinning.

Under det ”kalla kriget” kom kyrkogården 
att ligga i den sovjetiska zonen av Berlin. 
Kyrkogården var misskött. Vid ett besök 
där kunde vi hitta bland annat vin- & 

spritflaskor gömda bakom de gravstenar, 
som ännu inte välts omkull.

År 1975 flyttades Manfreds kvarlevor till 
familjegraven på Südfriedhof-kyrkogården 
i Wiesbaden. Där återbördades han med 
sin yngre bror Bolko, sin syster Elisabeth 
och hennes man.

Det blev den fjärde flytten för första 
världskrigets tyska flygaress Manfred 
Rittmeister von Richthofen. 

Må det bli också den sista flytten!

Sture Tingwall, 
Red Baron-fan

Pour le Mérite, ofta kallad the Blue Max

Gravstenen vid Südfriedhof i Wiesbaden. Vid förfrågan på Turistbyrån i staden var 
Richthofens grav var belägen kontrade damen med ”Oh, Der rote Baron, Jawohl”!

Tre Blue Max-flygare: Manfred von Richt-
hofen, Hermann Göring och Ernst Udet.

På museet MOTAT i Auckland, NZ,  finns 
delar av den röda Fokker-klädseln utställd.
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KPGManfred von Richthofen

Bilden överst visar två gravar, varav den 
med stående gravsten tillhör Ernst Udet. 
De två var de enda, som fanns kvar på 
fältet där Berlinmuren restes. 
Grav nr 72 – se skissen till höger var 
Richt-hofens. Hans zink-kista flyttades 
1975 un-der det ”kalla kriget” till Wiesba

Då Berlin inte längre var uppdelad i oli-
ka politiska zoner gavs möjlighet att vid 
en enkel ceremoni med enbart Richtho-
fen-familjen placera en minnessten, där 
den ursprungliga graven varit belägen 
innan man uppförde den enorma Ber-
linmuren, som började rivas den 9 no-
vember 1989.

Innanför den stora järngrinden stod en 
gammal inglasad tavla från före kriget. 
Den gav upplysningar om de begravda 
och var deras respektive gravar var be-
lägna. På gravområdet fann vi även en 
annan flygare begravd. Även denne – 
Kampflieger Leutnant Erich Bahr – till-
hörde Jasta 11.
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Meeting

Välkommen till 
Elsegelutmaningen 2014

Nu är det dags för en ny omgång av Elsegelutmaningen,
en tävling där alla som gillar segelflyg kan vara med. 

Så varför inte passa på att flyga en tävlingsomgång nästa gång du är ute på fältet?

Grundprinciperna för reglerna är att de ska vara enkla. 
Enkelt att delta. Enkelt att räkna sina poäng. Enkelt att redovisa resultatet.

 
Såhär går det till:

Elsegelutmaningen består av åtta månadsomgångar: från mars till och med oktober. I varje 
månadsomgång får man redovisa så många tävlingsresultat man vill, men endast det bästa 
resultatet räknas. Du väljer själv när och var du vill flyga och du räknar själv fram resultatet. 

Bästa totalsumman när året är slut vinner.

En tävlingsomgång består av tre flygningar i rad som alla ska vara så nära åtta minuter i tid 
som möjligt. Man får en poäng per flygsekund upp till åtta minuter, landar man senare än så 

reduceras poängen med en poäng per flygsekund. Åtta minuter ger alltså 480 poäng, 7:30 och 
8:30 ger båda 430 poäng. Enkelt va? Sedan tillkommer ytterligare en regel för att förhindra att 

man puttrar runt med motorn i sju minuter: motortidsavdraget. 

Även den regeln är enklast möjliga: en poängs avdrag för varje sekund motorn körs. Alltså, om 
du landar på tiden 7:50 efter att ha kört motorn i 30 sekunder blir poängen 470-30=440 poäng. 

Sedan är det bara att flyga två flygningar till som är lika bra.

För att göra det lite mer spännande finns också bonuspoäng att tjäna ifall man landar nära ett 
utlagt märke. Att lyckas landa nära märket och på utsatt tid förhöjer svårighetsgraden betydligt.

När du har flugit tre flygningar i rad så är det bara att räkna ihop poängen och redovisa 
summan. Det görs på forumet Svenskt Modellflyg (www.svensktmodellflyg.se) i avdelningen 
”Segel/Hang” där det för varje ny månad kommer att finnas en Elsegelutmaningen-tråd att 

redovisa resultat i och där den aktuella totalställningen redovisas. 
Där kan du också läsa de kompletta reglerna inklusive detaljerna i poängberäkningen. 

Här kan du även ställa frågor om allt som rör tävlingen eller bara segelflyg i allmänhet, man får 
vanligtvis mycket snabba och kunniga svar på allt.

För mig personligen har Elsegelutmaningen gjort att jag fått ut mycket mer av mitt flygande 
och jag har lärt mig segelflyga mycket fortare än jag skulle ha gjort annars. Jag betraktar 
mig fortfarande som nybörjare, men tycker att ESU, som tävlingen brukar förkortas, har 

varit en fantastisk hjälp för att utveckla mig själv inom segelflyget. Och du, du behöver inget 
värstingplan för att vara med. Jag har själv flugit med en (elektrifierad) Fling 2M från Great 

Planes och en Phoenix 2000 från Hobby King. Inget av planen är idealiskt för tävlingen, men 
båda är tillräckligt bra, åtminstone för mig på min nuvarande kunskapsnivå. 
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I det danska gråregnet kändes 
inomhusflyget desto mer gemytligt. 
Precis som tidigare år gick 

det friflygtävlingen parallellt med 
RC-tävling (F3P) i hallen intill. Ett 
relativt platt tak och en körbar lift 
gjorde att det utan problem gick 
att chansa lite under tävlingen, dvs 
medvetet studsa i taket i hopp om 
några fler sekunder i protokollet. 

De något enklare klasserna P15, P40 
och A6 dominerade tävlingen. P15 
och P40 är två klasser för plastpro-
peller (tänk den klassiska Flugan-
propellern). Den modell som flest 
flyger formgavs av den danske 
inomhusflygprofilen Jørgen Korsgaard 
under 80-talet, och en av dagens 
höjdpunkter rent dramatiskt var 
masstarten i P15; sist ner vinner! 
Jørgen var för övrigt med på tävlingen 
och demonstrerade skönheten i 
handlunsar för inomhusbruk; ”Chuck 
glider”. 

A6 är en trevlig klass, som är 
tillräckligt lätt för att bete sig mer 
som en “riktig” inomhusflygare, men 
samtidigt inte för svår att bygga. 
Klassen bjöd på tuff konkurrens och 
ovanligt liten spridning i flygtid. 

Lillflygaren
Kalle Westerblad gjorde en 
framgångsrik marknadsföring av 
Lillflygarn, en av de konstruktioner 
som han och Jonas designat. 
Lillflygarn tillåter, tack vare sin simpla 
byggteknik, nybörjare att med enkla 
medel få en riktigt välflygande modell. 
Du som är nyfiken kan få ritning 

Det är en märklig känsla att vara svensk deltagare på ett danskt mästerskap i modellflyg. 
Desto märkligare blir det när det visar sig att vi svenskar i rent antal börjar närma oss de 
danska divisionerna. Det säger väl både något om att inomhusfriflyg är en liten del av mo-
dellflyget, men också att engagemanget i vårt land trots allt är relativt stort. Tävlingsledare 

var dessutom Jonas Romblad, som förvisso fortfarande bor på dansk mark. 

Danska mästerska-
pen i inomhusfriflyg

Mass-start i P15 - underhållande

Vejle
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via undertecknad. Nu hoppas vi att vi 
nästa år får möta hårt motstånd från 
danska Lillflygare. Modellen kan flyga 
över 120 sekunder, vilket bevisades 
flera gånger om av Kalle. 

Verklig bedrift
Bostonian, som är en klass där 
modellen ska ha uppbyggt, tredimen-
sionell kropp, vanns av den danske 
junioren Tobias Jørgensen, en 
verklig bedrift. De fullständiga 
resultaten syns i tabellen nedan. 

För den som är nyfiken på friflyg 
inomhus finns många bra ritningar 
att hämta på www.inomhusflyg.se. Vi 
kanske möts på nästa tävling?

Text och foto: 
David Brohede

En del av det svenska gänget - Christer, Tycho och Thomas.

Vejle

Jan-Erik Anderssons fina F1M.
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Vejle

En som vanligt glad Kalle Westerblad. Bo-Eskil Nilsson.

Ruben Sonne reparerar. Jørgen Korsgaard och Jonas Romblad.

Jørgen Korsgaard.

Hans D Christensen, vinnare i A6.

Tobias Sonne och Bjarne Jørgensen förbereder start.
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Vejle
Resultater DM 2014

Indendørs fritflyvende modeller

F1D: Jonas Romblad S 2431 sek

F1L (Easy-B): David Brohede S 1148 sek
 Jørgen Korsgaard DK 894 
 Bjarne Jørgensen DK 447

F1M (F1D beginner): Jørgen Korsgaard DK 795 sek
 Jan-Erik Anderson S 600
 Frede Juhl DK 432

Mini Stick: Jan-Erik Anderson S 475 sek
 Sven-Åke Ståhl S 452
 Bo-Eskil Nilsson S 429
 Bjarne Jørgensen DK 385
 Thomas Johansson S 362

Lillflygaren: Kalle Westerblad S 330 sek
 David Brohede S 236

Chuckglider: Jørgen Korsgaard DK 54 sek
 Tobias Sonne DK 20

A-6: Hans D. Christensen DK 462 sek
 Bjarne Jørgen DK 409
 Kalle Westerblad S 396
 Amanda Sonne DK 362
 Ruben Sonne DK  321

P-15: Thomas Johansson S 367 sek
 Bjarne Jørgensen DK 266
 Tobias Jørgensen DK 194
 David brohede S 170
 Tycho Andersson S 143
 Ruben Sonne DK 129
 Christer Joensson S 116
 Tobias Sonne DK 45

P-40: Tycho Andersson S 166 sek
 Ruben Sonne DK 132
 Jørgen H. Olsen DK 129
 Amanda Sonne DK 100

No-Cal: Bo-Eskil Nilsson S 101 sek
 Kalle Westerblad S 68
 Jan-Erik Andersson S 34

Bostonian: Tobias Jørgensen DK 152 sek
 Bjarne Jørgensen DK 136
 Thomas Johansson S 129
 Tycho Andersson S 95
 Christer Joensson S 92
 Sven-Åke Ståhl S 88

Ruben Sonne vevar gummimotor.

Jan-Erik Anderssons F1M.
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N uförtiden behöver ingen tillbringa 
tusentals timmar med att bygga 
en skalamodell. Mer eller mindre 

färdiggjorda ARF-modeller finns att köpa 
och dessa duger oftast för den vanlige 
modellflygaren. Naturligtvis kan ingen 
tävla med en ”fabriksbyggd” modell på 
högsta nivå men för nybörjare eller den 
som snabbt vill ha något att flyga med 
som efterliknar en stor förebild är ARF 
ett gott alternativ. Och intressant nog 
är det inte enbart klassiker av typ Piper 
Cub, Mustang eller Spitfire, som finns i 
färdigt utförande, utan som synes även 
riktigt udda skapelser. 

Kenneth Sandberg är något av en 
expert på bröderna Granvilles skapelser 

Gee Bee

GeeBee Model Z
Gul och svart – precis som en jättehumla – ser denna GeeBee Z ”City 
of Springfield” ut som. Och lika aerodynamiskt värdelös med för den 
delen eftersom momentarmarna i stort sett påminner om humlans.

och har byggt flera olika GeeBee-plan 
efter ritning samt gjort egna efterforsk-
ningar. Han står även i kontakt med 
brödernas systerson, Ron Spooner, som 
han dessutom träffat, så man kan därför 
säga att Kenneth är den nutida länken 
till den del av flyghistorien som brukar 
kallas The Golden Age of Aviation. 

– Rons mamma, Pearl, sydde sätena 
till brödernas flygplan. Fast Granvilles 
plan hade ett dåligt rykte och kallades 
”änkemakare” eftersom de var snabba 
men farliga att flyga.

Även i modellflygstorlek kräver denna 
GeeBee Z en säker hand.

– Ingen lätt sak att flyga, kommenterar 
Kenneth flygegenskaperna. 

Kolla kraschen på nätet
Lowell Bayles skulle sätta världsrekord 
med Gee Bee Z 1931 efter att en större 
motor installerats. Bayles hade just vunnit 
Thompson Trophy med planet samma 
höst och även satt ett inofficiellt rekord på 
267 mph. 

– De hade byggt planet på ett halvårs 
tid och ersatte sedan den tidigare motorn 
på 500 hästar med en Pratt and Whitney 
på 750 för att nå 300 miles per hour. 
Förmodligen drabbades planet av skevro-
derfladder vilket ledde till haveri. På 
nätet finns en kort filmsekvens där hela 
förloppet visas.

Conny Åquist

Kenneth Sandberg är expert på bröderna Granvilles skapelser och har byggt flera olika GeeBee-plan efter ritning och egna efterforskningar.
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Gee Bee

GeeBee Z är ett svårbemästrat plan såväl i modell som i fullskala.
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Gee Bee

Jättelika hjulkåpor bidrar till planets knubbiga karaktär.

Företaget existerade mellan 1929-34, då det gick i konkurs.
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MODELLFLYGARE TILL
RIPALÄGER VECKA 29 2014 

Ripalägret är årets höjdpunkt i vår klubb, vi upplever också att många av våra årligen 
återkommande meetingäster uppskattar gemenskapen och glädjen i att träffas, mest 

för att flyga, men även för att snacka och umgås under trivsamma former.

Klubbens målsättning är även i år att ”köra tema” vissa dagar och tider, syftet är att 
samla piloter med samma intresse för erfarenhetsutbyte dessa dagar, men också 

för att kunna hjälpa och besvara frågor från intresserade nybörjare. 
Veckodagarna för teman är inte ”spikade” men vi återkommer så snart eldsjälarna 

för de olika genarna anmäler sitt intresse. 
Skala - Warbirds och linkontrollflygarna har redan hört av sig. 

Veckan avslutas som sig bör med gemensam flygdag under lördagen.

Efter dagens flygning samlas vi vid pergolan och 
lägerelden för att grilla korv och ljuga lite lagom! 

Som traditionen bjuder firar vi ”JUL(i)AFTON” torsdagen den 17 juli med långbord i 
klubbens pergola, eftersom temat denna kväll är dubbelbottnat är det upp till var och 

en att duka upp den mat man gillar, trivsel och gemenskap är dock obligatoriskt. 

Besök Degeberga marknad den 12-13 juli och 
Kiviksmarknad som pågår den 14 till den 16 juli.

 
Kusten från Åhus, Yngsjö, och Olseröd 

erbjuder kilometervis med vita sandstränder för sol och bad. 
Närheten till Österlen ger snudd på obegränsade utflyktsmål.

VÄLKOMNA TILL RIPA!
För mer information besök www.ripamfk.com                                                   

Frågor? Kontakta Mats Erlandsson 044-350202 0705-350202

RIPA MODELLFLYGKLUBB 
INBJUDER ALLA

Meeting
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Museer

Finlands Flygmuseum del 3

F attar ni hur mitt hjärta slog när 
intendent Matti Laitinen tog på 
sig de vita bomullsvantarna och 

gick till museiförrådet för att hämta 
Juhani Karis modell, den klassiska 
vit och orange Thunderbird:en. Strax 
innan hade jag fått se ett kort i en 
bok på modellen och till min stora 
besvikelse hade kroppen målats om 
i svart färg men när Matti kom höll 

Juhani Karis modeller på 
Suomen ilmailumuseo i Vanda.
Fullskalaplan i all ära men 
jag hade kommit till Suomen 
ilmailumuseo i Vanda framfö-
rallt för att se på några gamla 
klassiska Stuntmodeller. 

jag respektfullt upp dörren för detta 
tillfälle hade jag väntat på i många 
år. Att få se mästarens modell var ett 
stort ögonblick i mitt liv. Min första 
tanke var: 

”Detta är verkligen modellflyg-
historia.” 

Men sedan drabbades jag av 
melankoliska funderingar: 

”Herregud, är det allt som är kvar av 
ett människoliv?” 

Modellen är i dåligt skick efter 50 
år, byggd som den var runt 1960-61, 
och efter många tusen flygningar.

I museet finns förutom Juhani Karis 
så kallade Kiev-Thunderbird även 
två Nakke-modeller, en orange och 

en svart, något som inte var känt av 
museet och intendent Matti Laitinen.

– En del modeller har kommit hit 
utan att de blivit korrekt bokförda, 
påpekar han.

Tack vare att Modellflygnytts utsände 
kom till Suomen ilmailumuseo i Vanda 
blev det uppenbarat för museet att 
dessa två Nakke-modeller var av Karis 
hand.

Lätta och välbyggda 
modeller
Kollar man noga noterar man att 
modellerna är väldigt lätta och 
välbyggda, med ett gott underarbete. 
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Museer
Under klädseln märks än idag att 
balsan är välslipad. T-birden är ju 
byggd av en tonårig kille, kanske bara 
14 eller eventuellt 15 år gammal. Tittar 
man nära märker man att exempelvis 
maskeringsjobbet är väldigt väl utförd. 
Lacken förefaller dessutom att vara 
sprutad. Däremot är landställen enkelt 
hopkomna. Sämst målad är den svarta 
Nakke:n, som är av senare datum. 

Esko ”Eskis” Tapio
– I kubben fanns en man som hette 
Esko ”Eskis” Tapio och han lärde 
klubbmedlemmarna att bygga, 
påpekar Kauko Kainulainen när jag 
kommit hem till Göteborg och visat 
upp bilderna. Färgen är en tvåkompo-
nentslack från Dickurby som spätts ut 
och strukits ut med mårdhårspensel 
så att finishen såg ut som om den 
vore sprutad, för mig veterligen ägde 
Juhani aldrig någon spruta. Dessutom 
tvingade Eskis Juhani att träna mer än 
han kanske själv ville. 

Conny Åquist
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Museer
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Museer
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Stunthjältar

Bäst känd är väl Bob Palmer 
för sina stuntplan Thunder-
bird och Smoothie men han 
konstruerade även radiomo-
deller.

 
Robert L. Palmer jobbade som 

vindtunnelexpert på Lockheed Aircraft 
Company. Han var anställd på 
Lockheeds så kallade Skunk Works* 
och arbetade på alltifrån P-38 och P- 
80 till SR-71 och F-117 Stealth Fighter. 

Bob tappade fingrarna på sin högra 
hand 1949, alltså tidigt i sin karriär som 
mekaniker, så märkligt nog utfördes de 
flesta av hans bedrifter på modellfronten 
och på Lockheed efter olyckan.  

Flapspionjär
Bob var en av de första att använda 

flaps på linstuntmodeller, och kärror 
med låg vingbelastning – detta var 
en nödvändighet eftersom den tidens 
modeller oftast hade relativt små 
motorer. Hans idéer mynnade ut i den 
världsberömda Thunderbird-designen, 
som ansågs vara en av sin tids bättre 
F2B-modeller.  

Som tävlingsflygare vann Bob en 
hel del. Han blev National Open 
Stunt Champion 1955 och 1959, 
och var National Stunt Champion 
1955. Han ingick även i amerikanska 
Stuntlandslaget vid 1960-års lin-VM i 
Ungern, där han tog brons individuellt 
samt lagguld. (Bilden på honom är 
därifrån) 

Thunderbird har så kallade differen-
tierad flaps, vilket innebar att innerflapset 
rör sig lite mer än ytterflapset. Konstruk-
tionen bidrog till att hålla linspänningen, 
även om Thunderbird var känd för att 
ha låg linspänning. Här i landet var 
modellen populär och flögs av sin tids 
främsta Stuntpiloter – även finländaren 
Juhani Kari flög modellen med stor 
framgång. Med tiden kom emellertid 
konkurrenten Nobler, ofta i modifierad 
form, att ta över rollen som Sveriges 
främsta Stuntkärra.

Bob Palmer blev även känd för att mer 
än gärna dela med sig av sina idéer. Han 
publicerade exempelvis många ”how-to 

artiklar” i magasinen Model Airplane 
News och Flying Models. Genom 
åren designade han såväl radio- som 
linmodeller, varav flera blev byggsatser. 

Bobs popularitet gjorda att han blev 
gästmedlem i många modellklubbar 
jorden runt och fick till och med en 
modellpark i Schweiz uppkallad efter 
sig.

Robert “Bob” L. Palmer 
(1918 – 2005)

Dog stilla i sömnen

Bob föddes i Bois, Idaho, den 22 
januari 1918 men kom att under många 
år bo i Kalifornien. Efter pensioneringen 
flyttade han till Montana för en tid men 
flyttade därefter till Tucson, Arizona, där 
han bodde hos sina gamla modellflyg-
kompisar Bill and Elaine Heyworth.  

Bob Palmer ingick i amerikanska Stuntlandslaget vid 1960-års lin-VM i Ungern. 
Här syns han med sin klassiska Thunderbird, utrustad med en Veco 35. Foto: Bengt 
Martinelle 
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Meeting

Vi ger folk vad de vill ha – vi ger dem F3A!

Nu är det upplagt för konstflygfest i dagarna tre. 
Fredagen den 1 augusti – nostalgimeeting med tävlingsmoment 

Lördagen och söndagen 2-3 augusti – SM i F3A (open).

Gränscupen 1-3 augusti 2014

Kontaktpersoner: 

Ingmar Svensson 
tel: 0499-44 709 och 070-5344709

Conny Åquist tel: 031-924589

Bob fick behålla sina sinnen ända 
till slutet. Han höll på att bygga på en 
Smoothie bara ett par veckor innan han 
gick bort. Han dog stilla i sömnen 1 
februari 2005.

* Skunk Works är ett officiellt alias 
for Lockheed Martin’s Advanced 
Development Programs (ADP), 
tidigare kallad Lockheed Advanced 
Development Projects. Skunk Works 

låg bakom en rad berömda flygplan som 
U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk 
och F-22 Raptor.

Conny Åquist
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Meeting

Den 29 maj 2014 är det återigen en ny upplaga av Kristiflygareträffen i 
Norberg. Då Kristi Himmelsfärdsdagen denna gång infaller sent på våren kan vi 

hoppas på bra väder för denna traditionella modellflygdag.
Det här arrangemanget är populärt både bland modellflygare och allmänhet. 

Allt slagsmodellflyg visas: friflygande segelmodeller, elmodeller, förbrännings-
motordrivna modeller och så vidare. 

F3K och F1A är på gång. 
Helikoptrar, mulitikoptrar, jetflygplan brukar komma, 

ja listan kan bli lång…
Inga avgifter för att deltaga.

FPV: Alla former av FPV flygning är tillåten 
om farkosten flygs inom synhåll. 

Vid flygning med videoglasögon så krävs det en andrepilot 
som håller ständig uppsikt på farkosten. 

Norbergs Flygklubb tillämpar Transportstyrelsen regelverk för UAS.

Vanliga fullskalaflygplan är väntade, bland andra Zlin 526, 
Boeing Stearman och Yak-52. Här är det bara att hoppas!

Alltfler hobbyhandlare brukar komma, ”Modellflygloppis” växer år från år. Ett 
tillfälle att hitta något billigt på begagnatmarknaden. 

Det kostar 20 kronor per plats i någon byggnad. Bord i mån av tillgång.

Flygplatsen heter Bålsjöfältet och ligger utmed väg 69, Hedemoravägen, strax 
norr om Norberg, som ligger mellan Avesta och Fagersta.

Gratis inträde, men vi tar ut en parkeringsavgift på 20 kronor per bil.
Det går bra att campa i husvagn eller tält.

Kontaktuppgifter.
Lars Wendel: 070-520 46 61, 0223-22 72 1, lasse.wendel@telia.com

Klubbens hemsida: www.norbergsfk.se

Norbergs Flygklubb, Modellflygsektionen
Per Nilsson ställer upp som speaker även i år. 

Här flyger han med en multikopter.

30-årsjubileum i Norberg
Kristiflygareträffen 2014
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Meeting

MEETING med CUBTEMA
         KRISTI HIMMELFÄRDSHELGEN 29/5 – 1/6 2014

Ripa Modellflygklubb hälsar alla modellflygare välkomna till en helg i gemenskapens 
tecken, ”Gubbar” med Cubar har efter Cub-träffen på Trelleborgs modellflygfält i fjor 

gett inspiration för att genomföra detta meeting, delar av lördagens flygaktiviteter 
genomförs med speciellt Cub-tema, i övrigt fri flygning med allt som går att styra, hela 

helgen, tyvärr tillåter inte fältets omgivningar jetflyg.

Vi vill hålla god relation med bygdens grannar, därför begränsar vi flygning med 
förbränningsmotordrivna modeller från kl 9.00 -21.00 

Camping möjlig från onsdag kväll.

Efter dagens flygning samlas vi vid pergolan och lägerelden för att grilla korv och ljuga 
lite lagom! 

VÄLKOMNA TILL RIPA!
För mer information besök www.ripamfk.com                                                         

Frågor? Kontakta Mats Erlandsson 044-350202 0705-350202

MFK Jupiter hälsar alla varmt välkomna till årets Midnight Sun Fly-In i Luleå. Evenemanget pågår 
traditionsenligt första veckan i juli (i år fredag 27 juni t.o.m. fredag 4 juli). Anläggningen som MFK Jupiter 
förfogar över är väl utbyggd med ett flygfält på cirka 50 hektar inklusive asfalterad rullbana som mäter 

140 meter. Dessutom finns en tjärn för sjöflyg. Nytt för i år är en modellbilbana vid sidan av den utökade 
parkeringsplatsen. Trots att fältet ligger nära Luleå så finns det inga restriktioner på varken buller eller 

flygtid. Här kan vi flyga och köra modellbil dygnet runt.

Många av besökarna är långväga gäster från hela Sveriges avlånga land men även de andra nordiska 
länderna brukar vara väl representerade där Norge stoltserar med de flesta deltagarna. I mån av plats 

ingår husvagnsparkering, varmvattendusch och WC kostnadsfritt för deltagarna.

Klubben kommer även i år att arrangera en form av skojtävling för lag, flyguppvisning med mera. Det 
här är ett gyllene tillfälle att få träffa likasinnade modellflygkamrater och utbyta erfarenheter. Varför inte 
ta med hela familjen på besöket? Glöm inte att i år även ta med modellbilar. Förutom de gemensamma 
grillkvällarna så erbjuder Luleå och Norrbotten även andra trevliga sommarnöjen under midnattssolen. 

Besök gärna Luleå Turistportal http://www.visitlulea.se för evenemang, aktiviteter och boende.

RIPA MODELLFLYGKLUBB 
INBJUDER TILL

Midnight Sun Fly-In i Luleå 2014

För uppdaterad information om flygveckan så 
rekommenderas  ett besök på MFK Jupiters webbplats: 

http://mfkjupiter.se 

För ytterligare information:
Ordförande: Marcus von Elling: Tel. 0706586729
Fältansvarig: Jörgen Balkefors: Tel. 0706766964

E-post: mfkjupiter@gmail.com
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Meeting

Vårens Roll-Out på Gringsbo

21 maj och 4 juni
18.00-21.00

Googla Falu RFK för mer detaljer!

Den 31 maj
Ett meeting för allt som flyger utan motor! Gummirep och vinsch för start finns att 

tillgå. Troligtvis kommer det även att finnas möjlighet till flygbogsering. 
Mer info finns på www.modellsegelflyg.se.

Den 28 juni
Ett meeting för allt som flyger! För er som inte har motor så finns det gummirep att 
tillgå. Ta gärna med familjen, det är gångavstånd till en fin badstrand med bryggor. 

Allmän information
Vi förfogar över ett gräsfält som är 145x85m. 

För er som vill övernatta så går det alldeles utmärkt i medhavd husvagn eller tält. I 
klubbhuset finns ström för laddning. Mat och fika finns till försäljning i klubbhuset. 
Vi har även skolflygplan för de som vill testa på att flyga under kontrollerade former.

 
Vid frågor kontakta:

Mail: info@rfkviggen.se 
Tel: Anders Jonsson 070-566 28 05, Mats Ekehov 070-437 61 97

Välkomna till Borlänge och RFK Viggen
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Meeting
Medaljregn över Aircombat!

Nu börjar årets säsong
Förra säsongen blev en höjdpunkt för Aircombat i Sverige. 

Vi har nog aldrig tidigare tagit hem så många medaljer på ett VM som det svenska laget lyckades med. 
Vi har helt enkelt väldigt duktiga Aircombat-piloter i Sverige.

Fantastiska VM-resultat
2013 arrangerade Finland WASG (World Air Scalecombat Games) och Sverige via SMFF skickade ett lag till 

denna tävling. På VM tävlar man i två klasser, WWII (andra världskrigsplan) och WWI (första världskrigsplan). 
En av de största framgångarna var utan tvekan Samuel Olofssons guldmedalj i WWI-klassen. Samuel tog en 

bronsplats i förra VM 2010 i Tyskland och nu slog han till med den högsta valören. Samuel blev nyligen utsedd 
till 2013 års junior-flygsportare som en följd av de fina placeringarna. 

I WWII-klassen slutade Denny Fritsche på bronsplats totalt, vilket är otroligt bra i den hårda konkurrensen. 
I delklassen för .15-motorer tog Pär Bertilsson guld- och Per Danielsson bronsplats. Dessutom tog svenska 
laget silver i lagtävlingen. Inte att förglömma är Tomas Feldt och Stefan Lundell som tog 8:e respektive 9:e 

plats efter jämn och bra flygning och därmed bidrog till den svenska lag-placeringen.
Bakom dessa otroligt bra resultat ligger naturligtvis massor av träning och förberedelser. Hela det svenska 

laget hjälpte så klart till att lyckas så bra. Det finns också en stark lagledning som hjälpt det svenska laget till 
framgångarna. Fredrik Lanz och Therez Lundell utgjorde svensk lagledning på detta VM och för sina insatser 

belönades Therez med den internationella utmärkelsen Honoured Aircombatant  2013. 

Ny säsong, nya tag
Årets aircombat-säsong bjuder som vanligt på en svensk cup men också ett VM. 2014 års World Air 

Scalecombat Games kommer att gå i Österrike i juli. Vi hoppas ha ett riktigt starkt svenskt lag på denna 
tävling och håller tummarna för att vi även denna gång får se många fina svenska resultat. 

Den svenska aircombat-cupen körs under april till september. I skrivande stund är inte samtliga datum 
fastställda, men se gärna www.aircombat.se för aktuella datum. 

För att tävla i svenska cupen krävs tävlingslicens från SMFF. Denna löses genom din lokala klubb. 
Det är inte alls svårt att delta på en tävling i aircombat, så prova gärna på. 

Det finns en så kallad rookie-regel som gör att du som provar på aircombat första gången inte har lika stora 
krav på modellen som reglerna normalt ställer. Bara du har en flygplansmodell, vilken som  helst, ungefär i 

aircombat-storlek (ca 80-130cm i spv), att modellen inte väger mer än ca 1,5kg och modellen inte går fortare 
än en normal aircombat-modell. Det behöver alltså inte ens vara en skalamodell. 

Tävlingskalender Aircombat WWII 2014

Datum Tävling Tävlingsgrupp Övrigt
26 april Älmhult Grupp syd Preliminärt datum
3 maj Säter Grupp öst
18 maj Strängnäs Grupp öst
24 maj Vara Grupp väst  
7 juni Borås Grupp väst
14 juni Enköping Grupp öst
9 augusti Tidaholm Grupp väst
16 augusti Borlänge Grupp öst 
SM Prel augusti  Grupp syd Preliminärt
6-7 september Örebro Grupp öst

Kontaktpersoner
Område Kontaktperson Telefonnummer
Grupp Öst Tomas Feldt 070-295 28 14
Grupp Väst Sebastian Jonsson 072-231 19 99
Grupp Syd Per Danielsson 0708-32 34 28
 Åke Juhlin 0705-50 70 47
WWI Samuel Olofsson 073-032 95 41



37modellflygnytt nr 2 2014

Friflygande scala 2014
Inbjudan till Riksmästerskap i Friflygande Skala  2014.

Årets Riksmästerskap i Friflygande Skala sker på Fedingshults flygfält, Skånes Fagerhult.
Arrangörer: Svenska Modellflygares Oldtimersällskap och Stångbys Modellflygare.

Tidpunkt: lördag  12/7, reservflygdag 13/7.
Samling  kl 10-11  på fältet.

Klasser: gummimotorklass och ”annan framdrivningskälla”. Om många deltagare kan 
ytterligare klass-indelning ske med spännviddsgränser  t.o.m  660 mm och över 661 mm .

Vi ser gärna Earl Stahl konstruktioner!
Regler finns under ”Tävlingsregler” på SMOS hemsida  www.smos.info , bör läsas noga!

Startavgift 100:- per tävlande.
Lunch och kaffe m.m. 200:- per person.

Upplysningar: Thomas Johansson , 046-248 537, 0707-98 64 59.
Tycho  Andersson 046-253 166, 070-5203166

Anders Sellman:  042-995 65, ev. 070-54 995 65.
Bengt Stibner: 070-72 17225.

Senaste anmälningsdag 7/7 -14, samtidigt anmäls önskemål om lunch/kaffe.

Anmälan till Thomas Johansson tel  046-248 537;  0707-9864 59; mail: birgit.stangby@telia.com

SM i Skalaflyg
SM Skalaflyg RFK Gripen anordnar SM i skalafyg den 5-7 juli 2014.

Vi kommer att tävla i klasserna F4c och F4h.
Vi kommer också att köra Fly only som är en nyskapad tävlingsform där enbart 

flyg räknas. Det finns möjlighet att campa på fältet. El finns i begränsad mängd.
Man kan också bo på 

Simmelsberga gård B&B 
mycket nära fältet. 

www.simmelsberga.se.
Förnödenheter i form 

av kaffe med tilltugg, 
hamburgare, korv mm. 
Mer information finns på 

klubbens hemsida. 
www8.idrottonline.se/
RFKGripen-Flygsport/

 
Väl mött RFK Gripen.

Meeting
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MODELLFLYGETS DAG I 
SÖDERTÄLJE/NYKVARN,

KRISTIHIMMELFÄRDSDAG 29 MAJ 2014.

Traditionsenligt anordnar Södertälje MFK sitt årliga MFD på 
Kristihimmelfärdsdag den 29 Maj i Nykvarn, vid Påldalens vackert belägna flygfält.

Evenemanget är ett av mellanSveriges största evenemang och är mycket uppskattat 
då vi genom åren alltid har en riktigt stor publik och vi bjuder på en trevlig dag med 

massor av flygplan, helikoptrar och även linstyrt combat. 
Nytt för i år är att vi kommer att flyga Jet, med start och landning på gräs!
Vi har också under åren haft överraskningar såsom fullskalahelikoptrar, 

ultralätta flygplan och seglare som landat hos oss.

Gästflygare, oavsett förbundstillhörighet är välkomna att flyga, enda kravet är att du 
har en gällande försäkring i något av dom 2 förbunden. 
Kaffebiljett & tilltugg bjuder klubben till alla gästflygare. 

Som vanligt har vi en trevlig caféteria med kaffe, korv och läsk. Vi brukar också ha 
nöjet att ha några handlare hos oss som säljer det mesta inom modellflyg

MFD börjar kl 11.00 med briefing kl 10.45, och vi beräknar att hålla på till kl 16.00 
därefter är det fri flygning hela kvällen. 

Hur hittar du till oss? 
Enkelt, gå in på vår hemsida www.sodertaljemfk.se så kan du läsa lite info om klubben 

och där kommer också en vägbeskrivning att finnas under hela maj månad, 
dessutom är det skyltat från E20 vid Nykvarnsavfarten.

Möjlighet till camping finns om du vill komma dagen innan.

Vill du veta mera kan du ringa vår ordförande 
Janne Andersson  070-4976373 eller ställa frågor på vårt forum.

Mera info kommer längre fram i tiden.
 

VÄLKOMMNA

Meeting
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Majtävlingen / UT1
Lördagen den 3/5 med reserv den 10/5 anordnar 

Uppsala Flygklubbs Modellflygare sin 52 andra Majtävling.
Samling 0730 Sundbro

Tävlingsplats Sundbro flygfält och markerna syd om fältet.

Sundbro flygfält 1 mil norr Uppsala

Klasser: F1A, F1B, F1C, F1A/2 F1B/2 F1C/2 P30 och Oldtimer.

Startavgifter:F1A/B/C 250:- FAI -lag 100:- Oldtimer, P30, F1A/B/C/2 150:- Juniorer ingen avgift.

Lagtävling i FAI klasserna om UNT vandringspris. 

Oldtimer flygarna tävlar om Gurras Vandringspris för bästa prestation i Oldtimer.

Bet till UFK:s bankgiro 289-9664 skriv Majt.

Kontakt:Gunnar Ågren. Tel: 018-206710

Sista anmälningsdag: 26/4 Via telefon eller e:post, 

Ange e:post telefon nr, samt SMFF nr.

E:mail gurra.agren@gmail.com.

Övrigt: Startplats är i första hand Sundbro vid lämplig vindriktning.

Om annan vindriktning råder finns fyra alternativa startplatser på jordbruksmark.

Ytan som vi får disponera av de tolv lantbrukarna är c:a 2,5 . 2,5 km av Uppsala slätten.

Villkoret att vi får använda markerna är att det är torrt.

Meeting

EFTERLYSNING
JAG SÖKER uppgifter om denna person:

UNO AXELSSON, 

FRIFLYGARE (A2 och Wakefield) 

på 1960-talet. 

Då medlem i 

KATRINEHOLMS FLYGKLUBB. 

Jag har återfunnit en 

värdefull sak i en gammal 

kartong, något som jag skulle 

vidarebefordra till honom för ca 

15 år sedan, men som blev 

bortglömd då jag inte fann hans adress.

Lennart ”Floda” Flodström. 

tel 0303-80377, e-

post:  flodaviator@telia.com

Karlskoga Jet Power Karlskoga Jet Power 
5–8 JULI 20123–6 JULI 2014
Karlskoga Modellflygklubb inbjuder 
till en jet-träff på Karlskoga flygplats.
 
Flygtiderna är från kl 9.00 till 20.00 torsdag t.o.m. lördag. 

Under lördagen kommer det att genomföras en flyguppvisning 

av deltagarna mellan kl 10.30 och 15.00. Flygtiden på sönda-

gen den 8 juli är mellan 9.00 och 14.00. Alla piloter måste vid 

ankomsten anmäla sig för information om säkerhetsreglerna 

gällande flygplatsen och träffen. Vi kommer att ha server-

ing under alla dagarna. Modellflygklubbens fält ligger ca 

10 minuter norr om flygplatsen. Där finns möjlighet att hyra 

stugor och el för husvagn. Klubbstuga med pentry, dusch och 

toaletter. På lördagkväll planeras ett gemensamt (knytkalas) 

grillparty, vi tillhandahåller grillarna.

Praktisk info:

Startavgift 200:-/deltagare och betalas vid ankomsten. 

Stughyra: 100:-/natt och bädd. 4 bäddar i varje stuga, 

Husvagnsparkering, el, dusch m.m.  pris: 100:-/dygn.

•	 Svenska	deltagare	ska	vara	anslutna	till	SMFF.											

•	 Utländska	deltagare	ska	intyga	motsvarande	krav.

•	 Egen	brandsläckare	är	obligatoriskt.

För mera information kontakta:

Börje Luthman, 0586-447 56, 070-635 24 16 

E-mail:	lutman.b@telia.com		

  

För stugbokning kontakta: Sture Kinell, 070-572 71 64

E-mail:	sture.kinell@tele2.se		

Uppdaterad info på www.kmfk.org

Karlskoga Modellflygklubb hälsar både piloter och 

publik välkomna!
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Friflyg

2014-02-22 (Reservdag 2014-02-23)
Norbergsträffen (Ingår i Lilla friflygcupen)
Arrangör: Norbergs Flygklubb U284
Tid: Samling kl 09.00
Plats: Sjön Noren centralt i Norberg
Klasser: F1A-2, F1B-2, F1C-2, F1G, F1H, 
F1J, F1P, P30, HKG, KPG.
Startavgifter: Seniorer 100:- plus 20:- 
per extraklass. Juniorer 0:- oavsett antal 
klasser
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Per Findahl. Tele: 0223-229 57
Sista anmälningsdag: 2014-02-15
E-mail: per.findahl@gmail.com
Hemsida: www.norbergsfk.se
Övrigt: Oldtimerflygare är extra välkomna! 
Motorflygare, medtag eget bränsle.
Femstarterstävling utan periodindelning.
Antal starter kan ändras beroende på 
vädret och underlaget på isen.

2014-03-15
Holiday on Ice (World Cup)
Arrangör: Norge
Tid:
Plats: Gjövik Norge
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P, F1Q
Startavgifter: 35 
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Tor Bortne. Tel +47 92095329
Sista anmälningsdag:
E-mail: tobortne@bbnett.no
Hemsida: www.frifluktvegar.no
Övrigt:

2014-03-20
Swedish Moose Cup (World Cup)
Arrangör: Norbergs Flygklubb U284
Tid:
Plats: Säkylä Pori, Finland
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P, F1Q
Startavgifter: Seniorer 35:- / Juniorer 15:-
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Per Findahl. Tel: 0223-229 57
Sista anmälningsdag:
E-mail: per.findahl@gmail.com
Hemsida: www.norbergsfk.se
Övrigt:

2014-03-22 till 2014-03-23
Bear Cup (World Cup)
Arrangör: Finland
Tid:
Plats: Säkylä Pori, Finland
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P, F1Q
Startavgifter: Seniorer 35:- / Juniorer 15:-
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Kim Henriksson. 
Tel: +35 8447688
Sista anmälningsdag:
E-mail: kim.henriksson@vahanen.com
Hemsida: www.lennokkipojat.fi
Övrigt:

2014-04-26 (Reservdag 2014-04-27)
Vårmaxen 
(Ingår i Lilla och Stora friflygcupen).
Arrangör: MFK Sländan
Tid: Samling kl 10.00 vid bygdegården i 
Gendalen
Plats: Gendalen, GPS kordinater; WGS 
84 decimal (lat, lon) 58.15534, 12.63979
Klasser: F1G/H/J, P-30, HKG, KPG, 
F1A-2, F1B-2, F1C-2, oldtimer
Startavgifter: Seniorer 100:-plus 20:- per 
extraklass. juniorer 0:- Oavsett antalet 
klasser
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt: Lars Larsson 0709-400482, 
Martin Larsson 0709-347573
Sista anmälningsdag: 2014-04-19
E-mail: ffservice@swipnet.se
Hemsida:
Övrigt: Anmälan med mobilnr så vi kan nå 
er om det behövs.

2014-05-03 (Reservdag 2014-05-10)
Majtävlingen / UT1 
(Ingår i Stora friflygcupen)
Arrangör: 
Uppsala Flygklubbs Modellflygare
Tid: Samling kl 08.00 vid Sundbro Flygfält
Plats: Sundbro Flygfält 1 mil norr om 
Uppsala.
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1A-2, F1B-2, 
F1C-2, P30
Startavgifter: F1A/B/C 250:-, FAI-lag 
100:-, Oldtimer, P30, F1A/B/C-2 150:-
Juniorer 0:- i samtliga klasser.
Plusgiro/bankgiro: UFK:s 
bankgiro 289-9664, skriv Majtävlingen
Kontakt: Gurra Ågren. Tele: 018-20 67 10
Sista anmälningsdag: 2014-04-26, Via 
telefon eller e-post, Ange e-post och tel. nr !!
E-mail: gurra.agren@gmail.com
Hemsida: http://www.ufkmodell.se/
Övrigt: Startplats är i första hand Sundbro 
vid lämplig vindriktning. Om annan
vindriktning råder finns fyra alternativa 
startplatser på jordbruksmark. Villkoret för 
att beträda markerna är att det är torrt.
Oldtimerflygare är välkomna att tävla om 
Gurras Vandringspris för bästa
prestation i Oldtimer.

2014-06-06 (Reservdag 2013-06-08)
SM och UT2 (Ingår i Stora friflygcupen)
Arrangör: AKM Modellflygsektionen
Tid: Samling kl 08.00 på fältet
Plats: Rinkaby
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P
Startavgifter: Seniorer 200:-. Juniorer 0:- 
Betalas på plats. Jämna pengar.
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt: Thorvald Christensen. 
Tele: 0414-715 06 / 070-60 999 64
Sista anmälningsdag: 2014-06-02

TÄVLINGSKALENDER FRIFLYG 2014
E-mail: tc@tcab.nu
Hemsida:
Övrigt: Motorflygare, medtag eget bränsle. 
Ingen logi kan erbjudas.
Fältet finns tillgängligt den 5 juni

2014-06-07 (Reservdag 2014-06-08)
Landslagsuttagning UT3 (Ingår i Stora 
friflygcupen)
Arrangör: AKM Modellflygsektionen
Tid: Samling kl 08.00 på fältet
Plats: Rinkaby
Klasser: F1A, F1B, F1C,F1P
Startavgifter: Seniorer 200:-. Juniorer 0:- 
Betalas på plats. Jämna pengar.
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt: Thorvald Christensen. Tele: 
0414-715 06 / 070-60 999 64
Sista anmälningsdag: 2014-06-02
E-mail: tc@tcab.nu
Hemsida:
Övrigt: Motorflygare, medtag eget bränsle. 
Ingen logi kan erbjudas.
Fältet finns tillgängligt den 5 juni

2014-06-26
Swedish Cup samt UT4 2013/2014, 
(World Cup)
Arrangör: Norbergs FK
Tid: Registrering kväll 25/6, Genomgång 
på tävlingsplatsen 26/6 kl 07.15
Plats: Rinkaby.
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P, F1Q
Startavgifter: Seniorer 35 :-, Juniorer 15 :-
Plusgiro/bankgiro: Betalning på tävlings-
platsen
Kontakt: Per Findahl. Tele: 0223-229 57
Sista anmälningsdag: 2013-06-21
E-mail: per.findahl@gmail.com
Hemsida: www.norbergsfk.se/
swedishcup
Övrigt: Ingen logi kan erbjudas.
Swedish Cup, Danish Cup och Norwegian 
Cup är tillsammans Nordiskt
Mästerskap. Poäng från tre tävlingar 
sammanräknas.

2014-06-27 till 2014-06-30
Danish Cup (World Cup)
Arrangör: Free Flight Society Denmark
Tid:
Plats: Rinkaby.
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1Q
Startavgifter: 30 :-
Plusgiro/bankgiro: Betalning på tävlings-
platsen
Kontakt: Steffen Hjorth Jensen. Tele: +45 
46358531
Sista anmälningsdag:
E-mail: steffen.hjorth.jensen@gmail.com
Hemsida: www.norbergsfk.se/
swedishcup
Övrigt: Ingen logi kan erbjudas.
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Friflyg
TÄVLINGSKALENDER FRIFLYG 2014
Swedish Cup, Danish Cup och Norwegian 
Cup är tillsammans Nordiskt
Mästerskap. Poäng från tre tävlingar 
sammanräknas.

2014-06-28
Small Swedish Cup 
(Ingår i Lilla friflygcupen).
Arrangör: Norbergs Flygklubb U284
Tid: Registrering från kl 08.30, Start kl 
10.00
Plats: Rinkaby
Klasser: F1G/H/J/P, P30, HKG, KPG, 
F1A-2, F1B-2, F1C-2
Startavgifter: Seniorer 10:- oavsett antal 
klasser. Juniorer 5:- oavsett antal klasser
Plusgiro/bankgiro: Betalning på plats
Kontakt: Robert Hellgren Tele:0733-39 
46 30, Per Findahl. Tele: 0223-229 57
Sista anmälningsdag: 2013-06-21 
(Det går att anmäla sig på plats)
E-mail: hellgren.robert@telia.com
Hemsida: 
www.norbergsfk.se/swedishcup
Övrigt: Regler enligt FAI sporting code i 
F1G/H/J/P.
Regler i P30, HKG samt KPG se Norbergs 
FK hemsida.
Ingen logi kan erbjudas.

2014-06-29 till 2014-06-30
Norwegian Cup
Arrangör: Skedsmo Modellflyklubb
Tid: Samling kl 0700, start kl 0800.
Tidspunkt kan bli endret avhengig av 
værutsikter, avgjøres kvelden før og 
annonseres under avslutning av Small 
Swedish Cup
Plats: Rinkaby.
Klasser: F1A, F1B, F1C,F1Q
Startavgifter: Seniorer 30:-, juniorer 15:-.
Plusgiro/bankgiro: 
Betalning på tävlingsplatsen
Kontakt: Atle Klungrehaug, 
Tele:+47 226 80 205 / +47 906 73 478
Sista anmälningsdag: Ingen absolutt frist, 
men ber om forhåndspåmelding på e-post 
før 15 juni med tanke på startkort.
E-mail: aklark@online.no
Hemsida:
Övrigt: Ingen logi kan erbjudas.
Swedish Cup, Danish Cup och Norwegian 
Cup är tillsammans Nordiskt Mästerskap. 
Poäng från tre tävlingar sammanräknas.

2014-07-26 (Reservdag 2014-07-27)
Solstaträffen 
(Ingår i Lilla och Stora friflygcupen)
Arrangör: Gagnef fk
Tid: Samling kl 10.00 lördag
Plats: Brattforshedens flygplats mellan 
Karlstad och Filipstad.

Klasser: F1G/H/J/P, P-30, HKG, KPG, 
F1A-2, F1B-2, F1C-2
Startavgifter: Seniorer 100:-plus 20:- 
per extraklass. , juniorer 0:- oavsett antal 
klasser
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Tommy Eriksson Tele: 070-608 
93 48/ Inge Sundstedt 0241-10831
Sista anmälningsdag: 2014-07-21
E-mail:tommy.eriksson48@telia.com 
familjen.sundstedt@spray.se
Hemsida:
Övrigt: Möjlighet till förläggning vid fältet 
finns i begränsat antal. Tälta går bra.
Camping i småstugor finns i närheten.

2014-07-28 till 2014-08-03
Junior VM . Rumänien
Arrangör:
Tid:
Plats: Salonta
Klasser: F1A, F1B, F1P
Startavgifter:
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt:
Sista anmälningsdag:
E-mail:
Hemsida:
Övrigt:

2014-08-11 till 2014-08-17
EM seniorer. Rumänien
Arrangör:
Tid:
Plats: Salonta
Klasser: F1A, F1B, F1C
Startavgifter:
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt:
Sista anmälningsdag:
E-mail:
Hemsida:
Övrigt:

2014-09-13 (Reservdag 2014-09-14)
Gagnefträffen (Ingår i Lilla och Stora 
friflygcupen)
Arrangör: Gagnef fk
Tid: Samling kl 09.30 på skolgården vid 
Gagnef kyrka
Plats: Gagnef kyrkby
Klasser: F1G/H/J/P, P-30, HKG, KPG, 
F1A-2, F1B-2, F1C-2
Startavgifter: Seniorer 100:-plus 20:- per 
extraklass. , juniorer 0:- Oavsett antalet 
klasser
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Inge Sundstedt. 
Tele: 0241-108 31, 076-109 12 26.
Sista anmälningsdag: 2014-09-08
E-mail: familjen.sundstedt@spray.se
Hemsida:
Övrigt:

2014-09-20 (Reservdag 2014-09-21)
Lilla Friflygcupen FINAL
Arrangör: Gagnef fk
Tid: Samling kl 10.00
Plats: Åkermark utanför Kumla
Klasser: F1G/H/J/P, P-30, HKG, KPG
Startavgifter: Seniorer 100:-plus 20:- per 
extraklass. , juniorer 0:- Oavsett antalet 
klasser
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats
Kontakt: Inge Sundstedt. Tele: 0241-108 
31, 076-109 12 26.
Sista anmälningsdag: 2014-09-14
E-mail: familjen.sundstedt@spray.se
Hemsida:
Övrigt:

2014-09-21
TWTIA samt UT1 2014/2015 (Ingår i 
Stora friflygcupen)
Arrangör: Norbergs Flygklubb U284
Tid: Samling kl 08.30
Plats: Åkermark utanför Kumla
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1P, F1A-2, 
F1B-2, F1C-2
Startavgifter: Seniorer 200:-, juniorer 50:-
Plusgiro/bankgiro: Betalas på plats. Kom 
ihåg jämna pengar!
Kontakt: Per Findahl. Tele: 0223-229 57
Sista anmälningsdag: 2014-09-14
E-mail: per.findahl@gmail.com
Hemsida: www.norbergsfk.se
Övrigt: Kontaktman angående fältet är 
Lars Tolkstam: lars.tolkstam@ericsson.
com
Motorflygare, medtag eget bränsle

2014-10-11
Höstmaxen (Ingår i Lilla friflygcupen).
Arrangör: MFK Sländan
Tid: Samling kl 10.00 vid bygdegården i 
Gendalen
Plats: Gendalen, GPS kordinater; WGS 
84 decimal (lat, lon) 58.15534, 12.63979
Klasser: F1A-2, F1B-2, F1C-2, oldtimer
Startavgifter: Seniorer 100:-plus 20:- per 
extraklass. , juniorer 0:- Oavsett antalet 
klasser
Plusgiro/bankgiro:
Kontakt: Lars Larsson 0709-400482, 
Martin Larsson 0709-347573
Sista anmälningsdag: 2013-10-04
E-mail: ffservice@swipnet.se
Hemsida:
Övrigt: Anmälan med mobilnr så vi kan nå 
er om det behövs.
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Boken Spännvidd är en unik händelse i den svenska historien om ett litet idrotts-
förbund. Boken omfattar de första 50 åren av Sveriges Modellflygförbunds historia.
Detta är ett unikt tillfälle för er att beställt boken från den begränsade upplagan.

Boken Spännvidd

Pris 195 :- för medlemmar  +  frakt 69:-
Pris 245 :- icke medlemmar + frakt 69:-

Sätt in pengar på 518165-7. Märk 
inbetalningskortet med Jubileumsbo-
ken, namn, adress och SMFF-num-
mer så kommer boken inom kort.

Pris
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Nästa nummer           Ute 27-6

USAF del III

Vårens meeting

TRÄMATERIAL FÖR HOBBYFOLK

CNC FRÄSTA MATERIALSATSER 
TILL OLIKA MODELLER

TILLBEHÖR MODELLFLYG

 Hobbyträ i Älvdalen AB   Dalgatan 121 796 30 Älvdalen  
 E-post info@hobbytra.se tele.0251 10175 www.hobbytra.se

                              Välkomna

30 år med 

Läs mer på http://www.3fhobbyservice.se/
tel: 070-6261370
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