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T-FHSS & Telemetri
Futabas nya 6-kanals radio är din nya 

bästa flygkompis. T6K är utrustad med 

program-modes för flyplan (motor & 

segel), helikopter samt så klart multi-

rotor. Men den största nyheten är att 

den är utrustad med 2.4GHz T-FHSS Air 

Telemetrisystem med röstfunktion och 

larm/vibration möjligheter samt den 

nya R3006SB T-FHSS Air mottagaren.

T6K Telemetrisensorer (säljs separat):

• SBS-01T - Temperatursensor

• SBS-01TE - Temperatur för elmodeller

• SBS-01A - Altitude / Höjdsensor

• SBS-01RM - Varvtal med magnetsensor

• SBS-01RO - Varvtal med optisksensor

• SBS-01RB - Varvtal för BL sensormotorer

S-FHSS
T6K kan även användas i S-FHSS mode 

vilket gör att även tidigare R2008SB, 

R2006GS och R2106GF S-FHSS mottagarna 

kan användas (utan telemetrifunktioner).

Funktioner
T6K har funktioner som täcker in de flesta modellflygares 

önskemål. Digitala trimrar, S.BUS & S.BUS2 funktioner som 

Distribueras av: Minicars Hobby Distribution AB
Annelundsgatan 17C  •  749 40 Enköping  •  Tel: 0171-14 30 00 (9-12 & 13-16) 

e-post: info@minicars.se  •  Web: www.minicars.se 

R3006SB Mottagare:
• 2.4GHz T-FHSS Air & HV
• Dubbla Diversity Antenner
• 6-kanaler + S.BUS & S.BUS2
• Storlek: 43.1 x 25 x 8.8 mm
• Vikt: 8.5 g

gör det enkelt och smidigt att koppla in servon, gyro och 

telemetrisensorer, 30 modellminnen, 6 olika swashplatt 

modes, trim-steg justering, sub-trim och programmerbara 

kanal mixers med mera...
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program-modes för flyplan (motor & 

segel), helikopter samt så klart multi-

rotor. Men den största nyheten är att 

den är utrustad med 2.4GHz T-FHSS Air 

Telemetrisystem med röstfunktion och 

larm/vibration möjligheter samt den 

nya R3006SB T-FHSS Air mottagaren.

T6K Telemetrisensorer (säljs separat):

• SBS-01T - Temperatursensor

• SBS-01TE - Temperatur för elmodeller

• SBS-01A - Altitude / Höjdsensor

• SBS-01RM - Varvtal med magnetsensor

• SBS-01RO - Varvtal med optisksensor

• SBS-01RB - Varvtal för BL sensormotorer

S-FHSS
T6K kan även användas i S-FHSS mode 

vilket gör att även tidigare R2008SB, 

R2006GS och R2106GF S-FHSS mottagarna 

kan användas (utan telemetrifunktioner).
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Ledamot Mona Ståhl obredd@modellflygforbund.se
Ledamot Inge Sundstedt obredd@modellflygforbund.se

Verksamhetsområde Elit Styrelse
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Modellflygnytt
Redaktör Åke Karlsson ordf_vobredd@modellflygforbund.se
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Webb
Webbredaktör
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Revisor Lennart Andersson
Suppleant Sten-Åke Aspenby
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Kansli modellflyg
Propania
Lars Ekstedt
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103 96 Stockholm
0735-07 29 50
E-post: kansli@modellflygforbund.se

Styrelsen SMFF 2015

Några ord från Ordförande som även 
kommer i nästa Modellflygnytt

En viktig del av styrelsearbetet under 
innevarande verksamhetsår är att få bort 
alla gamla ”surdegar” i form av obetalda 
fakturor. Det har dessvärre visat sig 
att många klubbar av en mängd olika 
anledningar legat på fakturor från SMFF, 
ibland för flera år tillbaka. Självfallet 
påverkar detta förbundets ekonomi. 
Sedan maj månad har jag därför varit 
i kontakt med de allra flesta klubbar 
som legat efter med betalningarna och 
det börjar nu ge resultat. I maj uppgick 
summan av förfallna fakturor till ca 450 
000 kr – glädjande nog är beloppet per 
sista juli nere i ca 70 000 kr. Trots denna 
positiva utveckling finns det fortfarande 
fem klubbar som enligt SMFFs noteringar 
har obetalda fakturor för åren 2010 – 
2014, totalt ca 50 000 kr. Jag kommer att 
jobba vidare med mina klubbkontakter så 

att vi med gemensamma ansträngningar 
förhoppningsvis har löst alla frågor som 
gäller gamla fakturor under hösten.

Mina samtal med klubbarnas kassörer 
och/eller ordförande har, med några 
mycket få undantag, varit trevliga o det har 
funnits en klar vilja att reda ut problemet 
och göra rätt för sig. En återkommande 
stötesten har varit problem med regist-
rering av familjemedlemskap. Med hjälp 
av förbundets kanslist, Lars Ekstedt, har 
detta problem kunnat rättas till. 

För att om möjligt undvika likande 
situationer i framtiden har vi infört nya 
rutiner i samband med faktureringen. 
SMFF skickar numera ut två påminnelser, 
efter 30 respektive 60 dagar. Om vi 
inom den tiden inte fått betalt eller inte 
haft kontakt med klubben går ärendet till 
inkasso. Jag ber därför alla kassörer att 
omedelbart kontakta kansliet om ni anser 
att det är något fel i en faktura. Det är 

bättre att ta tag i sådana ärenden och få 
dem ut världen direkt.

På grund av en segdragen skada har 
jag inte kommit ut på några meetings i 
sommar som det var tänkt. Efter vad jag 
hört har det varit bra aktivitet på modell-
flygfälten över hela landet och våra 
landslag har gjort fina prestationer på VM- 
och EM-tävlingar. Det är en bra grund för 
hobbyns utveckling.

Claes Wahlund
Ordförande SMFF
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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

Sommaren lider mot sitt slut.  Det var en konstig 
sommar. Några dagar vackert flygväder men mestadels 
regn och blåst. Jag har under sommaren hälsat på flera 
klubbar och varit på flera meetings som går att läsa om 
i detta och nästa nummer av Modellflygnytt. Det är alltid 
lika roligt att få prata med er alla ute i landet kanske ge 
tips om hur vi kan stötta klubbarna ekonomiskt till era 
meetings. 
Som ni ser har vi minskat sidantalet i tidningen genom 
att ta bort det mycket dyra omslaget som trycks och 
behandlas på ett för förbundet kostsamt sätt. Allt för att 
bättra på ekonomin.
Vi inom styrelsen och bredd har börjat få igång ett bra 
samarbete. Det tar tid att komma igång då vi är många 
nya på våra poster.  
SMFF kommer att ställa ut på Hobbymässan i Stockholm 
på Allhelgona helgen 31 oktober och 1 november, så 
kom och prata med oss. Ta med vänner och bekanta 
som du tror vill börja med vår härliga hobby. Se vår nya 
instegsmodell som Inge Sundstedt har konstruerat.  
Såg ni Vetenskapens Värld här om dagen? Den om 
drönare (som vi vill benämna multikoptrar). Mycket 
fantasieggande, var är vår hobby på väg? Hör gärna 
av er om ni egna erfarenheter, tips och uppslag eller 
artiklar till kommande nummer.
Missade ni programmet så titta på SVT Play innan det 
försvinner. 
Nej hör ni, inte ska vi deppa för att hösten är på väg! 
September är en sommarmånad. Sen kommer oktober 
och vips så är det Hobbymässa. Och inomhussä-
songen börjar snart. Då gör det ju inget att det regnar 
och blåser ute.
Flyg försiktigt där ute tänk på säkerheten men framför 
allt ha kul!

Pressstopp   
Nu börjar inomhussäsongen.
vi har fått en första flygtid på Bosön i Stockholm / Lidingö 
den 16 / 10  18:00 - 24:00.  Kom och flyg ha det kul!

Åke Karlsson
Ordförande Bredd 

Ordförande Åke Karlsson ordf_vobredd@modellflygforbund.se 073-5350508

Vice ordf Sven Pontan vordf_vobredd@modellflygforbund.se 070-5924752

Ledamot  Bo Nilsson vobredd@modellflygforbund.se 073-3018451

Ledamot Mona Ståhl vobredd@modellflygforbund.se

Ledamot Inge Sundstedt vobredd(a)modellflygforbund.se

Modellflygnytt Åke Karlsson red@modellflygnytt.se Alt. rc-pilot@bktv.nu 

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 
klubbaktiviteter, 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 a
tt ta en fortsatt kontakt med klubben.

Klubbledarpärm

DVD
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Styrelsen

Claes Wahlund

Bostadsort: Alingsås
Klubb: Alingsås MFK
Vad flyger jag: Lite av varje, inget särskilt 
just nu när jag jobbar i styrelsen
din roll i förbundet: Ordförande
Min vision med arbetet i Modellför-
bundet:  Att under verksamhetsåret få 
ordning på förbundets ekonomi

Ulf Höglin

Bostadsort: Säter 
Klubb: Södra dalarnas RFK
Vad flyger jag: Helikopter, skalamodeller, 
lite EDF och fuskar lite i Aircombat
Intressen: Allt som gör dagen lite roligare
din roll i förbundet: ansvarig för luftrums-
frågor och hjälp med idrott online till 
klubbarna, administrerar även MFK 
Direkt
Min vision med arbetet i Modellför-
bundet: Att kunna bedriva modellflyg 
under ordnade former utan allt för 
mycket regler även i framtiden.
Där har alla modellflygare ett stort ansvar.

Presentation av styrelsen
Lova Bannister

Bostadsort: 
Stockholm, Åre och Santiago
Klubb: Södra dalarnas RFK, 
Fallskärmsklubb, Ballongklubb etc
Vad flyger jag: Har inte bestämt mig än, 
finns så sjukt många kul modeller att 
flyga, vill testa allt!
Intressen: Hoppar fallskärm, klättrar, 
designar cyklar, åker MC, reser mycket, 
flyger luftballong, (för bla svenska 
landslaget tillsammans med piloten Lars 
Ekstedt) Renoverar mitt fartyg
Din roll i förbundet: Vice Ordförande 
samt webbredaktör
Min vision med arbetet i Modellför-
bundet: Att hjälpa till att förenkla rutiner 
för förbundet och klubbarna, att bli ett 
bättre stöd för klubbar och medlemmar.
Hoppas att våra medlemmar vill vara med 
och hjälpa till lite mer och sprida denna 
underbara flygverksamhet. Det är svårt 
för styrelsen att räcka till på ideell basis, 
vill uppmana alla om hjälp och förståelse.

Rolle Brebäck
Bostadsort: Stockholm
Klubb: SRFK, 
Stockholms RadioFlygKlubb
Vad du flyger:  Segelflyg och lite av varje, 

helikoptrar är jag dock för gammal för
din roll i förbundet: ordf. VO Elit
Min vision med arbetet i Modellför-
bundet: ordning och reda på ekonomi 
och organisation. Att skapa förutsätt-
ningar för att modellflyget ska vara en 
fortsatt stabil, enkel och välorganiserad 
sport/hobby

Namn:  Åke Karlsson

Bostadsort:  Bålsta
Klubb: Bålsta modellflygklubb Busy Bee
Vad flyger du: både Heli och träkors  
gärna segel och lita konstflyg  Gillar 
inomhus flygning
Intressen:  jobba med Modellflygnytt  
campa med vår husvagn 
Din roll i förbundet : Ordförande för 
SMFF bredd och redaktör för Modell-
flygtnytt
Min vision med arbetet i Modellför-
bundet:  Min vision för SMFF bred är att 
locka nya modellpiloter dels genom att 
besöka meeting och visa upp vår hobby 
på mässor och flygrelaterade uppvis-
ningar.
 Att vara lyhörd för våra klubbaras behov, 
ett språkrör våra klubbars hobbyflygare.

Lars Ekstedt
Kanslist
Ballongflygare och fallskärmshoppare
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MODELLHOBBYBUTIKEN FÖR ALLA!

BALSAFLAK
1000x100 mm
1 mm 16 kr

1.5 mm 17 kr

2 mm 18kr

2.5 mm 19 kr

3 mm 20 kr

4 mm 24 kr

5 mm 26 kr

6 mm 28 kr

8 mm 34 kr

10 mm 40 kr

12 mm 47 kr

15 mm 55 kr

FLYGPLANSPLYWOOD
Exempel 1000x100 mm
0.4 72 kr

0.6 72 kr

0.8 54 kr

1 54 kr

1.5 54 kr

2 54 kr

2.5 64 kr

3 64 kr

4 80 kr

5 90 kr

LÄTTPLYWOOD
2x1000x200 mm 65 kr

3x1000x200 mm 65 kr

4x1000x200 mm 80 kr

FURULISTER från 3 kr/st

BALSALISTER från 3 kr/st

PIANOTRÅD från 3 kr/st

NYHET! BRÄNSLE-
SÄKER SOLARLAC!

HELA GUILLOW´S
SORTIMENT!

         

GENS ACE LIPOs

SAAB 35 DRAKEN

1995 kr!

SAAB 37 VIGGEN

2695 kr!

SAAB 105

1795 kr!

F35 JSF

1095 kr

MBS RC Models Björkv. 1, 524 32  Herrljunga www.mbs-rcmodels.se    info@mbs-rcmodels.se    telefon: 0730-69 09 75

Min bästa tid

M itt största ögonblick inom modellflyget. 
När jag tyckte jag var bäst.När kan det 
ha varit? Det kan ju vara den dagen på 

fyrtiotalet, då jag fick en Wentzels Tummelisa 
att flyga över en minut. Då stod jag en trappa 
upp i vårt hyreshus, men i alla fall!

Den känslan försvann, då jag styv i korken 
efter Tummelisaframgången konstruerade en 
helikopter, Vispen kallad.Den flög inte för fem 
öre, trots att huvudrotorn drevs av en super- 
stark gummipackning som jag snott från en 
av Mors konserveringburkar. På den tiden 
konserverade man. Det var krigstid med bark 
i brödet! Vispen blev ingen 40-talets höjdare.

På en av fyrtiotalets födelsedagar fick jag en 
byggsats till något som hette Kordas världsre-
kordmodell.

Det var många pinnar att limma ihop och 
efter ett par månader var den enormt stora 
modellen klar för provflygning. Jag gav den 
runt 150 snoddvarv för första provflygningen. 
Jag släppte den och skönt flög den.

Den flög majestätiskt i en svag vän- 
stersväng och försvann med lätthet och god 
fart in i traktens enda kas- tanj. Jag tog hem 
gummimotorn, propellern och hjulen. Resten 
fick fåglarna bygga bo av.

På femtiotalet kom en höjdare in i mitt liv. 
Fänrik Nils-Erik Wahrolén var min flyglärare på 
Ljungbyhed. Sedan vi gjort ett par starter och 
landningar bad han mig taxa lite åt sidan på 
fältet. Det fanns ingen asfaltbana då. Nej nu är 
jag less på det här. Sa han. Nu får aspiranten 
flyga själv resten av förmiddan. Jag kliver ur, 
men är med via radion. Stick nu och skäm inte 
ut mig!

De var raka rör fast inte direkt på militäriskt 
vis. Jag såg på honom. Han såg ut att mena 
vad han sa.

Så det var bara att stänga huven och taxa ut 
igen sedan jag bett om lov från TL. Vid märket 
var det att be om startlov och dra på efter två 
knäpp i lurarna som klartecken.

Då jag låg i stigning efter det jag fällt in 

stället kastade jag en blick åt höger.Där satt 
ingen lärare. Jag var ensam. Allt jag gjort 
dittills hade skett utan min medverkan kändes 
som. Jo, visst utförde jag det, men det var på 
något vis min ryggrad som be- stämde allt. Allt 
satt i ryggraden och jag -bara följde med.

Efter dittills bara sju timmars total flygtid 
i DK fick jag alltså flyga EK somdet hette. 
Wahrolén satt i gräset nere vid märket bland 
aspiranterna och tjatade fram bortåt tio start/
land- ningar. Min andra start gjorde jag med 
full klaff – landningsklaff – men det gick det 
också! Glömska!

Då jag blivit lite varm i kläderna av upphets-
ningen + att var sommar sjöng jag högt av 
lycka. Att jag rå- kade hålla radiosändark-
nappen på spaken intryckt under vrålen upp- 
lyste mig TL om med en sur, men kort militärisk 
replik.

Då jag kom upp i höjd fick jag order av 
Wahrolén att gå till Ringsjön och sedan hem 

igen för att göra hela anflygningsproceduren 
med begä- ran att få landa, gå ner på höjd till 
landningsvarvet och hela ruljansen.

Det dagen var en höjdare i mitt liv. Vi var 
fem aspiranter som kastades i poolen den 
eftermiddagen.

Nästa höga lågvattenmärke kom 1982, 
då styrelsesuppleant Tingwallag klagade på 
dåvarande Modellflygnytt och fick den rätta 
tillrättavisningen vid ett styrelsemöte: Faen 
vad du klagar Tingwall. För fasen, gör den själv 
då så fåruse hur lätt de är! Jag kunde i det 
läget inte göra annat än acceptera och gjorde 
bladet i aderton år. Den blev rätt hygglig.Jag 
fick Flyg-sport- förbundets guldmedalj,då jag 
slutade och det kan ju berott på det. Eller 
var det att jag lade ut SMFF:s jubileumsbok 
Spänn- vidd, som Conny Åqvist skrev/plåtade 
och som Bengt Lindgren beordnade fram.

Det bästa i fågelsången för mig inom 
flygeriet var nog, då jag fick medaljen from 
the hands of the majesty Bengt Lindgren 
tillsammans med Christer Fuglesang, som fick 
med motiveringen att han var den svensk, som 
flugit längst, flugit högst och flugit snabbast.

Jag har aldrig flugit högt, aldrig långt, men 
långsamt,så att välja ett tillfälle då jag var som 
högst går inte – men jag har alltid varit lyckligt 
hög inom flygeriet. Även vid grova markkän-
ningar.

Sture Tingwall

Den stunden då jag 
tyckte jag var bäst!
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J ag har under en längre tid funderat 
över hur man enkelt och billigt väcker 
intresset för modellflyg.  

Vi har visserligen modellerna Myggan, 
Lucy och Thermal Dart, vilka fungerar 
alldeles utmärkt. Min tanke var att hitta 
på något lite ”häftigare”. Tanken föll då på 
en katapultglidare. Denna typ av modeller 
finns även som tävlingsklass inom friflyget 
och den klassen heter KPG (KataPultG-
lidare).

Modellen skjuts upp med ett 
gummiband, man slipper alltså veva upp 
en gummimotor.

Efter tips fick jag reda på att det finns 
en leverantör i USA som tillverkar denna 
typ av modeller i olika utförande. Där finns 
en enkel modell som jag köpte hem ett 
antal av. Den är tillverkad av balsa och är 
både ”billig” och välgjord. Problemet är 
att den är tillverkad i balsa, vilket kräver 
att modellen behöver lackas för att tåla 
”utelivet”.

Jag testade modellen genom att ha 
en byggkurs i skolan med klass 6. 
Alla lyckades få ihop medellerna. Nu 
kom problemet med lackningen, viket 
innebar ”hemläxa” för mig. Vid flygningen 
fungerade alla modeller helt ok.

På grund av problemet med lackningen 
började jag fundera på om man kan 
tillverka en modell i Depron. Efter en hel 
del provande kunde jag konstatera att det 
fungerar.

Jag tog kontakt med Erik Huss i firma 
Linecenter som tillverkar bl.a. modellen 
Lucy och han blev intresserad och lovade 
att tillverka byggsatserna.

Min krav på modellen var att den skall 
fungera direkt utan att behöva trimmas, 
endast tyngdpunktsjustering skall 
eventuellt behövas. Det skall även var en 
del självbygge, detta för att uppnå den så 

kallade ”IKEA-effekten” som betyder att 
det är roligt att ha byggt/monterat ihop 
modellen själv och dessutom förhopp-
ningsvis få den att flyga. Modellen skall 
vara ”billig” och enkel att bygga/montera 
ihop.

Jag fick ge upp tanken på att den 
skall fungera direkt, så en del trimnings- 
och justeringsmöjligheter måste till. 
Byggsatsen innehåller utskuren och fasad 

vinge, utskuren fena och stabilisator, fasad 
kroppsstav, vikt för balansering, ritning 
och en bygg- och flyginstruktion. Modellen 
kommer att säljas genom förbundet.

Inge Sundstedt
VO-Bredd

Nya instegsmodellen Svalan
Svalan

Katapultglidaren Svalan
Innehållsförteckning byggsats
1st vinge Depron 3mm, fasad fram och bakkant och förskurna vingöron.
1st stabilisator Depron 1,7mm.
1st fena Depron 1,7mm.
1st kroppsstav furu 3x7mm.
1st kroppsnos furu 3x10mm.
1st planbricka M8x16mm.
Ca 2gr fästmassa alt. modellera.
1st kartongbit 0,5mm tjock.
1st startpinne.
2m gummiband 1x3mm.
1st bygg-flyginstruktion. Vid köp av fler satser samtidigt bör det räcka med st. instr. för alla.
1st ritning.  Vid köp av fler satser samtidigt bör det räcka med st. ritning för alla.
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F2B

Å rets SM i Linflyg gick av stapeln i 
Västerås den 8-9 Augusti. Vädret 
var strålande dock lite väl kraftig 

vind vid andra omgången på lördagsef-
termiddagen. Deltagarantalet var större 
än på länge då två gamla stuntare hittat 
tillbaks – Lars Roos och Gunnar Carlsson 
som visade att de gamla takterna satt i. 

Totalt var vi tio startande i F2B.
Lars Roos tävlade med sin Pattern-

master, där han ändrat utseende på 
kroppen för att likna en Spitfire. I nosen 
sitter det en Super Tigre V60, riktigt bra 
stuntgång i den motorn.

Staffan Ekström tävlade med en ny 
modell, en Impact som han gjort om så 

att den liknar en Polecat. Staffan har lagt 
ner mycket tid på modellen som blänkte 
och var riktigt läcker. I nosen sitter det en 
PA75 med pipa.

De flesta tävlanden hade tagit sig till 
Västerås på fredagen, dagen innan tävling. 
Vi mötte Ove Andersson när vi kom fram. 
Han hade fullt upp med att testa ljudan-
läggningen och se till så att allt var i sin 
ordning. Gräset var exemplariskt klippt (så 
bra man kan klippa med en handjagare) 
och asfaltcirkeln hade blivit bättrad på sina 
ställen. För vissa var det första gången 
att få flyga över asfalt, där ibland jag. Jag 
hade inga problem att flyga över asfalt, jag 
tyckte tvärt om, det var lättare att bedöma 
avstånd till marken då det blir en skarpare 
linje med asfalt kontra gräs.

Lördag 8/8
Under SM-helgen tävlades det förut-
om i F2B Stunt även i linflygklasserna 
F2A Speed, F2C Team race och F2D 
Combat.  
Av den anledningen gick första omgången 
av stunt över gräs och de två sista över 
asfalt.

Innan flygning nummer ett skulle dra 
igång så fick några F2B flygare hjälpa 
till att döma första omgången av combat 

SM i F2B stunt av-
gjordes i Västerås

Ingolf och Thomas Johnsson bygger fina och välflygande modeller. Pappa Ingolf 
har många års erfarenhet av stuntflyg. Thomas började flyga stunt för bara några år 
sedan då han tröttnade på att flyga radio.



11modellflygnytt nr 4 2015

F2B
tävlingen. 

Klockan är nästa elva och stunttävlingen 
kan börja. Vädret var fint och vinden 
var precis lagom vid första omgången. 
När första rundan var avklarad var det 
Staffan Ekström i topp, tätt följd av Ove 
Andersson. Man kunde se att Ove hade 
tränat lite mer inför denna tävling, eller var 
det hemma- banan som gjorde att denna 
dag blev Oves. Lennart Nord brukar knipa 
tredje plats men inte denna dag, Niklas 
Löfroth har kunnat träna mer detta året 
och det syns verkligen.

När det var dags för andra rundan så 
hade vinden börjat tillta och det blev 
bara blåsigare och blåsigare. Några ut av 
piloterna fick avbryta vissa manövrar, men 
inte Ove Andersson, han flög som om det 
vore 2m/s och slog till med dagens högsta 
poäng.

På lördagskvällen samlades alla för 
att äta en gemensam middag. Alltid lika 
trevligt att umgås med likasinnade.

Söndag 9/8
Vädret på söndagen var fint med lagom 
vindar. När sista omgången var klar 
kunde Ove Andersson koras som vinnare. 
Staffan Ekström fick nöja sig med andra-
platsen trots tävlingens högsta poäng i 
sin sista flygning. Niklas Löfroth höll ut 

och tog en tredje plats. Man kan alltså 
sammanfatta SM 2015 i västerås som 
en riktigt bra och spännande tävling, och 
frågan är om inte linflyg är det bästa som 
finns.

Thomas Johnsson

Tips! 
Tycker du att det här med 
stuntflyg verkar kul? 
Kolla in hemsidan www.slis.org
Där finns massor med bra info!

Gunnar Carlsson flyger stunt igen och tackterna sitter i! Gunnar 
flög med en elmotorförsedd Nobler och belade sjätteplatsen.

Så här ser motorinstallationen ut i Staffans fina Polecat. Mo-
torn är en PA.75 (Nelson). Pipan av kolfiber ser till att motorn 
håller lagom fart även i hård blåst.

Lars Roos tävlade med sin Patternmaster, där han ändrat utseende på kroppen för 
att likna en Spitfire. 
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F2B
Resultat SM i Linflyg 2015, F2B Stunt 
Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 
1. Ove Andersson Västerås MFK 1964,5 2071,5 2042,0 4113,5 
2. Staffan Ekström Trelleborgs MFK 1972,0 1978,0 2081,5 4059,5 
3.  Niklas Löfroth Karlskoga MFK 1894,0 1627,0 1897,5 3791,5
4.  Lennart Nord MFK Red Baron 1884,0 1894,0 1813,0 3778,0
5.  Lars Roos Trelleborgs MFK  1851,5 1800,0 1747,0 3651,5 
6.  Gunnar Carlsson Kungsängens MFK 1663,5 1492,0 1737,0 3400,5 
7.  Thomas Johnsson Kungsbacka MFK 1605,0 1463,5 1680,0 3285,0 
8.  Jerker Vinnå MFK Red Baron 1418,0 - 1497,0 2915,0
9.  Ingolf Johnsson Kungsbacka MFK 1213,5 1374,0 1475,5 2849,5 
10.  Leif Sundvall Lidingö MK 829,0 1205,0 1120,5 2325,5

Domare: Willy Blom och Stefan Karlsson

Staffan Ekström Trelleborg MFK påbörjar wingovern i tredje och sista omgången. Trots tävlingens högsta poäng för en enskild 
omgång fick Staffan se sig slagen av suveränen Ove Andersson när totalpoängen lagts samman. I bakgrunden skymtar funktio-
när Kaj Johansson och domarna Willy Blom och Stefan Karlsson.

Åke Nyström och Jerker Vinnå snackar stunt.

Staffan Ekströms välbyggda Polecat. Modellen har sprygel-
vinge klädd med Polyspan och den är sprutlackad med Ran-
dolph dope. Den blanka ytan har Staffan sedan fått fram ge-
nom att maskinpolera fram glansen.
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På lördagskvällen samlades alla för att äta en gemensam middag. Alltid lika trevligt att umgås med likasinnade.

Ove Andersson visade hög klass och tog sitt 29:e SM guld 
i F2B. Det är 49 år sedan Ove vann sitt första – Fantastiskt! 
Grattis Ove!

Ove Andersson (t v) och Kaj Johansson i muntert samspråk. 
Ove har nyligen passerat 70 år och är fortfarande i toppskiktet 
av stuntflygare i Norden – avundsvärt!
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Friflyg

Tävlingarna flögs i slutet av 
juli strax utanför Ulaanbaa-
tar i Mongoliet. Laget som 
representerade Sverige den-
na gång var i klass F1A; Per 
Findahl, Anders Persson och 
Jan Svenungsson och i klass 
F1B; Bror Eimar, Thorvald 
Christensen och Håkan Bro-
berg. Oskar Findahl fanns 
med som hjälpare till laget.

Innan VM flögs två världscuptävlingar 
som uppvärmning inför mästerskapet. Per, 
Oskar, Håkan och Anders valde att flyga 
dessa medan resten av gänget valde att 
komma direkt till mästerskapet.

Per och Oskar var på plats 2012 och flög 
asiatiska mästerskapen. Erfarenheten efter 

den vistelsen var att det är bra att bo nära 
fältet. Transporterna på de urusla vägarna 
tar enorm tid och för att få maximalt med 
flygande och sömn valde svenska laget 
att bo på campingen på fältet i de runda 
mongoliska tälten arrangören satt upp. 
Spartanskt boende, men det fungerade 
väldigt bra även om det ibland regnade in 
och vissa nätter var kalla.

Under den första tävlingen, Tuvshin 
memorial contest, tävlade Per och Oskar 
i klass F1A. Per flög bäst och tog sig till 
en blåsig final. Per gjorde en bra flygning 
och fick med sig fjärdeplatsen. Segrade 
gjorde Emanuel Ragot, Frankrike. Under 
världscuptävling två, Mongolian Cup, 
lyckade Oskar bäst med en finalplats 
och slutligen en åttondeplats i klass F1A. 
Segrade gjorde Jama Danier, Canada. 
Håkan missade lite tid i grundomgångarna 
i klass F1B men fick ändå med sig massor 
av lärdom om modelltrimmet till VM. I F1H 
tävlingen flög Per bra och tog sig till final. 

Det blev en morgonfinal där Per flög över 
fem minuter och segrade överlägset i den 
absolut största F1H tävlingen för året.

Vi var klara för VM! Resten av svenska 
laget kom som planerat och registreringen 
gick planenligt.

Vädret under uppvärmningsdagarna 
hade varit verkligt varierande. Snabba 
ändringar, från vindstilla till 10 m/s kunde 
ske på bara en timme. Generella trenden 
var lugna mornar, sedan ökande vind 
under eftermiddagarna.

Pampig invigning
Efter en pampig invigning vid Djingis 
Kahn statyn var VM igång. 33 nationer 
var på plats för att slåss om medaljerna. 
Under tävlingsdag ett flögs F1A. Först 
ut var Jan som satte en säker max. Per 
och Anders maxade också säkert. Det 
var svaga vindar under de inledande 
flygningarna och svenska laget flög 

Lagledarrapport 
VM i friflyg 2015

Svenska laget vid invigningen.
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Friflyg
säkert. Per och Anders visade stor rutin 
och valde bra termik för sina flygningar. 
Anders hade ett par flygningar som var 
nära maxtiden, men landningarna var på 
rätt sida om max strecket. Jan flög sitt 
första VM och började grundstarterna 
bra. Tyvärr hade Jan ett kritiskt trim på sina 
modeller, speciellt sekunderna direkt efter 
kopplingen. I en grundstart låg en annan 
tävlandes lina kvar på startlinjen och Jan 
sprang in i den i kopplingsögonblicket. 
Jan snubblade och modellen fick fart ut 
åt höger och gick i en störtspiral som tog 
ut strax innan marken. Det blev en miss. 
Senare under dagen fick Jan ytterligare en 
störtspiral som han fick fusa med radio dt 
för att undvika en krasch.

Per och Anders till final
Per och Anders tog sig till den 31 
personer stora finalen. Arrangören flög en 
femminutersfinal när termiken fortfarande 
var igång. Både Per och Anders flög säkra 
maxflygningar. Vinden var fortfarande stark 
men mojnade ändå bitvis så det såg ut att 
bli en fin andra finalflygning för de 27 som 
klarat den första finalen. Men nu infann sig 
ett annat problem. Solen stod fortfarande 
högt och låg precis i vindriktningen 
vilket gjorde det omöjligt för tidtagarna 
att använda kikare. Så vi väntade och 
väntade, men slutligen valde arrangören 
att inte flyga någon mer final under kvällen. 
Ett kontroversiellt beslut eftersom vädret 
var perfekt förutom solens läge. Det blev 
istället en tiominutersfinal 6,30 följande 
morgon. En morgonfinal med så många 
deltagare är inte optimalt, vi hade behövt 
en sjuminutersfinal kvällen innan för att 
få ner antalet flygare till morgonfinalen. 
Nu var det svårt att överblicka samtliga 
tävlanden och därför svårt med taktiken. 

Det gällde naturligtvis att genomföra 
perfekta flygningar, men ett visst element 
av tur finns ändå med i en sådan stor 
morgonfinal. Både Per och Anders gjorde 
mycket bra flygningar i det stilla morgon-
vädret. Per slog alla som flög i samma 
luft och det kändes som medaljplats. 
När resultaten rapporterades in visade 
det sig dock att det funnits termik redan 
under morgonen. Två flygare hade haft 
tur att få fin luft i slutet av sina flygningar 
och flög mer än en minut längre än Per. 
Segern gick till Israel med Bosnien på 
plats två och Rumänien på plats tre. Per 
slutade på femte plats och Anders fick 
sin bästa placering någonsin på ett VM 

med en åttondeplats. Grymt bra fluget av 
svenskarna i sista finalen! Laget slutade 
ganska långt ner i resultatlistan.

Tävlingsdag två
Under tävlingsdag två tävlades det i klass 
F1B. Hela F1B gänget flög inledningsvis 
säkert och maxade. Vi valde luften bra 
och vi maxade säkert, laget låg med bland 
fyra nationer som hade samtliga max, det 
såg väldigt bra ut. I en start råkade tyvärr 
Thorvald ut för ett dåligt kast. Modellen 
gick vänster och fick hög fart där mycket 
av motorns energi gick åt. Efter det stiget 
fällde dessutom propellern på vingen, 
inte ens den starka termiken kunde rädda 

Ett av de bästa fälten i världen.

Svenska laget vid invigningen.
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flygningen. Senare missbedömde vi vädret 
i en av Thorvalds flygningar och de blev 
ytterligare en miss i protokollet. Men till 
sista flygningen i grundomgångarna hade 
vi med både Bror och Håkan med full tid. 
Bror satte en säker max och var klar för 
final. Vi hittade bra luft även till Håkan, 
men tyvärr ville inte modellen hänga med 
riktigt. Det slutade med en snöplig miss 
för Håkan i sista starten.

Samma antal finalflygare hade kvalificerat 
sig till F1B finalen som i F1A finalen dagen 
innan. Den första finalen skulle likt F1A 
finalen flygas under termikförhållanden. 
Finalen drog igång och Bror vevade första 
motorn men sprängde den. Medan Bror 
vevade motor två flög första gänget i fin 
termik. Den blåsan hann vi inte med utan 
det blev väntan på ny termik. Det lugnade 
av fint och efter en stund kom ett markerat 
inblås som Bror flög på. Vi var alla överens 
om att det var en bra termikindikering. Men 
när Bror kastat blev det lugnt på nytt och 
det fortsatte bygga på. Vi hade flugit för 
tidigt och tyvärr kom Brors modell ner fort 
och missade maxen. Riktigt trist eftersom 
Bror flugit imponerande, det hade varit 
mycket intressant att få se honom i sista 
finalen. I sjuminutersfinalen var hemmana-
tionen starkast och fick sitt första VM guld 
i friflyg. Naturligtvis en mycket populär 
segrare och den Mongoliska TV’n som 
hade 100% täckning av evenemanget fick 
en höjdarsändning. Plats två och tre togs 
hem av Ukraina. Svenska laget slutade 
även denna gång ganska långt ner i 
resultatlistan.

Sverige hade inga F1C flygare med 
denna gång så VM flygandet var över 
för det svenska laget. Ett helt godkänt 
mästerskap av de svenska flygarna med 
två topplaceringar i F1A. Vädret under 
mästerskapet var varierande och svårt, 
men det svenska laget flög åndå mycket 
bra och visade stor rutin. Några misstag 
gjorde vi naturligtvis, men de mest 
rutinerade flygarna flög imponerande 
säkert genom tävlingen. Man ska aldrig 
skylla på otur för att vi missade medaljerna, 

men i de finalerna som blev krävdes det 
förutom säkert flygande även en del tur 
för att lyckas 100%. Jag är stolt som 
lagledare över svenska gängets förbere-
delser och prestation, vi är proffs på det 
vi gör.

Fantastisk flygning
I klass F1C blev det en morgonfinal där 
den regerande Europamästaren från 
Ukraina gjorde en fantastisk flygning och 
vann med tävlingens enda tiominuters-
flygning.

Efter VM flögs tävlingen Mixmen där en 
sponsor gått in med penningpriser. Alla 
klasserna tävlade mot varandra i samma 
tävling. Samtliga svenska deltagare klarar 
sig till finalen. Det blev en morgonfinal 
där vinden låg nära gränsen på 9 m/s. 
Per lyckades bäst av svenskarna med en 
fjärdeplats, Oskar slutade tia.

Efter sista natten i tältet sa vi hej då 
till ett av de största friflygfälten i världen. 
Mongoliska Flygsportförbundet hade 

lyckats mycket bra i sin satsning. En 
lättnad även för undertecknad eftersom 
jag var en av förespråkarna för att flyga 
ett VM i Mongoliet. Jag är säker på att 
friflyg har en bra chans att växa sig stort 
i Asien. Imponerande av mongolerna 
eftersom de varit med i sporten relativt 
kort tid att arrangera ett så bra världsmäs-
terskap. Bra och säkert arrangemang och 
suveräna fokuserade tidtagare som under 
hela arrangemanget agerade stupsäkert. 
Imponerande att ta ut 150 ungdomar 
som varje morgon piggt klev upp vid 6 
och agerade säkert under två veckors 
tid. Tack Mongoliet för ett spännande och 
välarrangerat VM, en upplevelse för livet 
att fått vara med !

Per Findahl,
 lagledare för friflyglandslaget 2015.

F1A laget förbereder start.

Vy från Campingen.

Friflyg
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Oskar och Pelle efter F1H finalen. Oskar Findahl med Baldrick.

Nordkorea på besök. Vår eminenta chaufför.

Tidtagningen vid den flygningen som visade sig ge VM guld i F1C.

Friflyg
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F3A

Vecka 28, 7-10 juli arrange-
rade Sverige NM i F3A. Ar-
rangörsklubben Karlstads 
modellflygklubb och tävlings-
ledare var Bo Edström gjorde 
en mycket bra insats så att 
tävlingen kunde genomföras 
på ett förträffligt sätt.

Förberedelser 
innan tävlingen
Arbetet med att genomföra NM i F3A 
och Nordic påbörjades redan i samband 
med 2014 års F3A ting i Linköping. En 
arbetsgrupp bestående av Bo Edström, 
Fredrik Lundberg och Alexander Moberg 
fick i uppdrag att leda arbetet. Först och 
främst behövs en tävlingsplats/ arrang-
örsklubb där tävlingen kan genomföras. 
Det skulle visa sig vara den svåraste 
uppgiften. Tävlingsplatsen bör ha vissa 
egenskaper. En ”flygbox” där manövrerna 
ska genomföras  måste kunna placeras ut. 
Det är dessutom en fördel om det finns en 
klubb som tycker det är roligt att arrangera 
större arrangemang. Det får dessutom 
gärna finnas klubbmedlemmar som aktivt 
vill bidra som funktionärer. 

Att genomföra ett NM i F3A kräver en 
förhållandevis stor organisation. Under 4-5 
dagar ska upp till 36 tävlande genomföra 
144 starter plus finalstarter, 15 stycken. 
En domare från respektive tävlingsnation, 

Sverige, Norge, Finland och Danmark ska 
döma. De behöver var sin skrivare och ett 
sekretariat som kan hantera en ständig 
ström av domarpoäng. 

Dessutom ska alla modeller ”processas” 
så att de följer angivet regelverk. Det i sin 
tur kräver minst två funktionärer.

Det bör finnas utrymme för publik med 
tillhörande säkerhetsarrangemang. Här 
finns det möjlighet för en klubb att tjäna lite 
extrapengar genom att sälja korv, läsk och 
annat tilltugg under tävlingen. Klubben, 
i det här fallet Karlstads MFK gjorde en 
mycket god insats och viktig insats för att 
tävlingen skulle kunna arrangeras. 

I samband med den internationella 
tävlingen tycker jag som GS konstflyg att 
det är viktigt att Sverige arrangörsmässigt 
håller en hög standard. När F3A-grenen 
genomförde NM i F3A och Nordic 2007 
i Norsjö skrev jag att vi tog hem första 
pris inte bara resultatmässigt utan även 
arrangörsmässigt. 

Träningsläger
Även 2015 arrangerade jag ett 
träningsläger i Katrineholm. Bo Edström 
och undertecknad passade på att gå 
domarkurs under ledning av domarnestorn 
Bengt-Erik Söderström. Bengt-Erik är 
Sveriges genom tiderna mest meriterade 
F3A-domare. Han har dömt på VM och 
EM sedan tidigt 90-tal. Tack vare modern 
ögonkirurgi ser han förmodligen bättre än 
mig. 

Titelsjukan slår till
Inför tävlingen hade jag inte tänkt så mycket 
på vilka olika titlar som olika funktioner har. 
Men det hade tävlingsledaren Bo på ett 
föredömligt sätt löst. Bo hade fixat sig titeln 
Contest Director, Fredrik och Alexander 
hade titeln Modelprocessing Director. 
Ingmar Svensson som ställde upp och 
på ett förträffligt sätt skötte sekretariat 
fick titeln Score Manager. På flightline 
stod Daniel Bergqvist och stoltserade 
med titeln Flightline Director. Och stoltast 
av dem alla var tjuren F.. nej nu blev det 
fel. Jag hade i alla fall fått den längsta 
och ”säkert mest prestigefulla titeln” av 
oss alla ”Representative Swedish Model 
Flying Federation”. Dessutom var jag Team 
manager för det Svenska laget. Tyvärr kan 
jag tyvärr bekräfta att lönegraderna inte 
hängde med titlarna. 

Det svenska laget hade dessutom 
tävlingen till ära fått blågula landslag-
skläder. Det är trevlig när alla i laget har  
landslagskläder på sig under tävlingen. 

Invigning
Tävlingsledaren Bo Edström organiserade 
tillsammans med Karlstads modell-
flygklubb invigningen på ett förträffligt sätt. 
2014 firade Karlstads modellflygklubb 
70 år vilket gör den till en av landests 
äldsta klubbar. Min flygklubb, FK-Gamen, 
bildades 1942 vilket innebär att klubbarna 
bildades ungefär samtidigt. Klubbens fält, 
Bredlanda, ligger ca 2 mil nordöst om 
Karlstad.  

Nordiskt Mästerskap F3A 

Svenska laget i F3A och Nordic. Från vänster Tomas, Sven, Fredrik, Jocke, Alexander, Bo och Edvard.
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F3A
Johanna Larsson, ordförande för kultur- 

och fritidsnämnden i Karlstads kommun 
höll ett  välkomsttal, hälsade tävlande, 
funktionärer samt publik välkomna och 
invigde tävlingen. Johanna hade sin 
sexåriga son med sig som hjälpte till med 
invigningstalet.   

Väder
Flygsportförbundet, Sveriges modellflyg-
förbund, Konstflyggrenen och tävlings-
ledningen hade satt stora förhoppningar 
på ”Solen i Karlstad”. Tyvärr är det där 
med ”Solen i Karlstad” troligen bara 
en marknadsföringsgimik. För vädret i 
Karlstad erbjöd mestadels regn och 12 
grader varmt under tävlingen. Vädret fick 
vara tillräckligt bra för att vi skulle kunna 
genomföra tävlingens fyra grundom-
gångar och tre finalomgångar. Regn och 
hård byig vind gjorde det svårt för de 
tävlande och lättare för domarna. Flera 
tävlande gick omkring med skoteroveraller 
mitt i ”sommaren”. 

Modellprocessing
Fredrik Lundberg och Alexander Moberg 
hade fått förtroendet att genomföra 
invägning och mätning av modellerna. Det 
handlade mest om ”wight” som Fredrik fått 
ihop till max fem kilo. Bo hade fixat en våg 
som på grammet vägde in våra modeller. 
Alexander Moberg hade lite viktproblem 
och tävlade med lånad 4000 mAh ackar. 
Tomas Johansson satsade på en dyr 
propeller och ännu dyrare spinner för att 
nå ner till den magiska gränsen. Tillgång 
och efterfrågan gör priset och man kan 
räkna på kostnaden för att minska vikten. 
En APC propeller väger ca 110 gram och 
kostar 150 kronor och en Falcon kolfiber-
propeller väger ca 60 gram och kostar 
99 dollar. Som ni förstår ökar priset rejält 

när de tävlande köper och säljer sig ur 
krisen under modellprocessingen… Min 
egen modell vägde in på 4980 gram 
med två 850 mhA mottagarackar, tung 
APC propeller och en TruTurnspinner i 
aluminium. Trots det klarar jag viktgränsen 
mycket tack vara min balsaleverantör 
Svensk modellproduktion i Märsta. Till slut 
lyckades alla modeller passera nålsögat.

Officiell träning
Alla tävlande fick möjlighet att genomföra 
en träningsstart på tisdagen. Vinden var 
hård och byig vilket ledde till problem för 
alla tävlande. Tomas lyckades landa av ett 
kolfiberlandställ och min Nordic favorit 
och tävlingsledaren Bo Edström landade 

av en Falcon kolfiberpropeller. Bo gjorde 
en snabb vända hem, 4 mil enkel resa för 
att hämta en ny propeller.  

F3A
Nivån på de tävlande går framåt i rask takt. 
Finländare Lassi Nurilla, 2014 års världs-
kuppvinnare, vann NM med marginal till 
tvåan Ola Fremming. Lassi satsar otroligt 
hårt och åker på världskupptävlingar, NM, 
EM och VM. Tävla mycket, träna hårt och 
sen givetvis ha känsla. Varför kommer Ola 
efter? För att citera Ola ”Han (Lassi) är 
ung, ambitiös och tränar mycket. Man blir 
lat med åren”. Ola har tävlat i F3A på hög 
nivå sedan 1983 alltså i över 30 år. 

För 10 år sedan, 2005 vann Sverige 

Alla tävlande med modeller!

Johanna Larsson, ordförande kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun klip-
per invigningsbandet.
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lagtävlingen F3A. Den här gången kom 
både Norge och Danmark före Sveriges 
lag. Sveriges lag bestående av Alexander, 
Fredrik och undertecknad kom trea. 
Sverige skickade inte sina bästa piloter. 
Själv tillhör jag ”lite skämtsamt” C-laget. 
Men jag placerade mig i alla fall bättre än 
de som inte var med, eller hur. Det svenska 
laget i F3A kom på tredje plats i lag.

Själva tävlingen var förhållandevis 
händelselös. Mycket få nollpoängare eller 
andra incidentar inträffade. Rent generellt 
kan man säga att el-koncepten som 
dominerar ger mycket hög tillgänglighet.

  
Nordic
I Nordic hade värden och tävlingsledaren 
den dåliga eller goda smaken att ta hem 
de tre första omgångarna. Och med tre 
tusenpoängare var han oslagbar inför 
omgång 4. I lag placerade sig det svenska 
laget på andra plats. Det är riktigt roligt att 
Sverige kunde placera sig så bra i Nordic!

Vill du veta mer om resultaten finns 
kompletta resultatlistor på WWW.F3A.
SE .

Modeller
När det gäller modeller är det ”högre” 
modeller som gäller. Wind S pro som varit 
något av en standardmodell i Sverige de 
senaste åren börjar bli till åren. Modellen 
fungerar utmärkt i grundprogrammet men 
hänger inte med i finalprogrammet. Själv 
tror jag att Wind S pro är en jättebra 
modell för grundprogrammet, kanske till 
och med bättre än fler av modellerna med 
väldigt höga kroppar. Takvingarna eller 
gangsterkepsarna som jag kallar dem har 
inte blivit så vanliga som jag först fruktade. 
Om modellen inte flyger tillräckligt bra så 
sätter man på en takvinge och hoppas på 
det bästa. Ola flyger en Galaktik som han 
använt i några år. Takvingen på Galaktik 
är otroligt ful enligt min uppfattning. 

Men F3A är ingen skönhetstävling och 
modellen flyger väldigt bra.

Lassi, regerande nordisk mästare och 
tävlingens segrare, använde en dubbel-
däckare som heter Sensation. Dubbel-
däckare blir vanligare internationellt men 
så vitt jag vet är det bara några få t ex 
Fredrik Lundberg som ibland tävlar med 
en dubbeldäckare i Sverige. En dubbel-
däckare har fördelar men kräver, om jag 
förstått saker och ting rätt, mer intrimning, 
kunskap och träning för att man ska kunna 
utnyttja fördelarna.  

Motorer
Elmotorer dominerar helt och hållet. Av 
25 tävlande var det bara tre som körde 
med YS-fyrtaktare. Ser man det rationellt 
så finns det i dagsläget ingen som helst 
fördel med kolvmotorer. De är helt enkelt 
omoderna idag. I princip dominerar två 
motormärken på elmotorsidan. Hacker 
med antingen C50 eller Q80 motorer eller 
Plettenberg 30-10 Advance. Tävlingens 
ovanliga motorval stod Henning Jorkjend 
fra Norge för. Han hade köpt OS växlade 
el-f3a motor direkt från Japan. Priset på den 
Svenska marknaden är ca 8000 kronor 
vilket gör den ca 3000 kronor dyrare än 
konkurrenterna. Motorn kom dessutom ut 
på marknaden 3-4 år efter konkurrenterna. 
I övrigt verkar den växlade OS motorn lika 
bra som allternativet C50. OS motorns 
växel bygger på remmar vilket gör motorn 
tystare än Hacker C50. Remmarna kan 
enligt Henning kräva att man spänner 
dem efter sisådär 600 flygningar. Henning 
hade dock kompletterat originalelmotorn 
med kylflänsar för att minska värmen. Han 
hade även gjort vissa justeringar för att 
lätta motorn. 
 
Radioutrustning
Jag kan konstatera att 2,4 GHz tagit 
över helt och hållet. Visserligen finns 

35 MHz kvar i de officiella dokumenten 
men i praktiken har den analoga överfö-
ringen spelat ut sin roll såväl nationellt 
som på den nNordiska nivån. De flesta 
tävlande använda varianter av Futabas 
radiosändare. En av de tävlande visade 
upp JR:s senaste radio JR 28 X till det 
facila priset av ca 19 tkr. Ola Fremming 
körde med Graupner MC32 men även Jeti 
och Multiplex fanns representerade på 
startlinjen.  

Avslutning med
flyguppvisning
Det är imponerande att se toppflygarna 
Lassi, Ola och Kjell Tore flyga finalpro-
grammet. Man ser också skillnaden 
tydligt. Medan poängen räknads ihop 
efter finalflygningarna kom Oscar Ohlson 
från team EastCoastHeli och körde en helt 
makalös 3D helikopteruppvisning. Oscar 
blev 2008 världsmästare i ”Flight to 
Music” med helikopter men tävlar numera 
inte längre. Oscar flög så lågt att rotorn 
klippte gräs och jag fattar inte hur man kan 
flyga så här utan att det går åt helikoptrar 
på löpande band. Det var jättekul att se 
vad en modern T-REX 700 E kan prestera. 
Samtidigt måste jag erkänna att det ser 
skitfarligt ut både för helikoptern och 
publiken men kanske framförallt för han 
som står närmast och håller i sändaren. 
Avslutningvis bjöd segraren i F3A 
klassen Lassi Nurila på en minnesvärd 
showflygning i den högre skolan.   

Bankett och prisutdelning
När tävlingen var slut samlades tävlande, 
funktionärer, domare och supporters för 
bankett. Först åt vi förrätt och huvudrätt 
och därefter hade undertecknad fått äran 
dela ut priser och diplom. I samband 
desserten hade Bo ordnat med utlottning 
av gåvor från tävlingens sponsorer Hacker, 
RCFlight, 3F-Hobbyservice, Autopartner, 

F3A

Joakim Sandstöm, en av tre som tävlande med YS motor. Lassi Nurila, Nordisk mästare F3A 2015 med vinnarmodell 
Sensation.
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T-hobby, F3A Unlimited och F3A Lorentz. 
Det var en jättetrevlig middag där 
tävlande från de nordiska länderna ivrigt 
diskuterade allt från modeller till nästa VM 
i Schweiz. Nordiska mästerskapen är en 
viktig tävlingsform. Utbytet mellan våra 
nordiska länder utvecklar alla tävlande och 
domare.    

Publik och press
När vi modellflygare arrangerar tävlingar 
finns möjligheten att marknadsföra 
vår sport. Bo hade i god tid före 
tävlingen kontaktat lokala medier. 
Värmlands Folkblad hade flera artiklar 
om tävlingen och mer information på 
deras hemsida. Titta gärna på http://
www.vf.se/sport/ovrig-sport/nm-avslu-
tat-%E2%80%93-planenlig-seger

Även lokalradion var på plats och Bo fick 

agera kommentator tillsammans med en 
vilt tjoande rapporter som med inlevelse 
beskrev hur en kvickroll ser ut. Jättebra!

När det gäller medier så gäller det att 
vara på lite ”på”. Kontakta dem i förväg, 
beskriv och berätta. När medierna kommer, 
ta hand om dem ordentligt. På så sätt får 
man gratis marknadsföring. Hade vädret 
varit bättre hade vi kanske fått mer publik. 
Målsättningen i slutänden är givetvis – fler 
modellflygare som helst tävlar i F3A!  

Slutligen vill jag tacka 
följande personer och sponsorer:
Först och främst tävlingsledaren Bo 

Edström som gjorde ett fantastiskt 
jobb med arrangemanget. Superlativen 
räcker inte till. Tack Bo för din insats! 
Medlemmarna i Karlstads modellflygklubb 
som ställde upp på ett fördömligt sätt. 
Utan er hade arrangemanget inte blivit 

så bra. Jag vill även passa på att tacka 
tävlingens sponsorer, Hacker, RCFlight, 
3F-Hobbyservice, Autopartner, T-hobby, 
F3A Unlimited och F3A Lorentz. Ett 
tack ska även riktas till F3A domarna 
från de nordiska länderna, Bengt-Erikc 
Söderström, Esa Eirola och Espen Kvien. 
I sammanhanget får jag inte glömma 
att tacka Ingmar Svensson som skötte 
sekretariatet och Daniel Bergqvist, 
Flightline Director, för era respektive 
insatser.  Slutligen vill jag även tacka 
Flygsportförbundet/SMFF för priser 
och våra fina landslagskläder samt Lars 
Ekstedt på kansliet.  

Text: Edvard Käll
GS Konstflyg, Representative of the 
Swedish Modell Flying Federation och 
team manager för det svenska laget. 
Bilder Edvard Käll och Bo Flodin

F3A

Ola Fremming (2:a F3A), Lassi Nurila (1:a F3A) och lustigkurren Kjell Tore Pettersen (3:a F3A).

Svenska bronslaget i F3A. Från vänster Fredrik Lundberg, Alexander Moberg och Edvard Käll.
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Sjöflyg

E n av många populära sommarträffar är 
SILJANSBYGDENS RADIOFLYG-
KLUBBS sjöflygmeeting som 

gynnades i år av ett kanonväder.  Som 
vanligt på Dragsängarna var det fullt 
med husbilar och vagnar. Ett alltid lika 
populärt inslag är ju att förse sig med 
kaffe och korv eller något svalkande och 
eldsjälarna i klubben hade fullt upp under 
hela dagen. Det var mycket god service 
för de hungriga piloterna och åskådarna. 
Ett 30 tal sjöflygplan fanns på plats, allt 
från enmotoriga och upp till fyrmotoriga 
modeller. Självklart både modeller med 
förbränningsmotorer och med elmotorer. 

Sjöflygträff i Dalarna 
För Dig som vill börja sjöflyga finns ju i 
dag mer eller mindre helt färdiga modeller 
som passar utmärkt att flyga med både 
hjul eller pontoner. 

Kristian Berggren flög bland annat med 
en liten Cessna mellan fotografen och 
land. Tufft för det går ju ganska fort och 
kräver snabba reaktioner på låg höjd men 
det blev en häftig bild av pilot och modell. 

En av sjöflygets nestor Olle Flink var som 
vanligt med och hade flera modeller som 
han stolt visade upp.

Det var faktiskt så att alltid minst modell 
var i luften under hela dagen vilket var 
otroligt kul att det flögs intensivt.  Faktiskt 

så var det även någon som ”missförstått” 
att det var en sjöflygträff men att segla 
en båt är en härlig avkoppling mellan 
flygandet. Trots ett intensivt flygande 
hände endast en malör då Olle Flinks 
tvåmotoriga flygbåt fick motorstopp på 
ena motorn .  Verkligen tråkigt då det var 
en udda modell och den var riktigt pampig 
i luften med Siljansbygdens radioflyg-
klubbs ordförande Micke Berg som pilot. 
Vi alla hoppas att Olle bygger upp den 
igen.

Åke. K
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Norrtälje

L ördagen den 15/8 hade Roslagens 
Flygklubbs modellflygssektion sitt 
årliga meeting på Mellingeholms 

flygfält. Och som vanligt ”drabbades” 
alla där närvarande flygare och publik av 
strålande sol samt svaga vindar. Vår enkla 
försäljning av bla kaffe glass och kylda 
drycker gick för högtryck hela dagen. Tom 
varma rätter som kokt korv och grillade 
hamburgare försvann i ett raskt tempo 
värmen till trots.

Många modellflygande vänner kom till 
oss ifrån både när och fjärran och under 
mycket gemytliga former möttes vi här i 
solen. Det flögs med det mesta som flyga 
kan både stort och smått. Allt ifrån det 
idag så vanliga eldrivna maskinerna via 
metanoldrivna farkoster till jetmotordrivet 
och ända upp till Thomas Lejons Cub i 
halvskala. Många imponerande flygningar 
blev det denna dag till en rätt stor publiks 
förnöjelse men även för oss som redan 
är modellflygare naturligtvis. Fantastiska 
helikopterflygningar och ej att förglömma 
Ivve Hallbergs makalösa Super Constel-
lation. Och som för att visa att det här med 
modellbygge innehåller så mycket mer än 
bara flygplan hade ett par stollar ställt 
upp med radiostyrda båtar i mahogny 
för beskådan. Jodå jag kan erkänna att 
undertecknad var en av stollarna. Tyvärr 
fick vi inget vatten med oss hemifrån så 
demonstrations körningar kunde icke 
företas denna dag. Till publikens stora 
besvikelse naturligtvis!

Roligt att se att så många modellflygare 
och publik hörsammat vår enkla inbjudan 
samt att även att ett par ”handlare” gjort 
sig mödan att gästa oss här i Roslagen. 
Tyvärr inträffade ett par smärre incidenter 
under dagen dock inte av alvarligare art 
utan bara sådant som kanske tyvärr ibland 
händer oss och våra luftfarkoster. Så på 
det stora hela taget vill vi i klubben tro 
att alla närvarande var nöjda med dagen 
som var flygare så väl som publik. Så vi 
i Roslagens Flygklubb hoppas att alla ni 
som kom och gästade oss återkommer 
nästa år då samma typ av väder naturligtvis 
utlovas. Och fler är givetvis välkomna då 
vi tycker oss ha god plats för fler både 
flygare och publik. För det var som man 
säger: ”Festligt folkligt men inte fullsatt”

För RFK`s modellflygare MA/15.

Modellflyg meeting 
i Norrtälje den 15/8



24 modellflygnytt nr 4 2015

Ripa

Ripaveckan är en familjefest under vecka 
29. Det kändes som att denna sommaren 
var mera juniorvänlig än vanligt med 
många ”arvingar” i olika ålder. 

Det var ingen som propsade på att flyga 
sina fina plan om någon junior eller annan 
nybörjare stod på kö. Det är ju faktiskt 
många flygtimmar på en vecka och det var 
något plan i luften för det mesta. Ibland var 
det förstås flera men inga tillbud förutom 
en roteflygning snabbt och lågt över 
fältet som slutade i en rejäl krasch med 
totalförlust av två fina Warbirds. 

Några kom en hel vecka tidigare och 
hade väl ingen större lycka med vädret. 
Vädret under vecka 29 var det nog ingen 
som kunde klaga på med mestadels fint 

Ripaveckan 2015 

flygväder även om någon natt kanske var 
lite blöt. Andra stannade kvar några dagar 
efter veckan var slut och några drog nog 
vidare till Helsingborgsträffen som ligger 
veckan efter Ripas. 

Många stammisar
Många deltagare är stammisar och vill ha 
”sin egen” plats år efter år så det bokas 
direkt till kommande år när veckan är över. 
Egna vägskyltar finns på ett par ställen.

”Gräddhyllan” utanför Thomas Berggren 
och Mats Johnsson är förstås extra lyxig 
med solcellsladdade lampor och glitter 
samt egen vindstrut. I år även en egen 
pool och landningsbana för sjöflyg. 

”Flygraukan” som inte har något med 
Gotland att göra utan är den malmöitiska 
stavningen hyser bland annat Lasse 
Henriksson och Robban Nermfors från 
Malmöklubben men även lite ”norrlän-
ningar”. Malmöklubben hade STOR reklam 
för Ripaveckan på en bil och 20 nytryckta 
T-shirts att visa upp sitt engagemang med. 

Ripaveckan har några år haft dagliga 
teman som drivs av deltagarna om det 
finns intresse. 

Teman var : Elflyg, Linkontroll, IMAC, 
Skala, Segel och Heli-multi.

Dagens Tema
Dagens tema innebär inte att andra inte 
får flyga men att de som flyger enligt 
temat har företräde under en tid på 
dagen. Måndagkvällen har enligt tradition 
Linflygtema och det är mycket populärt 
så att vi i år både kunde visa upp Stunt 
med svenske mästaren Staffan Ekström 
och landslagsflygaren Micke Palm och 
Slow-Combat med MFK Snobben. 

En dag var det helikopter och multirotor 
på temat men det som stal hela showen 
var sjöräddnigen som kom och visade sin 
maskin där alla var välkomna in att titta 
vilket var populärt bland barnen.

En annan populär temadag var Segelflyg 
med Roffe – Rolf-Erik Blomdahl och Hans 
Birgander hade med sig vinschar till de 
modernare segelplanen och det låg ett 
par gummirep för att dra upp de lite äldre 
2-meters seglarna. 

Det var många plan som bytte ägare 
under veckan då många kunde fynda både 
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gammal och nyare. Speciellt glödstiftsmo-
deller är det stort utbud på när många gått 
över helt till eldrift. 

En annan populär punkt under veckan är 
festen Jul-i-afton på torsdagskvällen.

När det gäller flygplan så var det stor 
bredd på utbudet:

Stora plan får Robert och Lars 
representera där Lars Westins 5-cylindriga 
stjärna i mina öron var veckans trevligaste.

Den kanske mest annorlunda kärran var 
en Blohm und Voss 141

Men den mest udda byggaren är nog 
utan konkurrens Thomas Berggren med 
en hel flotta skumma flygplan – som alla 
flög – minst en gång!

Det var inte enbart stora eller udda 
modeller. Många trivs att flyga sina 
sportkärror i 40-storlek eller mindre 
skumkärror med elmotor. En riktigt kul 
kärra är Polaris som man bygger i 6 mm 
depron eller köper färdiggjuten.

Det är lätt att glömma det som är bland 
det viktigaste på en träff – serveringen. 
Vårt trogna kioskgäng ser till att det finns 
nygrillad korv, kaffe, kakor, glass med 
mera till riktigt attraktiva priser.

Ripaveckan i siffror:
47 husvagnar/tält
84 vuxna + 23 ungdomar
16 hundar + oräknade jamare
22 klubbar representerade -
plus en handfull klubbar som inte bodde 

över på fältet
Kolla gärna bild-bloggen med drygt 

190 bilder och ett gäng filmer som 
uppdataredes dagligen under veckan på 
adressen : 

http://modellflygnytt.se/opublicerat/
Ripa2015/index.htm

Foton :
Patrik Gertsson, Thomas Berggren (Bild 

11,12,15), Anders Nordahl (Bild 13), Lisa 
Brunzell från artikel i Kristianstadsbladet 
15 juli 2015 (bild5)

/ Patrik Gertsson Juli 2015
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E n årlig höjdpunkt för mig och min 
familj är Helsinborgs årliga meeting 
vecka 30. Det finns mycket att göra 

för hustrun och barnen om de inte vill 
flyga.  Skåne är en vacker del av vårt land 
med ett böljande landskap en massa 
sevärdheter så som slott och annat. Fältet 
ligger i ett populärt naturreservat som 
heter Bruceskogen. Det finns gott om 
promenad- och löpslingor längs en anlagd 
våtmark med fågeltorn. Bruceskogen är 
en donation till Helsingborgs stad. Staden 
sköter och utvecklar reservatet så varje år 
man kommer ner har området utvecklats. 
De allra närmaste omgivningarna har 
gott om möjligheter för rekreation och 
naturupplevelser för de som inte flyger. 
Dessutom finns närhet Sundets vita 
badstränder och Danmark. Ett lagom 

utflyktsmål över en dag eller två är kanske 
Legoland för de yngre och även för oss 
vuxna.  Det har nästan blivit en tradition för 
min familj att åka till Ven. Fantastiskt säger 
de. Jag föredrar fältet

Helsingborgs meetinget har en bra 
möjlighet att bo i husvagn eller husbil. Det 
finns el och färskt vatten och till och med 
möjlighet att duscha.  Hela arrangemanget 
är välordnat.  Fälttomten Bent ser till att alla 
ekipage kommer på rättplats. Det finns en 
kiosk med glass, dricka, hamburgare och 
annan grillmat som man kan grilla själv när 
hungern drabbar oss flygare.  Via kiosken 
kan man även beställa frukostbröd som 
levereras färskt varje morgon.  Varje år 
som jag varit här på meetinget har det 
varit både norska och danska flygare 
på plats.  Det flygs med det mesta som 

är flygbart från helikoptrar, turbin och 
Imac.  Nya piloter får alltid hjälp om så 
behövs. Klubben har ett eget skolflygplan 
med dubbelkommando. Det finns två 
asfalterade start- och landningsbanor. 
Det finns även möjlighet att finna termik 
för segelflygarna.  Meetingveckan brukar 
delas upp i teman så en dag i första hand 
segel en annan dag turbin osv. För nya 
piloter finns all den eventuella hjälp som 
kanske kan behövas. En del skojtävlingar 
finns alltid med på schemat. Minst en kväll 
så ordnas ett gemensamt middagsbord 
oftast med till fältet levererad Pizza. Ett 
besök på fältet är att varmt rekommendera 
om du passerar på väg till eller från 
kontinenten. Även utanför meetingveckan 

Åke. K

Helsingborgs meeting  
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Å terigen bjöd 2015 på en storska-
laträff i Arboga helgen 17-19 juli. 
Med fint väder bjöds på en riktigt 

bra flyggträff för både flygare och publik. 
Den smarta uppdelningen med pilots day 
på fredagen samt publikflygning lördag 
och söndag gav alla chansen att njuta av 
skalaflyg på ett bra sätt.

Bredden av modeller var fantastiskt bra, 
med allt från segelflyg, både motor och 
bogsering, en grupp riktigt fina warbirds, 
golden age samt en imponerande samling 
av jets, inklusive en mycket intressant 
turboprop. Uppvisningen av Nilsson 
Aerocam, professionell flygfotografering 
och filmning med drönare var också 
mycket intressant som öppnar för nya 
dimensioner inom vår hobby.

Eldsjälen bakom träffen Jonas Hagberg 
såg till att alla trivdes, underhöll media 
samt väckte oss på den för träffen fina 
campingen, med sedvanligt biltutande.

Modellflygarna i Arboga har förmånen 

att dela fält med flygklubben, ett fint 
samarbete, där man hjälper varandra. Så 
det fanns både gräs och en oändligt lång 
asfaltsbana att flyga från. Flygklubben 
visade också upp sig på ett bra sätt med 
en segelmaskin på display.

Pilots day på fredagen bjöd på 
avslappnad flygning och mycket 
depåsnack. Vädret var fantastiskt bra med 
väldigt lite vind. Det flögs tills den sista 
solstrålen försvann, sist upp var Nilsson 
Aerocam, som visade oss andra hur det 
hela fungerar med drönarfilmning. 

Lördagen var lite blåsigare och vissa 
piloter var lite trevande till en början 
men kom sedan igång på allvar. Helgens 
”meste” pilot var nog Patrik Hedlund från 
Falu RFK med närmare 20 flygningar. 
Jetflygarna stod på sig med fina uppvis-
ningar. Warbirdsgänget såg till att det låg 
någon i luften regelbundet. En mycket fin 
bogsering, motor+segel, gjordes av far 
och son Dyvik från Leksand.

Flera Spitfire’s visades upp och flög, två 
gjorde lite hårda sättningar med landställs-
reparation som följd en tredje fick inte ut 
ställen vid landning men genomförde en 
mycket fin buklandning istället. Bra med 
lite spänning för publiken.

Både lokala radion samt tidning fanns 
på plats för att intervjua både arrangör 
och piloter, fin reklam för vår hobby till 
allmänheten.

För oss som tycker om att handla fler 
grejer fanns det både hobbyhandlare och 
andra som sålde från bakluckan på sina 
bilar på den lättillgängliga parkeringen.

Nämnde jag hamburgarna? De gick i alla 
fall åt som smör i solen, tillsammans med 
allt annat fika som var tillgängligt gick det 
ingen nöd på någon.

Slutsats en fin skalaträff för både pilot 
och publik väl värd att pricka in för 2016.

Storskalaträff i Arboga 
17-19 Juli 2015

Trångt på flightline.
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Många fina warbirds.
Prep-time i depån för Bokis, 
Richard Bokström.

Lars Palm stod för en fin jetuppvisning med sina 4 modeller. Far och son Dyvik från Siljanbygden.

En självutnämnd grupp bedömare.
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Tidaholm

Nostalgi är tidens 
F3A-melodi i Tidaholm

Hele gjengen.

Arrow, Curare, Blue angen og Atlas.

Totalt kom elva deltagare 
och bortemot 15 F3A-nos-
talgiplan visades upp på täv-
lingen i Tidaholm.

Tre svenska mästare och två norska 
landslagsmän, varav en nuvarande, kom 
och flög eller bara tittade på när en 
nostalgitävling arrangerades i Tidaholm 
av Benny Kjellgren och ortens modell-

flygklubb. Inte konstigt då att flygkvalitén 
var på topp! Och vädret ska vi inte ens 
nämna. Det var på strålande, denna usla 
sommar till trots, och solen sken så man 
trängdes om en plats i skuggan. Men 
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Kenneth Holm med sin gode gamle Arrow.

Bolly Mk3. Miss Norway, anno 1975.

två dagar senare slog stormen till och 
knäckte träd på löpande band i Tidaholms 
omgivningar!

Många gamla rävar 
I vimlet syntes flera gamla F3A-rävar 
från 70-talet. Bland dessa kan nämnas 
profiler som Göran Ridderström, Kennet 
Holm, Ola Maltesson, Kent-Åke Björklund 
(mannen som drog igång nostalgiflugan 
för ett drygt decennium sedan men som 
inte tävlade här), Ernst Totland och andra. 

Men en hel del yngre förmågor, bitna av 
nostalgiflugana, som Johan Brorson, 
Stefan Olsson och Micke Berg flög 
det gamla programmet från mitten av 
1970-talet med liv och lust. 

När alla poäng räknats visade det 
sig att Benny Kjellgren vann med sin 
Schweighofer Curare och en Plettenber-
germotor i nosen. Ola ”Norman” Fremming 
blev tvåa med en Mattmodell, byggd efter 
en gammal byggsats, och OS 61 i nosen. 

Kvällen avslutades med gott samkväm 

och superb mat, som Bennys fru, Lena 
Kjellgren, och andra ordnat fram. En 
Schweighofer Curare lottades ut bland 
deltagarna, sponsrad av Bennys företag. 
Lycklig vinnare blev herr Totland. Som 
vanligt när det gäller nostalgi-F3A bistod 
även i år Hanno Prettner med priser i form 
av signerade bilder och en fantastiskt fin 
propeller. 

Text: Conny Åquist
Foto: Ola Fremming
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S tjärnlanda, efter Stjärneberg i 
nordöstra Småland. På 1400-talet 
hade drotsen tillika kungen Karl 

Knutson Bonde en borg här, Fogelvik, 
beläget ca 12km so om Valdemarsvik. Idag 
äger lantbrukare Göran Karlsson mark intill 
de anrika ägorna. Med åren har ett flygfält 
växt fram. Ca 550x30m gräs för privatflyg/

UL som finns beskrivet i Flygkartan.se. 
Göran är själv flygintresserad och äger en 
ultralättklassad Sea Max.

Sedan i fjol har klubben i Valdemarsvik 
inte haft tillgång till modellflygfält då enligt 
utsago, ett missförstånd med dåvarande 
markägaren gjort att fältet plötsligt utan 
notis blivit upplöjt. Kan det bli mer snopet 

att med modell och utrustning stå i en 
plogfåra och fundera på vad som hänt? 
Så efter trettio år som VMFK klubbfält 
söder om Valdemarsvik vid sidan av E22 
har man nu hittat och fått lov att använda 
Stjärnlanda som sitt nya fält. Efter diverse 
idiella insatser flyttades kvarskapen från 
E22 till Stjärneberg med traktor och lastbil. 
Vi frågar Göran som svängt förbi med sin 
fyrhjuling om dagens gräsklippning är till 
godkännande och han svarar, ”Om ni vill, 
får ni klippa hela rasket”. På frågan om 
det varit trafik i sommar svarar han, ”Förra 
sommaren landade en Österrikare här 
och ville tanka”, ”Annars har det inte varit 
många besök i sommar”.

Klubben VMFK har idag ett tiotal 
medlemmar som är aktiva. Invigningen 
blev inte direkt formell med bandklippning, 
utan med gräsklippning! Alla var mer inne 
på att få flyga, och så blev det. Så här 
många bilar har tidigare inte parkerats vid 
klubbens fält. Det var kul att se.

Denna invigningsdag var ca 90 procent 
komna, och det var med glädje alla 
begrundade den vackra platsen. Det syns 
att en vik från havet en gång fanns här. 
Några hade sina familjer med sig och det 
blev kaffe med dopp i den varma eftermid-

Invigning av Stjärnlanda 
Valdemarsviks MFK:s nya fält
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dagssolen. Själv hade jag åkt ända från 
Stockholm för denna invigning. Inte kan 
jag missa detta tänkte jag! Valdemarsvik 
är mina hemtrakter och jag lärde mig 
modellflyga just från det gamla fältet 
brevid E22. Enligt vädret på YR skulle det 
blåsa ca 3-4 m/s, men nära som det ligger 
till Östersjön gjorde sig sjöbrisen tillkänna. 
Det dröjde inte länge förrän första kärran 
var i luften. Fredrik Jansson hovrade 
sitt flygplan, en FMS Edge 540 med 
precision. Ca sju olika modeller av olika 
slag flögs av oss denna dag. Leif Almgren 
flög vackert med sin kärra, också en 
Edge 540 modell, och hans Spitfire skar 
lufthavet snabbt. Klubbens nya ordförande 
Andreas Hjulström flög sin MPX Funcub, 
en otroligt tålig modell. Bertil Engström, 
känd från tidigare artikel i MFN flög sin 
oldtimer, en Astro Viking. Själv flög jag min 
Magnattila. Rolf Anderssons modell blev 
stående på ramp, då batteriet visade sig 
tömt. Så blir det ibland, men han såg nöjd 
ut ändå.

Till sist blev jag kvar med Bertil och den 
förre ordföranden Lein-Åke Franzén. Nu 
hade vinden lagt sig och det blev dax 
för Berra att starta upp sin Flair Fokker 
D7. En modell som legat i träda i ca tio 
år. ”Jag har laddat hela morgonen för det 
här!”, säger Bertil. Fyrtaktaren, en äldre 
O.S 61 startar lätt för hand. Men efter 
ett antal startförsök på fältet ger han 
upp. Vingen mellan hjulen tar i det grova 
gräset. Vi packar ihop grejorna innan 
den låga solen dalar och slår några ord. 

På väg hem till Stockholm summerar jag 
dagen och kan inget annat än tänka på 
vilken trevlig flygklubb detta är. Efter nästa 
gräsklippning på Stjärnlanda ser jag mig 
en Fokker i kvällsdimman på väg ut över 

det gamla Fogelvik, i en svag vänsterbank 
på väg mot fronten.

Lycka till VMFK.
Magnus Hammarkind, 

MFK Busy Bee
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E tt mycket populärt meeting är  det 
årligen återkommande i småländska 
Skillingaryd. Här finns möjlighet 

både till husvagns/ husbilsplats och till 
övernattning i ett logement tvärs över 
fältet till en mycket ringa kostnad. För mej 
som tillhör den något äldre generationen 
uppväcks gamla lumparminnen man 
kommit på plats på luckan. När hungern 
drabbar en har klubben en bra servering 
där man kan köpa hamburgare, korv, kaffe 
mm. Det kommer mycket publik och en hel 
del nya modellflygare. De får all hjälp som 
behövs under meetingdagarna med att 
prova på flygning med dubbelkommando. 
Klubben har även ”skolkvällar” året om 
(lämplig väderlek) då det flygs med 
dubbelkommando. På meetinget flögs 
med det mesta, allt från Turbin till flygmo-
deller för de som vill börja med vår hobby. 
Vi fick också se en demonstration vad en 
Multikopter kan göra i dag. Fascinerande 
att se den följa ”husse” som en liten hund 
i ett 4- 5 meters ”koppel” över marken. 
Då det fanns flera hobbyhandlare på 
plats passade många av besökarna på 
att införskaffa modeller att börja flyga med 
och att fylla på förråden till hobbyrummet. 
Det är ju viktigt att vi alla hobbyister 
gynnar våra Svenska handlare så vi får 
behålla våra hobbyhandlare som har en 
hög servicenivå. 

Skillingaryd ligger ett stenkast från High 
Chaparall så hela familjen kan ha nöje 
av en meeting-helg även om alla inte vill 
hänga på fältet hela tiden.

Skillingaryd 8/8  
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Modellflyget olika tävlingsklas-
ser började historiskt med fri-
flyg för mer än 100 år sen. Det 
tekniska utveckling har steg 
för steg givit upphov till allt 
fler klasser. Normalt börjar en 
ny klass som s k provinsiell 
klass, där man lokalt provar ut 
ut lämpliga regler och försöker 
skapa intresse för klassen. När 
en klass blivit väl etablerad och 
spridd i flera länder, så kan den 
till slut bli en av FAI erkänd VM-
klass.

F1 Friflyg
F2 Linflyg
F3 Radioflyg
F4 Skalaflyg
F5 Elflyg
F6 Propagandaklasser
F7  Ballongflyg
S Modellraketer (Space models)

MODELLFLYGETS OLIKA 
TÄVLINGSKLASSER ENLIGT FAI

Friflyg F1
VM-klasser utomhus

F1A 
Segelflygmodeller med linstart

Dessa modeller har en bäryta mellan 
32-34 dm2 och får väga minst 210 gram. 
Startlinans längd är 50 m. De kallades 
historiskt för A2 Nordic Gliders, vilket visar 
att vi i Skandinavien har stolta traditioner 
att försvara.

F1B Gummimotormodeller

Propellern är driven av en kraftigt 
uppvevad gummimotor på max 30 g. 
Bärytan är 17-19 dm2 och vikten utan 
gummimotor måste vara på minst 200 
gram. Man har ända sen 1928 tävlat om 
Wakefield Trophy.

F1C  Förbränningsmotormodeller

Här används glödstiftare på max 2,5 
cm3 och max motortid är 5 sekunder. Den 
minimala bärytebelastningen är 20 g/dm2 
och vikten är 300 g/cm3 slagvolym.

F1P Förbränningmotormodeller       
        för juniorer

Detta är en mindre instegsklass för 
juniorer, där man korar världsmästare. 
Motorvolymen är max 1 cm3, spännvidden 
är max 1,5 meter, bärytan min 26 dm2, 
vikten min 250 g och max motortid är 7 
s per start.

F1D Inomhusflyg har än så länge 
endast en VM-klass med spännvidden 
450 mm, min vikt 1,50 g och max motorvikt 
på 0.40 g.  De nu gällande reglerna har 
väsentligt begränsat flygtiden och det har 
i år kommit in flera rekordansökningar i de 
olika nivåer av takhöjd som gäller.

F1E Friflygande hangsegelmodell 
med magnetstyrning

En komplett förteckning av alla 
FAI-klasser kan du hitta på:

www.fai.org

Notes:
1
2
3
4

Code Class 
Number Type & Class Name Status

Effective 
Date 
Class

Effective 
Date 

Champion-
ships

F1 Free Flight
S - Odd;
 J - Even
S - Odd;
 J - Even

F1C 3.3 Power Official Yes Odd u/k 1951
F1D 3.4 Indoor Official Yes Even u/k 1961
F1E 3.5 Gliders with Automatic Steering Official Yes Odd u/k 1989
F1G 3.G.1 Extensible Motors “Coupe D’hiver” Provisional No - u/k
F1H 3.H.1 Gliders Provisional No - u/k
F1J 3.J.1 Power Provisional No - u/k
F1K 3.K.1 CO2 Motors Provisional No - u/k
F1L 3.L.1 Indoor EZB Provisional No - u/k
F1M 3.M.1 Indoor Official No - u/k
F1N 3.N.1 Indoor Hand Launch Gliders Official No - u/k

F1P 3.6 Power Official
Yes 

(J only) Even u/k u/k
F1Q 3.Q.1 Electric Power Provisional No - 2006
F1R 3.R.1 Indoor Micro35 Provisional No 2010

F2 Control Line
F2A 4.1 Speed Official Yes Even u/k 1960
F2B 4.2 Aerobatic Official Yes Even u/k 1960
F2C 4.3 Team Racing Official Yes Even u/k 1960
F2D 4.4 Combat Official Yes Even u/k 1978
F2E Annex 4G Combat with Diesel Engines Provisional No - u/k
F2F Annex 4H Diesel Profile Team Racing Provisional No - u/k
F2G Annex 4K Electric Speed Provisional No - 2009

F3 Radio Control u/k
F3A 5.1 Aerobatics Official Yes Odd u/k 1961
F3B  5.3 Multi-Task Gliders Official Yes Odd u/k 1977
F3C  5.4 Helicopters Official Yes Odd u/k 1985
F3D  5.2 Pylon Racing Official Yes Odd u/k 1985
F3F  5.8 Slope Soaring Official Yes Even u/k 2012
F3H  5.H.1 Soaring Cross Country Provisional No - u/k
F3J  5.6 Thermal Duration Gliders Official Yes Even u/k 1998
F3K  5.7 Hand Launch Gliders Official Yes Odd 2011 2011
F3M 5.10 Large Aerobatics Power Official Yes Odd 2013 2013
F3N 5.11 Helicopter Freestyle Official Yes Odd 2011 2012
F3P 5.9 Indoor Aerobatic Power Official Yes Odd 2009 2012
F3Q 5.Q.1 Aero-Tow Gliders Provisional No - u/k
F3R 5.W Pylon Racing  - Limited Technology Provisional No - 2012
F3S 5.12 Aerobatic Power Jet Models Provisional No - 2012
F3T 5.X Pylon Racing - Controlled Technology Provisional No - 2013

cont/…

1951

3.2 Extensible Motors “Wakefield”

Gliders

u/k

YesOfficial

Yes 1951Official

World/European 
Championship                   

& WCh Year

For Free Flight, "S" indicates Seniors & "J" indicates Juniors.

MODEL AIRCRAFT INCLUDING GLIDERS & HELICOPTERS PLUS AEROSTATS & SPACE MODELS

Letters "I" & "O" are not used for designations to avoid confusion with digits "1" & "0".
Because of note 1 above, F3I RC Aerotow was re-designated as F3Q wef 01/01/09.
Other than note 1 above, missing sequential designations indicate obsolete classes.
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Code Class 
Number Type & Class Name Status

Effective 
Date 
Class

Effective 
Date 

Champion-
ships

F4 Scale
F4A 6.4 Free Flight Power Provisional No - u/k
F4B 6.2 Control Line Official No - u/k 1970
F4C 6.3 Radio Control Official Yes Even u/k 1970
F4D 6.6 Indoor Free Flight Rubber Powered Provisional No - u/k
F4E 6.5 Indoor Free Flight CO² Powered Provisional No - u/k
F4F 6.7 Peanut Free Flight Provisional No - u/k
F4G 6.8 Radio Control - Large Models Provisional No - 2009
F4H 6.9 Radio Control - Stand-off Official Yes Even s 2014 2014
F4J 6.10 Radio Control Team Provisional No - 2013
F4K 6.11 Radio Control Scale Helicopters Provisional No - 2014
F5 Electric
F5A 5.5.3 Aerobatics Provisional No - u/k
F5B 5.5.4 Motor Glider - Multi Task Official Yes Even u/k 1986
F5C 5.5.5 Helicopters Provisional No -

Deleted 
Plenary 2011

F5D 5.5.6 Pylon Racing Official Yes Even u/k 1994
F5E  5.5.7 Solar Provisional No - u/k
F5F  5.5.8 4 Cell Motor Gliders Provisional No - u/k
F5G 5.5.9 Big Gliders Provisional No - u/k
F5H 5.5.10 Open Electric Motor Glider Provisional No - 2012

F5J 5.5.11 Electric Motor Glider - Thermal Duration Official No
Odd 

(World Cup) 2012
F5K 5.5.12 Electric Indoor Racing Provisional No - 2013

F7 Aerostats
F7A 7.1 Hot Air Balloons Provisional No - 2006
F7B 7.2 Airships Provisional No - 2010

S Space Models
S1 Part 5 Altitude Official Yes Even u/k 1972
S2 Part 6 Payload Official No - u/k
S3 Part 7 * Parachute Duration Official Yes Even u/k 1972
S4 Part 8 Boost/Glide Duration Official Yes Even u/k 1972
S5 Part 10 Scale Altitude Official Yes Even u/k 1972
S6 Part 7 * Streamer Duration Official Yes Even u/k 1972
S7 Part 9 Scale Official Yes Even u/k 1972
S8E/P Part 11 Rocket Glider Duration, Landing Official Yes Even u/k 1972
S9 Part 12 Gyrocopter Duration Official Yes Even u/k 1972
S10 Part 13 Flex-Wing Duration Official No - u/k
S2/P S2/P Precision Fragile Payload Provisional No - 2013
S6A/P S6A/P Streamer Target Time Duration Provisional No - u/k
S11/P S11/P Rocket Powered Aircraft & Spaceships Provisional No - u/k
S12/P S12/P Time Duration Triathlon Tournament Provisional No - u/k

* WAG = World Air Games
s World Championship status only

World/European 
Championship                   

& WCh Year

Rev 14: 24 June 2015

MODEL AIRCRAFT INCLUDING GLIDERS & HELICOPTERS PLUS AEROSTATS & SPACE MODELS
CURRENT CLASSES

CONTINUED
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Korfu

D et hela började i vintras när en av 
mina flygarkompisar, Daniel Nyrén, 
frågade om jag inte skulle följa 

med till RC-Hotel på Korfu. Han hade, 
tillsammans med sin hustru, redan varit 
där flera gånger och tyckte att jag skulle ta 

med min Kerstin på en trevlig 10-dagars 
vistelse där. Han hade till och med förbokat 
ett av hotellets fyra ”Penthouse”, dvs ett 
dubbelrum med två stora altaner uppe på 
taket på hotellet åt mig. –Vi blir ett 15-tal 
svenskar, och så en massa britter! Det blir 

skitkul, vi flyger mössorna av dem i år igen! 
säger Daniel i emfas.

Jag måste erkänna att jag var ytterst 
tveksam först. Jag såg framför mig ett 
sunkigt ställe med barackliknande inackor-
dering utan luftkonditionering (det är hett 
i Grekland i juli!) och en stampad jordplätt 
som fungerade som flygfält. Jag hittade 
efter lite googlande hotellets hemsida och 
tittade runt på faciliteterna. Det var inte 
riktigt det jag hade förväntat mig. Det var 
långt mycket bättre…

Hotellet
Hotellet bestod av två identiska husblock 
med tillsammans tjugo dubbelrum. En 
separat byggnad med bar och restaurang 
och en stor pool samt en liten barnpool. 
Lite vid sidan av hotellet fanns modellflyg-
fältet; En separat byggnad innehållande 
mängder med modellflygplan, en 

Semester med famil-
jen och modellflyg?

Sommar, sol, semester med familjen, och flyga modellflyg! Går detta att kombinera? Ja, 
faktiskt! På den vackert gröna, grekiska ön Korfu har Spiros Tsellas med sitt RC Hotel tagit 
fasta på detta koncept. -Se det inte som ett modellflygarhotell där man inkvarterar sin fa-
milj medan man flyger modellflyg hela tiden, utan se det som ett trivsamt semesterställe 
för hela familjen med möjlighet att modellflyga. Och du behöver inte krångla med trans-
port av egna flygplan. Allt finns här på plats. Bara att välja fritt i hangaren! säger Spiros 
stolt till mig en kväll när vi sitter i hotellbaren över en kall öl och pratar om hans ställe.

Det är inte enkelt att hitta en liten fin sandstrand på egen hand. Be hotellpersonalen om hjälp så får du tips på de mest gemyt-
liga ställen. Sådana som inte andra turister hittar…

Korfu är en otroligt vacker ö. Trots den intensiva sommarhettan är det grönt och 
frodigt överallt.
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Korfu
välutrustad verkstad samt en 100 meters 
gräsbana. Alltsammans byggt så sent 
som 2005 och endast 20 minuters färd 
från Korfu stad.

Sedan våra respektive under trevliga 
former fått snacka ihop sig tyckte Kerstin 
att ”jo det kunde väl vara trevligt” varvid 
det hela spikades.

Hur funkar det?
Vi hade valt att flyga med Norwegian en 
fredagseftermiddag vilket innebar att vi 
efter ett par timmars yatzy-spelande på 
Kastrup landade på Korfu på småtimmarna. 
En glad taxichafför väntade med en liten 
skylt ”RC-Hotel” varvid vi lastade in 
väskorna i en taxi för 20 minuters färd till 
hotellet. Ingen reception att skriva in sig 
i utan taxichauffören visste vilka rum vi 
skulle ha och nyckeln satt redan i låset. 
Bara att kasta sig på sängen och sova de 
sista timmarna innan frukost.

På morgonkvisten promenerade vi ned 
till frukostbuffén och bekantade oss med 
personal och övriga hotellgäster. Till bords 
satt redan flera bekanta modellflygare från 
trakten kring Falun som hade anlänt några 
dagar före oss. De brittiska och irländska 
familjer hälsade oss varmt välkomna. 
Frukosten beställde man direkt vid bordet 
av servitrisen. Trots att frukostmeny 
saknades visade sig att det mesta fanns. 
Kaffe, te, juice, toast, ost, scrambled eggs, 
bacon, pannkaka, youghurt, frukt mm 
mm. Ger mig tusan på att de hade fixat 
en luad ål om man tjatat lite. Spiros kom 
och hälsade oss välkomna och förklarade 
hur rutinerna med lunch och middag var. 
Lunchen beställde man från en meny på 
vanligt sätt när man önskade äta men 
middagen behövde man förbeställa från 
dagens middagsmeny före klockan 16. 
Middagen serverades gemensamt kl 21 
vilket var ett lite annorlunda koncept men 
som visade sig fungera alldeles förträffligt 

och bidrog till att vi alla på hotellet lärde 
känna varandra snabbare.

Man kunde välja på att antingen betala 
varje måltid för sig eller också olika former 
av pension. Vi valde för enkelhetens skull 
helpension för att slippa hantera notan 
efter varje måltid. Detta blev ändå billigast 
i längden enligt en samstämmig grupp 
hotellgäster.

Till flygfältet
Efter frukosten drog sig damerna upp till 
poolen och vi aviatörer med lite abstinens-
problem traskade ned till flygfältet. Där 
hälsade Antonis, ”The Man in charge”, 
vänligt oss välkomna. Han visade snabbt 
och pedagogiskt hur alltsammans var 
organiserat. Hur man valde flygetyg och 
via en sändarförteckning hittade vilken 
sändare (uteslutande Futaba) man skulle 
ha och vilket modellminne som var aktuellt. 

Beroende på vilken mode man önskade 
fanns olika sändare att välja bland. Han 
berättade också att flygfältet är stängt för 
siesta mellan kl 13 och 16. 

Normalt måste man ”flyga upp” med 
dubbelkommando för att visa sina flygkun-
skaper innan man får flyga fritt men när jag 
förklarade att jag var vår klubbs flyglärare 
slapp jag detta förfarande. Troligen bidrog 
mina RayBan-brillor och min Gasman-hatt 
till hans övertygelse. Speciellt som jag 
hade en nytryckt T-shirt med mig själv(!) i 
samma outfit som motiv.

Laddade ackar för elflyg fanns i prydliga 
hållare i en laddstation utanför. Kontakt-
typerna var organiserade efter acktyp så 
hade kärran en XT60 kontakt var det bara 
att ta en acke med samma kontakt. När 
man hade kört ur acken lämnade man den 
bara på platsen för urladdade ackar så 
fixade Antonis laddningen. Mycket enkelt 
och bekvämt!

Hotellet består av två huskroppar med totalt 20 st luftkonditionerade dubbelrum, en gemensam byggnad med barservering, 
restaurang och diverse förströelser såsom pingis, biljard, dart och fotbollsspel. Lite vid sidan om ligger flygfältet med hangar 
och verkstad.
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Även om elflyget överväger fanns det 
många metanolmaskiner och även några 
bensinare. Då tankar man bara från 
framställda bränsledunkar och nyttjade en 
särskild klargörningsplats där glödström 
och elstarter finns till hands. Metanol-
kärrorna får man dock (som vanligt) tvätta 
rena innan man ställer tillbaks dem. Det 
finns också massor med helikoptrar liksom 
några motordrivna seglare. Och ja, det är 
sanslöst med termik på Korfu i början av 
juli. Och massor med rovfågel som visar 
var blåsorna far iväg.

Frivillig försäkring
Hotellet har en frivillig försäkring utifall 
att man skulle råka krascha ett plan. 
Den kostar 100 euro och om man inte 
kraschar något bortom all räddning 
återbetalas 30 euro. Det är emellertid 
helt fritt att själv använda verkstadsfacili-
teterna för egna reparationer efter t.ex. en 
hård sättning eller en ground loop. Om 
dessa accepteras av hotellet behöver inte 
försäkringen nyttjas. För kostnader i övrigt, 
se RC-Hotels hemsida, www.rchotel.com.

När man inte flyger
Poolområdet är väl tilltaget och med 

parasoll och solstolar så att det räcker 
till alla. En grund barnpool finns också. I 
anslutning till baren finns biljard, pingis, 
dart och fotbollsspel. Hotellets bar och 
servering är tillgänglig hela tiden ifall man 
önskar några förfriskningar.

Hotellet erbjuder dagliga utflykter till 
olika platser på ön. Vill man hyra en bil 
eller scooter för egna utflykter ordnar 
Spiros detta för en billig penning. Och 
egna utflykter rekommenderas! Korfu 
är otroligt vackert och troligen en av de 
grönaste öarna i Grekland, trots intensiv 
sommarhetta. Och prata med hotellper-
sonalen innan utflykterna för tips om vart 
man ska åka. Det är inte lätt att på egen 
hand hitta de riktiga pärlorna.

Korfu

En lång ”ljugarbänk” finns strategiskt placerad utanför hangaren för trötta och törs-
tiga aviatörer. Här erhålls, oftast utan att man ber om det, ovärderliga tips om hur 
man kan förbättra sitt flygande.

Flygfältet består av en bred 100 meters gräsbana med hygglig jämnhet för att tillgodose även lite mindre kärror utan att de 
behöver slå kullerbyttor vid landningen.
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Korfu

Intill hangaren finns en verkstad som kan göra vem som helst avundsjuk. Här finns alla faciliteter man kan önska. Till och med 
en liten svarv.

RAF hade veckan före vår ankomst kämpat frenetiskt med en förlaga till Vulcan. Dock utan framgång. Maskinen gick i backen 
vid varenda startförsök. Micke Kilbro tittade förstrött på projektet och muttrade lätt ”Tyngdpunkten är för långt bak” varvid han 
tog upp en lagom stor sten och tejpade fast i nosen med eltejp. Sedan knallade han ned till banan och kastade iväg skapelsen 
och körde några kubanska åttor och lite andra konster innan han snyggt satte ned skapelsen framför fötterna och lämnade över 
sändaren till T-påsarna med kommentaren; ”It takes a Viking to to that”.
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Test

M ultiplex kom med ett nytt gäng 
flygplan som lanserades runt 
årsskiftet 2013-2014 om man 

får tro annonserna i Modellflygnytt. Det 
var Shark, Dogfighter och Pilatus PC6. 
Shark få nog betraktas som efterföljaren 
till klassikern Multiplex EasyStar som 
hjälpt många modellflygare ta sina första 
steg i luften under tio år. Dogfighter är 
en tuff maskin som påminner mycket om 
Spitfire med sina rundade vingspetsar. 
Pilatus däremot är en skalamodell med 
STOL-egenskaper.

Så här skriver Multiplex i manualen.
SHARK – the FUN flyer!
As inventors of the world-famous 

EasyStar, we decided that our next 
aeroplane would be a modern, user-friendly 
design which would guarantee a one 

hundred percent FUN factor. We wanted 
to create a model which could grow as 
the owners skills developed, and would 
never become boring. The outcome is 
something very special – 

the MULTPLEX SHARK!
Det är stora ord så frågan är om förvänt-

ningarna kan uppfyllas?

Shark är rimligt tuff om man jämför 
med Easystar som har fått ett nästan 
oändligt antal efterapningar från olika 
tillverkare. Kaststart och landa på buken 
som Easystar, klicka i ett riktigt landställ 
med hjul eller klicka på en båtunderdel 
för vattenflyg. Grundutförande är som 
Easystar avsedd för enbart tre kanaler 
med motor, höjd och sidroder, men 
modellen är förberedd för skevroder som 

behövs för mera avancerad flygning med 
rollar och inverterat. 

Videon från Multiplex visar att med en 
duktig pilot så är det ett riktigt kul plan 
men det har inte setts så mycket skrivet 
om planen i tidningar eller forum i Sverige. 
Pilatus var det en artikel om i MFN nummer 
3 2014 av Bo Holmblad men det var nog 
inte så mycket provfluget med planet 
verkar det som i artikeln. Jag har ganska 
nyligen sett Pilatus flygas i riktigt tuff vind 
och det var köpt pontoner för sjöflyg som 
jag tyvärr inte har sett. Med tanke på hur 
fint planet flög i vinden så lär det vara 
riktigt bra även på vatten. Söker man på 
nätet så hittar man Autopartner i Torshälla 
och RC Hobby Sweden nätbutik utanför 
Uppsala som leverantörer. Autopartner 
har lång tradition med kvalitetsmärken 
som förutom Multiplex även ExtremeFlight 
och Sebart men också fina inomhusgrejor 
från exempelvis Donatas och Techone 
tillsammans med egna AP.

Med lite tur så ska jag klara av lite tuffa 
tester med Shark i olika skepnader. Det 
har gjorts en hel del tester och filmer på 
Youtube. Manual finns förstås på nätet om 
man vill tjuvkika.

Förväntningarna på en Multiplex är 
stora. Finurliga lösningar och kompletta 
modeller. 

Här sägs att kartongen är tänkt även 
efteråt som transportkartong. Höjdroder-

MULTIPLEX SHARK
FA

K
TA

Multiplex Shark
Wingspan :  1070 mm
Overall length :  870 mm
All-up weight :  500 g
Total surface area :  19,5 dm2
Wing loading :  26 g/dm2
Channels :  3-5
RC Functions :  rudder, elevator, motor, optional aileron
Flight time :  ca 12 min (3S 950 mAh)
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halvorna snäpps lätt på och behöver inte 
kopplas till servot med stötstång. Det 
är lika enkelt att lossa dem och ta isär 
modellen. Vingarna monteras med en lång 
M4 nylonbult. Skruvmejsel medföljer så 
det är helt OK att montera och demontera 
på fältet. Frågan är om skruvmejseln ska 
vara kvar i sin påse eller stickas på lämpligt 
ställe i ”friggon”, kanske för låsning av en 
”klack” som håller delarna på plats, vilket 
tejpas från fabriken. Vingen är i ursprungs-
utförande inte försedd med skevservon, 
men med skevservon monterade så är det 
lite mera att koppla. Korta förlängare från 
mottagaren brukar hjälpa en del när man 
ska montera/demontera. 

Då jag inte har Multiplex sändare, 
mottagare och batteri så blir det nog till att 
byta i alla fall kontakten från fartreglaget 
till något som passar mina batterier.

Så fort den testade Sharken kommit in 
på hyllan hos Autopartner kom det ett mail 
med order och belopp att betala. Ordern 
bekräftades och efter någon timme kom 
det ett fraktnummer. På morgonen efter 
kunde man se att ordern gått via postnord 
från Auotpartner till Örebro och sedan 
över natten till terminalen utanför Malmö. 
En chansning på väg hem från jobbet 
visade en stor osorterad binge hos A-Livs 
som är vår närbutik. Överst ett paket från 

Kina adresserat till mig :-)
Det är väl ingen överraskning för någon 

att Tyska modeller liksom Amerikanska 
och Italienska tillverkas i China?

Kartongen åkte med till Tisdagsflyg-
ningen för att se vad som fanns i. Självklart 
så var det den gröna Multiplexkontakten 
till batteri och den har jag inte på någon 
annan modell så det blir att tillverka en 
adapter. Med i paketet var modell komplett 
med servo till höjd och sidroder, motor 
och fartreglage. Det är bara att stoppa i 
mottagare och batteri innan det är dags 
att premiärflyga. Det får bli i morgon när 
jag fixat till batteriadaptern. 

Flygning med 
3 kanaler utan skevroder
På onsdagen var det då dags för premiär. 
Det var ovanligt lugnt väder för att vara en 
onsdagkväll på Ripa och bara ca 7 m/s i 
medelvind. Tanken är förstås att se i hur 
mycket vind jag kan flyga Sharken. Jag har 
olika gränser för mina olika plan typ 14 
m/s och 19 m/s men på hang vill man ju 
helst ha de högre vindhastigheterna, men 
då förstås med en ganska vass seglare 
med inte allt för tjock vingprofil. Sharken 
verkar vara ett plan som trivs bäst när det 
är lite lugnare. 

Detaljer är något som Multiplex brukar 
vara suveräna på. Denna modell är nog 
det första jag provat som är så enkelt 
att demontera och packa tillbaka i 
ursprungslådan. Frågan är förstås om det 
är nödvändigt på ett så pass litet plan att 
det lätt ryms i bakrutan även på en mindre 
bil. Lådan till planet är inte liten utan tar 
rejält med plats i bilen. Planet sitter med 
ett kardborrband runt framkroppen i 
lådan, ett tecken på tyskarnas smarta 
och noggranna metoder. Att planet sedan 
är tillverkat i Kina spelar ingen roll om 
grejorna är av bra kvalitet.

En riktigt fräck pilot och cockpit som 
verkar passa riktigt väl som behövs för 
sjöflyg höjer intrycket.

Det finns tre landningsoptioner förutom 
att landa direkt på cellplasten.

Hårdplastskena som skydd - men inget 
smart sätt att fästa den på kroppen - 
minus?

Hjul som man sticker upp i avsedd hållare 
i planet - enkelt och bra och dessutom får 
hjulen plats i kartongen till planet - PLUS!

Båtunderdel för sjöflyg - denna klump får 
inte plats i lådan till planet men den är rejäl 
så att den nog inte tar illa upp att packas 
lite hur som helst i bilen. Delen monteras 
lika enkelt på samma sätt som hjulstället. 

Stabilisatorn är av typen där hela rör sig 
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och inte enbart ett höjdroder. Detta är en 
finess som gör att man slipper stötstång 
och med en knapp lossar stabbhalvorna 
för att kunna packa tillbaka i lådan snabbt. 
PLUS! 

Vingen sitter med en enda nylonskruv. 
Här kan man kanske förvänta sig lite 
problem om man drar hårt så att gängorna 
i skruven eller muttern mjuknar. Det följer 
med en skruvmejsel men det kan vara 
aningen bökigt att hitta rätt riktning för 
skruven märkte jag. 

Flygningen då. Jo det var tämligen 
odramatiskt. Motorn sitter på ryggen 
på planet så när man drar på så dyker 
nosen ner i startbanan så att man får ge 
höjdroder. Det kändes aningen slingrigt på 
marken innan planet lyfte men väl uppe så 
gick planet riktigt fint på fullgas. Looping 
var inte så stora problem. Full gas några 
sekunder och full höjd. Det blev inte en 
riktigt fin cirkel men inte heller en ögla. Roll 
går att göra med enbart sidoroder men 
så klart inte speciellt axiell eller vacker. 
Här behövs mera träning och framförallt 
lite lugnare väder för att verkligen se hur 
planet beter sig.

Flygning nummer två utan skevroder 
i lite mindre vind visar ett plan som är 
någorlunda lättstyrt på marken vid start 
och landning. Sidvind är förstås svårt att 
kompensera så ena vingen lyfter gärna 
för tidigt utan motroder. Jag får flyga med 
max höjdtrim och ändå stötta en del med 
höjdroder. Kanske detta minskas med ett 
mindre batteri i nosen än det 1300 mAh 
som jag har börjat flyga med. Motorn på 
ryggen kan kanske vara en orsak. Att 
flyga inverterat fungerar rimligt bra med 

enbart sidroder. Enklast är att gå in med 
en halvloop. Det är inga större problem 
att ligga kvar i ryggläge och flyga cirklar 
men självklart känns det inte helt stabilt. 
Inverterad flygning får konstigt nog stöttas 
med en del höjdroder precis som normal 
flygning. Frågan är om stabilisatorn och 
det medföljande servot är korrekt justerat 
från fabriken. Enligt instruktionsboken är 
det korrekt när man ser justerskruven i 
hålet under infästningen.

Flygning med skevroder
Det finns en uppgraderingssats med 
skevroder. Det kan jag tycka är lite 
underligt att sådant inte ingår när allting är 
förberett för skevroder. Planet flyger riktigt 
bra med enbart höjd och sidoroder men är 
rimligen begränsad i vilka manövrer man 
kan göra bekvämt. Shark är väl förberedd 
med urtag för servo i varje vinge och spår 
till servokabeln klar. Allt passar väldigt tätt 
så det är osannolikt att något lim behövs. 
Själva servot är dessutom fasttejpat med 
dekalerna under vingarna. Här måste man 
vara försiktig när man lyfter och monterar 
för att återsluta. Det ska ju helst inte synas 
att man varit och dragit i dekalerna. Sedan 
kommer besvikelsen. Den fina kartongen 
som man ska kunna transportera planet 
i har inga förtillverkade utrymmen för 
servoarm och roderhorn med stötstång. 
Förpackningen är inte heller tillverkad 
av samma fina material som planet så 
det är lätt att gräva ut lite gångar och 
fylla hobbyrummet med ”friggokulor”. 
Servokabeln dras ju spegelvänt så på 
ena sidan så har man en mörkare kabel 
ytterst. Är det vit tejp eller lite vit färg som 

ska letas upp för att dölja kabeln helt för 
spåret är inte riktigt så djupt att vingen helt 
läker ihop över kabeln

Nu undrar jag var Multiplex normalt 
smarta tankar har tagit vägen. Sladdarna 
från skevservona leds längst bak där 
motorkablarna går ner i kroppen vilket 
är två fack från mottagaren. Det går 
inte att leda sladdarna över för där är 
det tight passning. Ett par lagom långa 
förlängare och urtag i modellen för att 
fästa kontakterna på ett smart sätt borde 
varit självklart när modellen nu är så väl 
förberedd på andra sätt. MINUS!!

Jag har nu flugit Shark med skevroder 
ett par gånger. Jag var noga med att sätta 
utslagen efter instruktionerna med end 
point på radion. 

Första flygningen med skevroder kändes 
väldigt obekväm då Sharken i mitt tycke 
inte alls betedde sig som jag förväntat 
mig. 

Jag började med att mixa in sidoroder 
till skevspaken men var inte nöjd. I radion 
finns diff och den höjde jag upp rejält och 
då började modellen bete sig lite mera 
som förväntat. Mina tidigare erfarenheter 
av egna utskurna skev på EasyStar har 
alltid fungerat utan några problem. 

Nu har jag haft Multiplex Shark provflugen 
av ett gäng personer i klubben och alla 
tycker att det är en skoj och trevlig modell. 
I svaga vindar på ca 3 m/s är planet så 
stabilt man kan förvänta sig.

Det är inga problem att starta från 
marken med glidskenan påtejpad under. 
Inte ens vid andra start efter en 5-minuters 
flygning på ett 850 mAh batteri var det 
svårt att få Sharken att lyfta från gräset 

Test
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på Ripa modellflygfält. Detta trodde jag 
inte var möjligt då jag sett flera misslyckas 
med markstarten på Youtube. Ett stort 
problem är däremot att taxa i gräset på 
glidskyddet under modellen. Varken skev 
eller sidoroder gör någon direkt verkan 
känns det som. Vill man taxa hem modellen 
efter landning så ska man ha hjulen på.

 
Sjöflyg : 

Så blev det slutligen en fin morgon för 
test av sjöflyg-Sharken.

Här är det nog svårt att misslyckas för 
nybörjaren för Shark är extremt stabil med 
båtunderdel.

Det krävs mycket för att få upp planet 
ur vattnet precis som med hjulen så vill 
det till nästan fullt höjdroder och det går 
inte att släppa efter förr än planet fått upp 
betydligt högre fart än det som behövs 
för att lyfta. Handstart med Shark känns 
däremot väldigt enkelt. 

Om Sharken normalt är stabil och väldigt 
trög på skevroder så känns det ännu mera 
med båtunderdel och det är sidoroder 
som gäller fullt ut. För den ovana piloten 
så rekommenderar jag inte alls att bygga 
in skevroder i modellen utan att busa runt 
med tre kanaler.

Taxning på vatten är lite underlig. I vissa 
situationer finns det ingen sidoroder-
verkan alls och då stannar man motorn så 
att planet flyter upp. Sedan så är det bara 
att styra och gasa igen.

Det känns rimligt tätt och man kan flyga 
några starter utan problem. Vill man flyga 
mycket så bör man nog tänka på att täta 
främst vid vingen så att det inte tränger 
in vatten. Det finns flera knep att skydda 
batteri och mottagare men det primära är 
att se till att det inte kommer in vatten alls 
i planet.

Hur klarar modellen lite vind då? Om 
man tittar lite på tävlingspiloter så är det 
start om medelvinden inte överstiger 10 
m/s - även för friflyg där man inte kan styra 
modellen utan måste springa och hämta 
den långt bort. Med RC-styrning ska det 
inte vara något problem med lite vind. Men 
10 m/s (36 km/h) innebär ofta att vinden 
är 14-18 m/s i byarna (50 km/h). Alltså 
måste planet med full gas klara att flyga 
fortare än det.

Multiplex Shark klarar 10 m/s utan 
problem, men det är ingen bekväm 
flygning då planet med de vingarna som 
är avsedda för tre kanaler utan skevroder 
är väldigt känsligt för minsta orolighet i 
vinden och får planet att se oroligt ut även 
om flygningen är helt säker.

Testet av Multiplex Shark är filmat både 
från marken och även med en Mobius på 
Sharken. Här finns potential att filma som 
Crazy Horst.

Filmen hittas enklast via hemsidan www.
modellflygnytt.se/2015-4

Vad kostar Sharken då? 
Priser är från Autopartners hemsida 1 juli 
2015. RR version kostar 1099:- och då 
får man komplettera med eget batteri och 
mottagare samt batteriadapter till Mpx 
gröna kontakt om man inte redan har det.

Den här versionen har inte någon option 
alls för start och landning. 

Vill man ha alla optioner så är priset 
plötsligt uppe i 1995:- 

Landing Cover för 99:-är av hårdplast 
och tejpas fast under planet. Detta är för 
att planet inte ska slitas när man landar 
utan hjul. Det fungerar faktiskt riktigt bra 
även för markstart men frågan är om inte 
tejp/glasfibertejp skulle fungera precis lika 
bra?

Undercarrige som är riktigt bra hjul 
kostar 161:- och fungerar på hårda 
underlag men inte tjockare gräs där de 
bromsar så att planet står på nosen. Det 
är väldigt svårt att taxa med planet även 
med hjulställ.

Float som är sjöflygunderdelen kostar 
251:- och fungerar riktigt bra om man 
gillar båtar och sjöflyg. 

Aileron Upgrade kostar 386 :- Det är 
nog den minst intressanta delen då den 
inte verkar fungera speciellt bra på flera 
sätt. 

Det är inte lika enkelt att montera vingen 
när två sladdar ska träs till mottagaren. 
Om det hade varit inbyggda förlängare 
med kontakter i kroppen hade detta varit 
mycket mera vad man förväntar sig av en 
genomtänkt Multiplexprodukt. Funktionen 
att flyga med skevroder är inget som 
fungerar väl speciellt med sjöflygunderdel. 
Sidoroder är det som fungerar fint. 

Multiplex Shark RTF är komplett med 
Radio och kostar 1754:- Specifika-
tionen talar inte om vad som egentligen 
ingår i det paketet. Tittar man på tillver-
karens hemsida så ser man att det ingår 
mottagare och en SMART sändare samt 
batteri och laddare typ L703 som anges 
som multiladdare och ansluts till vanligt 
vägguttag.

Sammanfattning med 
plus och minus.
Kartongen : Det är väldigt enkelt att 
montera tillbaka planet i originalkartongen. 
Men kartongen är inte tänkt för dem som 
vill ha alla optioner till planet och då känns 
det som att planet hellre transporteras 
ihopmonterat löst i bilen i stället för i den 
skrymmande kartongen. Kartongen hade 
kunnat göras mycket mindre om man haft 
det som prioritet.

Planet : Frågan är om det lever upp till 
de förväntningarna man får när man läser 
beskrivningen i manualen. Det är helt klart 
ett FUN plan att flyga i originalutförande 
med tre kanaler och utan hjulställ. Det är 
flera i klubben som fått testa och tycker att 

det är ett trevligt plan både när de ser andra 
flyga det och själva får spaka. Men trevligt 
ligger nog en bit från de förväntningar man 
får när man läser texten Multiplex skriver. 
Som nybörjarmodell är planet säkert 
riktigt bra och även som skojplan hemma i 
trädgården, men om man vill ha något lite 
extra så finns det andra plan som kanske 
är ännu mera FUN.

Optioner 
Glidskenan gör mig lite besviken att inte 
även den har samma fastsättning som 
hjul och båt. En tejpbit är ju enkelt men 
man skulle nog kunna dra ett par remsor 
glasfibertejp under planet för att få samma 
skydd och kanske ökat glid vid markstarter.

Hjulstället är riktigt bra och tål lite tuffa 
”ankomster” utan att bli snett. Det krävs 
hårt underlag med kort klippt gräs för att 
man ska kunna starta och landa snyggt 
med hjulstället. Motorn vill gärna trycka 
ner nosen så starterna kan bli lite vingliga 
om man vill korrigera i sidled. 

Båtunderdel/Flottör är en riktigt stabil 
sak som bör göra det enkelt och säkert 
för den som vill prova på sjöflyg för första 
gången. Att nosa över eller välta är nog 
väldigt svårt. Planet blir överdrivet stabilt 
med båtunderdel men svänger fint med 
sidoroder. Taxning på vatten går riktigt bra 
om man hittar tekniken.

Skevroder kan man konstatera är 
onödigt. Det är bökigt att lossa och 
montera vingen med de extra sladdarna 
då det inte är förberett med snabbkon-
takter. Egenskaperna är inte triviala att 
programmera i radion. Det är helt OK med 
skev på modellen utan underdel men både 
hjulställ och speciellt båtunderdel gör 
modellen segare så att skeven mera känns 
som en belastning än ett hjälpmedel.

Som en nybörjarkärra och en kul grej i 
trädgården så är grundutförandet RR 
för dryga tusenlappen riktigt bra och 
då kompletterar men med lite tejp på 
undersidan som skydd.

Ljudet är nog det som stör mig mest. 
Det är alltid mycket ljud från plan med 
skjutande propeller men mitt testplan har 
ett tråkigt ljud som jag misstänker kommer 
från resonans eller dålig utformning av 
propellern.

När olyckan är framme.
Jag har tyvärr missat att göra ett 
kraschtest med Sharken, men mina 
tidigare erfarenheter med Multiplex elapor 
är att det för det första tål väldigt mycket 
och dessutom är rimligt lätt att reparera. 
Vill man inte ha någon ful lagning så finns 
alla delarna att köpa som reservdelar.  

Test
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3D-skrivare

V i modellflygare är ofta snabba på att 
anamma ny teknik. Något som jag är 
helt säker på kommer att påverka vårt 

sätt att bygga modellflygplan är den nya 
tekniken med så kallade 3D-skrivare. Med 

en 3D-skrivare kan man skriva ut saker i 
3D, det vill säga istället för att skriva ut 
skrift och bilder på ett platt papper skriver 
man ut lager efter lager av till exempel 
plast och till slut blir det någon form av 

färdig del. 
På det här sättet kan man skriva ut 

redan färdiga konstruktioner, i så många 
exemplar som man själv  vill. Man kan 
också rita egna saker med hjälp av ett 
datorprogram, som man sen kan skriva 
ut. Inom industrin används detta idag för 
att till exempel ta fram prototyper för att 
testa olika konstruktioner innan det sätts 
i massproduktion. Man har inom industrin 
även börjat skriva ut delar som är mer eller 
mindre omöjliga att tillverka på annat sätt.

3D-skrivare för hobbybruk
För hobbybruk finns det 3D-skrivare 
som skriver ut detaljer i plast. Det finns 
färdiga 3D-skrivare att köpa men man kan 
komma undan billigare genom att bygga 
en skrivare själv. Jag har tidigare beskrivit 
hur jag byggde en 3D-skrivare – en s.k. 
RepRapPro – i en artikelserie i tidningen 
Allt om Hobby. 

Jag är helt övertygad om att det inom 
bara några år kommer att vara möjligt 
att köpa en färdig 3D-skrivare hos olika 
elektronik-affärer som finns på de flesta 
större köpcentrum. Jag är också säker 

3D-skriven streamerskärare

Så här kan det se ut när en del skrivs ut av 3D-skrivaren.

Den kompletta streamerskäraren. Här har delarna skruvats fast på en bit trallvirke 
och en rulle märkband satts fast i bandhållaren för att testa skärfunktionen. Borra 
några hål i virkesbiten så kan du fästa streamerskäraren till marken med hjälp av 
några långa spik el.dyl.
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3D-skrivare

på att priset på dessa kommer att sjunka 
från dagens ca 10.000kr och uppåt, till 
ett lägre pris om bara några enstaka 
tusenlappar. 

Streamerskärare
Min 3D-skrivare har jag använt för att 
skriva ut skaladetaljer till olika modeller. 
Jag har också konstruerat en pryl som 
kan vara användbar för dig som vill prova 
på att flyga RC-combat, nämligen en 
streamerskärare! Ett lämpligt material att 
göra streamer av är de märkband som 
säljs av bland annat Granngården. Dessa 
märkband är framtagna för skogsmar-
kering och är biologiskt nedbrytbara och 
därmed miljövänliga. 

Märkbanden är 20mm breda, vilket blir 
tungt att dra för de flesta RC-modeller. 
En standard-streamer inom Aircombat 
WWII är 10mm bred. Det betyder att 
märkbandet behöver skäras i två delar. För 
Aircombat WWI (dubbeldäckar-combat) 
är streamerbredden endast ca 7mm. Det 
betyder att märkbandet måste skäras i 3 
delar. 

Jag har löst detta genom att man kan 
sätta in ett eller två knivblad i streamer-
skäraren och genom att ha olika bredd på 
de distanser som håller fast knivbladet/
en. Viktigt för en streamerskärare är 
att märkbandet hela tiden styrs in mot 
knivbladet utan att ”kinka”. Detta är inbyggt 
i konstruktionen, liksom en matar-rulle för 
märkbandet.

Tanka hem – skriv ut!
Du hittar ritningen (STL-filen) till streamer-
skäraren på min Aircombat-blogg på 
adress www.8loop.net/aircombat, välj sen 
länken ”Streamer-cutter”. Skriv ut delarna 
och montera ihop, t.ex. på en brädstump. 
Gör också en skyddskåpa över knivarna, 
så att du inte riskerar att någon skadar sig 
på dessa. Detta har nämligen hänt, med 
en annan konstruktion av streamerskärare, 
så se upp så att det inte händer en olycka.

När du kan göra streamers är steget inte 
långt att prova att flyga RC-combat! Har 

du och dina modellflygkompisar några 
modeller som är ungefär lika stora är det 
bara att knyta på varsin streamer och ge 
sig upp och börja jaga varandras svansar. 
Se dock till att inte använda för stora 
modeller för detta, eftersom det finns risk 
för kollisioner. Modeller med max 1m i 
spännvidd och som inte väger mer än 1kg 
kan vara lagom och de bör inte vara alltför 
snabba. Mer tips om RC-combat hittar du 
på www.aircombat.se.

Martin Elmberg

Att skära tre smala streamers går utmärkt, använd dessa för de lite mindre och motorsvagare modellerna.

 En rullhållare för märkbandet kan också skrivas ut, så att matningen av band blir 
problemfri. Dessutom gör rullhållaren det enkelt att byta märkbandsrulle.
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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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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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