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Rggultat_listg, från SmålandsnägterskapenJg5B i Jönköplng den l5/5

Klass S-l-
1. Hans Petersson
2. Göran Svensson

t, Inge Carlsson
4. Gunnar Sparr
5, Åte lindqvist
6, Bo Rooth

7, Jiiri Känno

8. Egon Tolth6n
9. Arne Svensson

10. Lars Hedenberg

11. Bo Andersson
l-2. lennart A1m

LT. Anders Bengtsson
14. Sigurd Arnell

Klass S-in!
l. Sven-Gunnar Nilsson
2. Bo Rooth

3. Hans Petersson
4. Arne Svensson

5. Sven-Erlk Rosengren
5. Sten-Åke Bolander
7. Hagart Fridel
L Georg Johansson

9. Åt<e Lindbom
10. Sven Fälth
11. Åt<e lolt<
l'2, Göran Dacke

Klass G-int
1. Jörgen Gustavsson
2. Sven-Gunnar Ni-l-sson

Klass F-int
1. Göran Dacke

2. Valter Johansson

t, Jan-Anders Svensson

4. Stig Skogstedt

Lagtävlan
1. Jönköpings Fk (Svensson - Gustavsson - Svensson) 1466 sek.
2. Lammhult (Petersson - Nilsson - Johansson) 1326 rr

lammhult
Myresjö
Myresjö
Växj ö
Land sbro
Lammhult

MyresJö
Ljungby
Jönköpings Fk

Växj ö

landsbro
Myresjö
Växjö
Växjö

lammhult
Lammhult

Lamrnhult
Jönköpings Fk
Sävsjö
Sävsj ö

Näs sj ö
ljungby
Näss j ö

lammhul-t

Landsbro
landsbro

Jönköplngs Fk

lammhuft

landsbro
Irammhult

Jönköpings Fk
Jönköpings Fk

401 sek.
393 f'

354 '
724 ,
293 '
26l- il

1BB II

178 'r

158 '
L55 '
7L rr

62 rr

42 rr

28,

720 sek.
629 rr

619 *

605 '
4q'l il

480 rr

461 '
295 ,
27r
267 '
195 rr

161 il

567 sek.
326 rr

394 sek.

3BI rr

290 '|r

186 '



DisEgaliflcerlngal
I samband med småLandsmästerskapen i Jön}<öping-'*islrual;lfjcerades

två av de startande, nämligen lennart Bergqvlst, Jönköpings Fkr I
klass S-1 (+l+ sek) på grund av att han använde er model1 som han
lnte sjä1v hade byggt och Hoh Fang-Chlun, Mfk Eastwind, i klass F-int
(+l+ sek) på grund av att hans modell inte uppfyllde gä11ande
k ons t rukt i onsbe stämme 1se r.

Radiomitine och linkontrollttr4ff
Både linkontrollträffen i Växjö den 1 juni och radiomiting i

Eksjö en månad tidigare missgynnades av vädret. Den 1 maj blåste det
så hårt att radioflygarna inte vågade sända upo slna modeller och
under linlrontrollträffen i Växjö regnade det kraftigt hela dagen så
att det ornö jlfggjorde aLL linkontrollflygnlng.

Vi får hoppas på bättre tur med vädret i fortsättnlngen.

!ävlins för FIYGANDE VINGAB

Finns det några modellflygare i Småland som är intresserade för
FIYGANDE VINGAR ? För att utröna detta kommer en speclaltävling att
anordnas i samband med hösttävlingen den 5 oktober. 0tto Henningsen
har satt upp ett pris tiIl den bästa flygande vingen och dessutom
finns det möj11ghet att slå det svenska rekordet.

Den gäl1ande rekordnoteringen sattes för 10 år sedan av Staffan
Vesterlund, Mfk Virdarna Alvesta, och är pä 2 min. 56 sek i tid samt
500 meter i distans.

De som inte tldigare har byggt någon flygande vinge kan 1äurp1i-
gen börja sina experiment med den balsaglidare som det flnns rltning
till på nästa sida.

Uttagningstävlingen
l Norrköping den J - 4 maj gynnades helLre inte av vädret, det bl-åste
och haglade. AntaLet starter måste därför minskas från planerade 10
ti1l 5 st. Resultat:

Klass S-int
f-J---G6;a'rn-Tberg Fk Gamen, Nomköping 72O sek,
2. Karl-Anders Eriksson Härnösand 679 rr

t. B jörn Nord6n Katrineholm 615 rr

4. Bror Eimar Nimbus, Stockholm 580 rr

Klass G-lnt
1. Lennart Tysklind
2. Malte Blomqvist
t. Rune Johansson
4. Einar Håkansson
5. Ragnar Åhman
6. Lennart Petersson
Klass F-1nt
f-ffiTfiTäge1
2. Hans Friis
3. Jan-0]of Åkesson
4, Arvid Karlsson
5. Rune Ol-sson
6. lars-Gunnar Llndblad

Enköping
Göteborg
NAFK, Norrköping

885 sek.
855 '929 ,

Malmö
'Fk Gamen, Norrköping
Fk Garnen, Norrköping 72A rr

Malmö Btg sek.
Fk Gamen, ltromköping 805 rr

l4almö 755 rr

Linköping 7I5 rr

Fk Gamen, Norrköplng
Eskllstuna

Till VM i England. den 2-4 augusti åker för klass G-1nt titel-
försvararen Lennart Petersson samt T.,eorårt tysklind, Malte Blomqvist
gch Rune Johansson. I klass F-int: Rolf Hagel, Hans Friis, Jan-O1of
Åkesson och Arvid Karlsson. lagled.are : Ber:bil'Becknan. fvåtiti-cerade
tiIl Nordiska Mästerskapen i T6nsberg Norge den den 24/B är följande.
Klass S-int: G. Äberg, K.A. Eriksson, B. Norden och B. Elmar,
Ktäss-tr:int: l. Tysklind., M. Blomqvist, E. Håkansson och R. Åhnan.

R. Hage1, ll. Friis, R. Olsson och l. -G. Lindblad.
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Svenska MPsterskjrpeq

$venska nästerskapen i de friflygande klasserna går i Uppsala
dcn ?.sc-qtenber men redan t4 dagar tidigarer. den 24=a9eust1, samlas
raarFffiontrollfJ.ygarna irån helä lanaffirie rör
att där hål-1a sitt SM.

Obsl För deltagande fordras tävlingslicens och för att Jösa täv-
lingsS.icens måste man ha guldnärket.

Tävlingskalender
aen 2-4/8
aen 1BlB
d,en 23-25/S
aen 24/B
aen 7/9
den 1J -I4/9
den 17 -2I/9
den 19 -2I/9
d,en 2I/9
d,en 28/9
aen 2B/9
aen 29/9
aen 5/ro
aen 5/ro
aen 12/t0

England
Jugoslavien
Tönsberg. No,rge
Nvköplng
Uppsala
HolLand
Belgien
Tyskland
Stockholm
Stockhol-m
I.oo.-4lilano
Tyskland
StockholmSå-A--
Stockholm

VM, klass G-int och F-int.
S j ömodeller.
Nordiska mästerskapen.
SM, radlokontroll och linkontro1l.
SM, friflygande.
Flygande vingar.
VM, linstyrning.
EM, radiostyrning.
linstyrnlng, TR-B och Combat.
Vingarnas hösttävling, friflyg.
G-int och F-int.
Internationell täv11ng, FF och CL,
Speed.
Götalandsmästerskapen, FF och RC.
linstyrning, TR-int och TR-B.

J t5 A, den version av Draken som
vapnet, har en Rolls-Royce Avon (RM 6)
av 5000 kg, som med ebk. kan ökas till
toppfart åv 2200 tcn/t (Mach 1,8)

I,ltteraturnyheter
R..9.Moulton: MODEL AERO ENGIT{E ENCYCLOPAEDIA, kr 12:54, B.Beckman & Co

I d.enna bok har Ron }4oulton samlat allt det som har skrivits om
nodellmotorer 1 tidskriften AEROM0DEILER under de senaste åren. Den
motorj-ntresserade rnodellflygaren har här fått en verkligt bra bok,
och även orn man tldigare har läst det mesta kan det vara bra att
ha all.a data samlade på ett stäIle.

Bland de firmatidningar av olika slag som vi erhåLler är alltid
SAAB S0NICS särskilt lntressant. I det senaste numret hittar vi bl.a.
följande uppgifter om J 15 Draken.

nu serietlllverkas för flyg-
motor med en statisk dragkraft
7000 kg. Detta ger Draken en

Normal landningshastighet är 22O kn/t och landnlngssträckan är
1200 meter, med bromsfalLskärm 600 meter, vilket med kraftig broms-
ning kan minskas till 450 meter.

Stighastlgheten är 200 meter i sekunden.
Beväpnirtgen består av 2 st tO mm automatkanoner och dessutom kan

raketer eller robotar medföras under vi-ngarna.
Kommande versioner av Draken får en topphastighet av 25OO ky/f

(Mach 2) och även en tvåsitsig variant planäias.

Domarkurs i RC

KSAK planerar att hålla en kurs för radiodomare 1 sommar. I
samband därmed blir det också en uppvisnlng i sjömodel1flyg av med-
lemmar i Söderfors Fk.

Si4g$gyIllerna
Aeroklubben i Malmö hö1l i år sin pingsttävling på Eslövs Flyg-

plats. Tävl1ngen gä11de endast de lnternatlonella klasserna. Någon
resultatllsta har vi tyvärr ännu lnte erhållit.
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F-int
Danle1 Sobala

S.Had1ey, Mass.,USA

1:a US Natlonals -57
900 sek + 7.08
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Frank Parmenter
Hampton, Va., USA

2:a US Nationals -57
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Syens\a MgsLe_rskppe+

$venska mästerskapen i de friflygande klasserna går i Uppsala
den ? geptsmber men redan 14 dagar tidlgare,.f,94,24 aueustl, samlas
raatFffiontrollfLygarna irån hetä Lanaffirle rijr
att clär hålla sitt SM.

Obs! För deltagande fordras tävlingsl1cens och för att lösa täv-
Lirrgslicens måste man ha guldmärket.

den 2 -q/A
den 1Bl8
den 23-25/8
aen 24/B
aen 7/9
den 1J -I4/9
den 17 -2I/9
den 19 -2L/9
aen 2I/9
d,en 28/9
aen 2B/9
den 29/9
aen 5/ra
aen j/Lo
aen I2/I0

England
Jugoslavien

Små1and
SLgckholm

Tävlingskalender
VM, kLass G-int och F-int.
S j ömode ller.
Nordiska mästerskapen.
SM, radlokontroll och
SM, friflygande.
Flygande vingar.
VM, linstyrnlng,
EM, radlostyrning.
T,instyrning, TR-B och
Vingarnas hösttävling,
G-int och F-int.
Internationell tävling, FF och CL,.
Speed.
Götalandsmästerskapen, FF och RC.
Linstyrning, TR-int oeh TR-B.

linkontro1l.

Combat.
friflyg.

Litteraturnyhete r
B..9.Moulton: MODEL AERO ENGINE ENCYCIOPAEDIA, kr 12t50, B.Beckman & Co

I denna bok har Ron l4ouLton samlat aIlt det som har skrivlts om
rnodellnotorer i tidskriften AEROMODEILER under de senaste åren. Den
motorintresserade modellflygaren har här fått en verkligt bra bok,
och även om man tidigare har läst det mesta kan det vara bra att
ha alLa data samlade på ett stäIle.

Bland de flrmatidningar av olika slag som vl erhål-ler är alltid
SAAB S0NICS särskilt lntressant. I det senaste numret hittar vi b1.a.
följande uppgifter om J t5 Draken.

J 35 A, den verslon av Draken som nu seri-et1llverkas för flyg-
vapnet, har en Roll-s-Royce Avon (RM 6) motor med en statisk dragkraft
av 5000 kg, som med ebk. kan ökas till 7000 kg. Detta ger Draken en
toppfart åv 22OO Un/t (Mach 1,8)

NormaL landningshastighet är 22O Un/t och land.ningssträckan är
1200 meter, med. bromsfallskärm 600 neter, vilket rned kraftig broms-
ning kan mlnskas till 450 meter.

Stlghastlgheten är 200 meter i sekunclen.
Beväpningen består av 2 st 30 mm automatkanoner och dessutom kan

raketer elIer robotar medföras under vingarna.
Kommande versioner av Draken får en topphastighet av 25OO km/f

(Mach 2) och även en tvåsltslg variant planäras. -

Oom@U,fe__f_nC.

KSAK planerar att hå1la en kurs för radiodomare i sommar. I
samband därmed bl1r det också en uppvisnlng 1 sjömodel1flyg av med-
lemmar i Söderfors Fk.

Sjnggltävligrng
Aeroklubben i Malmö höll 1 år sln plrlgsttävling på Es1övs Flyg-

plats. Tävllngen gällde endast de internationella klasserna. Någon
resultatllsta har vi tyvärr ännu inte erhålIit.

Tönsbe

Stockholm
Stockholm
ISil-Frifand
Tyskland
Stockholm



VM-uttagnipgarna

Uttagningstävljngar til1 Vl"f pågår nu som bäst runt om i världen.
För att börja med värcl landet !1rg]gg4, så hölls dii.r den första uttag-
ningstävlingen den 22 juni. De bästa på denna tävring vari
Krass G-in'i i il, ääilåh" fiixn:uk i;;ä'lu

4. R. Palmer Croydon B+9 rr

0bs. att vär1dsmästaren i F-int Ron Draper i år har övergått till G.

Klass F_inr 

' 
å, fliåtåt:iå,,. tiåil;",_. åå? 

":o

4, K. Glynn Brixton 882 rr

f Scbweiz har hållits två uttagnlngstävlingar. Resultat:
Elass G-in'i 

i: $, fläååi," nil;ä:til#' iiäiiii=iåå; 
"l-

4. B. Kaufmann Wlnterthur 399 + 64:.- = 1040 I'

Krass F-in'i i i, iili$å:"'- fi:;räv""' äii i ili=iåää 
'lu

4. R. Grappi Biele 846 + 653 = 1499 rr

Japan sänder endast två man i varje klass, nämligen:
Klass G-1nt 

L'. f,: ä;13il? g# "?k

Krass F-int 
L'. fi: å;3i;, ZgZ "?k

I T.ieckoslovakien l-eder Radoslav Cj;zek uttagningen i G-int med
en sammanlagd flygtid av 1214 sek på 20 starter. Ritning tilI
Cizeks model-l fanns i förra nr. av MODELLFLYGBIADET.

Eluf i l-inst-vrning
Europamästerskapen i linkontrollflygning höl1s 1 Barcelona,

Spanlen den 24 - 26 rna j . Resul-tat:
Final 1 TR-int 1. Fernand.ez Spanien ti.d, 5.34

2. Bernard Belgi-en 5 . 41
1. Pedemonte Spanien 5.5+

Stunt 1. Battlo Spanien 999,5 poäng
2. Rie5ler Tyskland 8'!7 !r

3. Pedemonte Spanien B2:- rr

lagtävlan 1, Spanien l7I2 poäng
2. Belgien 1518 rr

3. Tyskland 1485 rr

I TR-tävlingens tredje heat hade Fernandez en tid av 5 min 05 sek.

PlgstmodelJnlrtt
Douglas DC 7 C i SAS färger, skala I:95, pris c:a 12:-- kr.

F-modell-er
På föregående sida fj-nns överslktsritningar 1111 de två främsta

F-int modelLerna från US ilational-s 1957. f förra nr. av MODELLFL,YG-
BI'ADET angav vi- felaktlgt att Dan Sobala vann tävllngen med sin mo-
deLl SEEK, han använde i stäl-let den här avbildade modellen GEEF, €tr
utvecklin,g av Seek. Båda rnodel-lerna har Oliver Tiger Mk III motorer.



lubrlschins hö i drek,ord

Som vi 1 korthet rneddelade i förra
nr. av MODEIIJFLYGBI,ADET har Georgl Lu-
buschln, Sovjet, satt nytt höjdrekord för
modellflygplan med 5105 meter. Nu kan vi
ge en skiss av rekordplanet och en del
andra data.

Motorn är en f'K-6" 415 cc diesel,
total vikt c:a 2 kg därav c:a 7 hg bräns-
le. Med ett motorvarv av 4800 är motor-
tiden 2 timmar. Det tog dock inte mer än
45 min. för modellen att nå topnhö jd.

Vingprofilen är NACA 5409 och stabl-
lisatorn är^omställbar från 0" vid star-
ten ti}l -4"på topphöjd, detta för att ge
vi-ngen ti1lräck1-ig lyftkraft i den tunna
luften på hög höjd.

Världens största modellflygtävling
Amerikanska mästerskapen, eller US Natlonals som den kal1as, dr

världens största mode1lflygtävling. I fjor deJ-tog inte mindre än L52l
mode]lflygare och i år väntas deltagareantalet b11 ännu större.

Tävlingen pågår en hel vecka - den 2L-27 juli och hål-les i år
på Glenview Naval Air Station i Il-linois. Arrangör är den amerikans.".
ka modellflygorganisationen AMA i samarbete med USA:s flotta.

Ett referat från tävlingarne'" lcommer i nästa nummer av MODELI-
FI,YGBIADET.

Med.lemsantal
I motsats ti1l KSAK:s modellflygverksamhet, som utan uppehåIl

har gått titlbaka sedan är 1945, har den amerlkanska modellflygorga-
nisatlonen Academy of Model Aeronautics (nUl) Ot<at sitt medlemsantal
under år 1957 till 17632 med1., en ökning med 4000 medl-. på ett är.

Den engelska modellflygorganisatlonen .Jociety of Model Aero-
nautical Engineers (SttAn) naOe aen I0/5 I95B sammanlagt 8159 medlem-
mar en ökning med 1I% pä ett år.

Europa-pokalen

Tävlingen om "Europa-Coup" gick i Saar den 5-6 jull. 0m det va:
några svenska deltaEgare vet vi inte, men det är inte omöjligt för
svensk4 modellflygare har haft framgång på denna tävl1ng förr om

åren. År L955 vann Rolf Hagel F-lnt klassen och år 1956 Hans Friis
samma k1ass.

Gummlmotormode 1le r
På följande tre sidor är 6 översiktsritningar till framgångs-

rika G-int modeller. Det är 1:an och 3tan från Tyska mästerskapen
är L957 , tre model-ler som ingår i USA-laget till Vl4 1958 samt den
bästa svenska G-modellen under senare är. Samtliga utom Ragnar
Åhmans är konstruerade för 50 gram gummimotor.

Den model-l av Ragnar Åfrman som vi visar är den äldre konstruk-
tionen som även lloger Haag har flugit. T 111 SM i Jönköplng had.e Åhman
byggt en ny modell- med 14-strängars motor, balsaklädd vinge och annan
profil. Motortid c:a 40 sekunder'



3rs!,.
55cnD
fäll.

G-int
Bruno Heidrniil,ler

Hannover
tysk mästare 1957

L682 sek
(t0 starter)

Skala 1:10

G-i.nt
Manfred Riidle

Stuttgart
3za tyska mästerskapet

1670 sek
(fo starter)

Ska1a 1:10

Prop,
60cmD
fäll.

k.........,.............



ProD.
SIcmD
56cmS
fällbar

G-int
George Reich

Farvelw Park, Ohio
Medlem av USA:s

VM-lag L958
852 sek

Skala L:10

14 str. 6x1 Ptrelli
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Prop.
45cnD
52cnS
fäIlbar

c-int (8Q e)
Ragnar Åhnan
Norrköping

Svensk mästare
\955 ,1956,1957

m. m.

Skala 1:10

Profil: NACA 44l,2 (modlf. )

12 str. 6xI Plrelli
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i
...::.....
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Trim t höger/vänster
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Proo.
,6cnD
6lcnS
fällbar

O-ittt
Herbert Kothe

Arlington, texas
Medlem av USA:s

VM-Lae 1958
Br7 sek

Skala 1:10

'v-
i
:

:

I

:

i

:

:

:

i

':

100

L2 str. 6x1' motorti-d
Pirel,lt

47 sek

Vineprofil:NACA 4612
Sta6irofil: Clark Y

Prop.
5lcmD
45cmS
fällbar

höger/höger

5xl Pirel]i

G-int
Sa1 Cannizzo

Staten Islandr N.Y.

Medlem av USA:s
VM-lag 1958

900 sek + 28 min.

Skala 1 : L0

L2 15

Virrgprof 11:
Stabprofil I
ned flappad

NACA 6409
B% Clark Y,
bakkantTrim:

str.



MODEI],F].,YGNYTT TRÅN UTIANDET
============= ====== ========= ===== = == =========== ==========

Tävling sve rksamhg !en, i,, Tyskland
Tyskarna för en noggrann statistik över sina modeLlflygtävlingar

och av denna framgår att det numera är en mycket lntensiv tävllngs-
verksamhet och en hög standard på modellflyget i Tyskland.

Tävllngsverksamhetens utveckling under åren frangår
av ned.anstående. Antal tävlingsresultat :

900 sek
800 - Bgg seX.
750 - 7n9 sek.
7.OO - 749 sek.
över 700 sek.

år 1o5,

S-1nt är L951

1
7

4

är ]-955

t955 re56 Leil13t3
72l.26

11 20 U.19 44 64

850
800

899 sek.
849 sek.

L957

l-957
1
4

11
19
35

r957
4
I

2!
19

r953

r95g
I
3
9

1B
31

L956
1
9

20
12

4
2
b

u+
5
5

_9
19

r955
3
6

20a
t955-

5
7

T2T

ry
1
f
2

r954
5
t

14
22

t954
1
3

!,
B

ry
7

a
9

G-int t956 1957
11 45r5
24 21&rt

850

Klass F-int
900 sek.

850 - 899 sek.
800 - 849 sek.

T2?
är L953

över 800 sek. 10 ?

Nedgången i kLass G-1nt under är L957 förklaras av att täv-
lingarna eått enligt de nya 50-gr reglerna. Av d.e Lt tävlingsresul-
taten med full "maxrr i klass F-1nt är 1957 svarar Herbert Tlach
för lnte mindre än fyra.

Tyska mästers.kapen
Tyska mästerskapen för frlflygancle modeller hålles i Saarbriicken

den 1 - 3 augusti. Förutom i de lnternationella klasserna täv1ar man
också i klass S-l- och F-l samt med flygande vlngar.

Til] nästa nr. av MODEIL,FLYGBIADII har Otto Henningsen lovat att
ge ett utför1igt referat av tävlingarna.

Unge rska r]tt?gningstävLingarna
I Ungern har man hållit inte mindre än tre tävlingar för att få

fram ett verkligt starkt VM-lag. Resultat:

över 800 sek.

KLass G-int
Julius Krizma
George Benedek
T.,adislaus Azor
Ernst Frlgeyes

Klass Il-int

1.
2.
5.
4.

1.
2.
t.
4.

Andreas Metzner
Mathias Gasko
Ernst Frigyes
Lazlo Ordögh

844
7l-9
707
766

den 2/.1

851
819
827
680

23/3
836
854
B+6
762

23 /3

900
872
900
900

L2/ 4

900
890
895
673

12/ 4

900
900
810
900

Sammanlagt

= 25BO sek,
= 2467 sek.
= 2448 sek.
= 22OI sek.
Sammanlagt

= 265L sek.
= 259I sek.
= 2557 sek.
= 2480 sek.

899 sek.
949 sek.
800 sek.
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Skala

S-int

Slobodan Babic
Jugoslavien

VärIdsmästare l-957

i<.. ........>:
i 'l 1 2,z/r_:
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Gunnar Ka1än m.fl-.
FK Gamen, NorrköPing

185
:

I

:

:

i

i

:
I

Rune
NAFK,

Svensk
Svensk

S -int
Johansson
Norrköping

mästare l-956
mästare 1957
m. m.

Skala L:10
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S-int 1952

Jurlj Sokolov
Sov j etrrnio,nen
2:a VM 1957

S-lnt 1956

Jurij Sokolov
Moskva

Ryska mästerskapen
r956

Skala



1-int
fnge Andersson

Tolg
Länsmästare L957

Skala 1:10

< "' 18 " >

I
(

S-int
Adalbert Völker

Zweibriicken
fy'sX mästare 1957

Skala

t0 0 50
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S-int 195J

Jurlj Sokolov
Sovj etunionen
2:a VM L957

Skala

S-int ].956

Jurij Sokolov
Moskva

Ryska mästerskapen
r956

I !:
li:1l:lll

tl
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q>i

16>
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S]<aIa I :10

s,-1gt
Hansheiri Thomann

FK Oamen, Norrköping
3:a VM l-956 B2I sek
6:a VM l-.955 8t6 sek
8:a VM L954 4BB sek

(rtir sehwelz )

1å mm balsa fåx6 furu Spryglar av 1å mm balsa

balsa 1åx5 furu Förstärknlng av 1å mn

tå mm flak SPrYgLar av 1 mm balsa

5*S mm flak
()---- 1 mm flak

0'8



Skal.a 1: ]0

S-int
Max Hacklinger

tandshut, Tyskland

016 n

?"
iro
:

15 15



..>:.

S -int
Helmut Klink

Rend.sburg

Tyska mästerskapet
r957

skala

100 50 cm

S-int
Vladislav Spulak
Tjeckoslovakiet

Öststatsnästare I956
6 za VM 1956
l-B:e Vl'l 1957

Skala 1:10
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Kommentar till ritningarna och datqlelelle!

T tabellen på föregående sida har vi sammanfört d.ata orn 14 segel-
modellkonstruktioner som kan anses vara de ledande för dagen' Till 10

av modeLlerna 
-ii"n" 

också översiktsritningar. Här nedan skall vi 6lrans-
ka de olika modellerna nera i detalj '

För att börja med vär1dsmästaren !]obgdan.Babic, så har han en

nycketvarpropå'iio''u"'dmod.eIf.stat:.@.endast7,7Ldm2.
li-"åau".iå"ttäu ritni-ngar framgår bärplanens konstruktion,

ffi,*
En intressant detalj på VM 2:an Ju&j Soko+ov,i^modell är den IånS-

sträcktanosfenanava1uåiniump}åte1@ågot1iknandean-
"a"a" 

Rudolf lindner på sln "Spinne -54" och även nosfena av vanlig
hög typ har använts air bl.a. eägelsmannen John 0'Donnell. Det är otvi-
u"iagiigt att en nosfena förbät{rar startegenskaperna om den är rätt
utformaä. Sokol-ovs modeLl är säkert värd att kopierar nen en viss om-
konstruktion betr. detaljerna tillrådes dock, så är t.ex. vingens bak-
t<ant 2xtr0 mm och bör utbytas mot en kraftlgare list. Nedan kroppssek-
tioner och bärPlansProfiLer.

t.v. kroPPsektion vid vlngen t.h. sektion av bakkroppen

Spryglar av 0,8 mm hårdträ- med
fOr-startningar vi-d virrgbalkarna
Vingskarv av

2x5

2å mm pianotråd

Iäx1

Skala
L----
@

0 121 + 5 6 cm

Som järnförelse finns också en rltning på Sokolovs modell från 1956
mea iit6en han blev 3ta pä ryska mästerskapet detta år. Anmärknings-
värt är att Wf e anvånde'Sokälov Hansenproiit på sin modell (lii<som
l:an och 2tan vid denna tävling) medan han 1957 har övergått till en
tunnare profil, liknande MVA L23 eller Gö 4J-7.

Tjeckerna hade stora tävllngsframgå_ng-ar. 1_ segelklassen är 1956
då de öom bekant överlägset tog hem lag-VM. AIla deras modeller var
rnycket lika varandra och här har vi medtagit-.fl+dislav.,Spu1ahs mod.e11

Sbulak var 6:a på VM 1956 och blev dessutom "Öststatsnästareil vid en
tåvling i Ungern sommaren 1956.

Den modelltyp som numera helt dominerar har utvecklats i central-
europa. Det ar AårfOr heLt naturligt att vl har medt?git iltg mindre än
4 tyäta modeLler. Två lite äldre som har bildat "skola" och två nya,
1:ah och 2zan från Tyska mästerskapen 1957.

3x5



De båda klubbkamraterna Max Hackl-_lr.ger och Rudoif Lind.ner från
lrandshut anses som tysklands främsta segelmodell,experter. Rudolf
lindner är hittills ensam om bedriften att erövra VM två gånger.
I tabellen har medtagits hans modelL från år 1955 ,len har en kor-
tare kropn och större V-form än "Spinne/54u. Max ilackllnger är den
främste teoretlkern och här har v1 medtagit hans senaste model-l MP 12.
Både lj.ndner och Hacklinger har numera lagt r-rpp det aktiva tävlandet.
Rltningar till både i[P 12 och Spinne finns att köpa i hobbyaffärerna.

Adalbert Vö1ker blev tysk rnästare l-957 och HelJLut_KI!4E blev 2ta
påsa@rasmod.ä11erkankarakteriseEil_somL1tVeck1ingar
av Hacklingers och Lindners konstruktioner. T,ägg särskil-t märke till
den rel-ativt stora V-formen. Nedan profilerne till Völ-kers mode11.

Ett par byggsatsmodeller har också medtagits i datatabel.len, näm-
ligen Börge & Hans Hanseng "skymaster och le-Lix lalssons "Nordic'r.
Tillsanmans med den engelska I'Tnch Worm'r är detta de enda byggsatser
som kan rekommenderas. Hansen har till VM 1956 ornkonstruerat "Sky-
master" så att den har ::ak V-form på vlngen och V-formad stabilisator.
Vingprofilen har han gjort ännu tjockare och mj-ndre väl-vd.

En moilell av Rolf Hagel förtjänar också en plats i tabellen.
Se ritning till "Miss Max" i Flyg-Revyn mars 1957.

Rune rrTermik-Johan" Johansson var s.rensk mästare i S-1nt kl-assen
både ffi-DeEäilTonstrut<tion: Flygkropren består baktllt av
en rörkonstrulction av lf mm bal-sa nedslipad 1111 1frilr samt framtil-l
av 5 mm furu i mitten med 15 mm balsa på båda sidorna. Vingens fran-
kant av 10x15 balsa, mittbalkar av 7x5 furu, bakkani 4x25 balsa. Ving-
fastsättning av J mm pianotråd. Stabrlisatorns framkant 5xl-0 baIsa,
mittbal-k 3xJ bal-sa, bakkant 3xJ-5 balsa. Vingprofll-en ay av egen kon-
struktlon, en11gt uppgift ungefär som Gö 417 men mera framkantsvälvd.

Vid VM-r.rttagningen 1957 lyckades Gunnar Ka16I som förste svensk
göra fem "max" - 900 sek. Konstruktionen fJ-ygs med gott resultat även
av andra medLemmar av FK Gamen, bl.a. Göran Äberg. Både vlngens och
stabilisatorns överslda är balsak]ädda med en turbulensllst vid fram-
kanten. Vilken profil som används vet vi tyvärr inte.

Schweizaren Hansheirl Thoma-4n, som f .nv. bor i Sverige, är en
avvär]-densfram.gängffingsmod'e11f1ygarcFörutöm.d.epå
ritnlngen angivna tävlj-ngsresultaten kan nämnas föijande: 1:a Gamens
Jubileumstävling 820 sek, 1:a Europa-Pokalen 1955 t. Saar 653 sek, 1:a
I0-perioders tävli-ng i Schweiz IT1L sek. Lägg särskilt märke till den
osymmetriska vingen. Kurvrodret ger utslag åt höger under starten och
åt vänster under glidet. Ritnlng till Thomanns modell finns att köpa.

Slutligen har vi Kronobergsmästaren &gg_&qe-.Ipåq4s modell-, den
kan anses som en god sammanfattning av alLa de andra modellerna. Möj-
ligen är den nfrgot för extrem och gör sig nog inte så bra i bl-åsväder,
men i lungt väd.er är den nästan oslagbar. Eventi-relli kunde han plocka
bort snediisterna i vi-ngöron och stabbe för att få dessa så lätta som
mö j ligt .

---o0o---
Vi avsLutar detta nr. av MODEILFLYGBLADET med en ritning - med

detaljer i ful-l skal-a - tiII en molern S-1:a.



Stab. spets VingsPets

tmm
2mm

Stab. spryglar
av I nm balsa
avstånd 35 nn

2x2

Spryglar Vl - V4
äv- 2 mm X-fan6r

Spryglar V5 - V10
av 2 mm balsa

ltxt

2x10

v-3

v-4

X-fanär

Kropps-
sektioner

v-10

v-7



EN, MO,pEEN .S-1-:a

Detaljer i ful1
skala på föreg.

sida

Sprygelavstånd:
1-2=]5mm
2-3=15mm
3-4=20mm
4-5=50mm
därefter 40 mm

Skala
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