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Air Sar
- hjälp från ovan



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

Gör PR för 
modellflyg

Sveriges 
Modellflygförbund
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Ledare

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

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

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

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

Förbundsmärke, blazermärke 10:-

Slipsklämma med förbundsmärke 40:-

Pins 10:-

SMFF-dekal   5:-

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

Lucy, byggsats 35:-

Registreringssiffror, ark 60:-

Myggan, introduktionsmodell, byggsats 15:-

Thermal Dart, lite större AMA Cub 60:-

Flygmaskinen, byggsats 30:-

Linus, linmodell enbart ritning 30:-

Handbok, Modellflygets grunder 20:-

Handbok, Vi modellflyger, 2 delar 20:-

Handbok, Att vara modellflygledare 20:-

Ingela Persson
Ordförande

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

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

Revisorer    Namn    E-post
Revisor    Anders Eriksson   anders.s.eriksson@yit.se 
Revisor    Sten-Åke Aspenby   stenlampa@msn.com

Styrelsen SMFF 2013

S å var sommaren över och 
hösten har gjort sitt inträde. 
Jag hoppas ni hunnit flyga 

mycket under den fina sommaren. 
Och då är det extra viktigt att tänka 
på säkerheten, aldrig slappna av.

Gör den där sista kollen innan du 
går upp så att inget lagt av sen förra 
flygningen. Kom ihåg att ha batteri 
både till mottagare o sändare 
laddade…Programmera failsafe 
på radion, din 2,4 radio kan tappa 
kontakten.

Ja, jag vet att ni kan allt det där 
men det tål att upprepas så att vi 
inte får några allvarliga incidenter. 
Säkerheten framför allt!

När hösten kommit så börjar 
det nya aktiviteter för de flesta 

klubbarna. Inomhusflyget är  riktigt 
kul och många har tillgång till stor 
eller liten hall.

Här i min lokala klubb (Växjö RC) 
så börjar vi nu i mitten på oktober. 
Inomhusflyget ger stora möjligheter 
till nyrekrytering.

Samarbeta med skolor, bjud in 
företag eller andra föreningar till 
”prova på”. I samband med det så 
kan ni även tjäna in SISU-bidrag.

Och på tal om SISU så har 
Breddgänget kommit igång med 
sina informationsträffar. Dessa görs 
regionsvis, där klubbarna bjuds in. 
Sisu´s lokala representant kommer 
och talar om vad de kan göra för er.

Breddrepresentanterna visar 
klubbledarpärmen och hur ni kan 

nyttja den för att underlätta i 
föreningsarbetet. Och vem vet, ni 
kanske får möjlighet till intressanta 
samarbete klubbarna emellan.

Så missa inte det!!
Ha en fortsatt bra höst.
 
Flyg högt, flyg väl, flyg länge.

Ingela Persson
Förbundsordförande

ordforande@modellflygforbund.se
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Sveriges Modellflygförbund

Ordförande Christer Malmesäter ordf_vobredd@modellflygforbund.se

Vice ordf Sture Kinell vordf_vobredd@modellflygforbund.se

Ledamot Inge Sundstedt familjen.sundstedt@spray.se

Ledamot Claes Wahlundऀ claes.wahlund@telia.com 

Redaktör Vakant red@modellflygnytt.se

VO-bredd består av följande personer:
Verksamhetsområde Bredd

vobredd@modellflygforbund.se

Funktion Namn E-post

VO Bredd i SMFF

modellflygnytt nr 5 2013

Nu börjar den varma utesäsongen lida mot sitt 
slut och inomhus flygningarna börjar planeras.
Hösten ta sitt intåg och vi får minnas en 

underbar flygsäsong som går mot sitt slut.
För detta år var vädret på vår hobbys sida.

Vårt pilotprojekt med informationsträffar för 
klubbar är igång. Nästa anhalt blir Luleå och 
Umeå. Här bredvid kan ni läsa en recension av 
en klubbs åsikt.

Som sagt: Vi går igenom klubbledarpärmen 
och träffar en SISU representant för klubbens 
område.

Vi i Bredd har fortfarande inte hittat en ersättare 
till Åke till tidningsjobbet. Därför frågar vi ut 
igen om det är någon som känner sig manad 
att hjälpa till med att göra en tidning och hålla 
kontakten med annonsörer. 

Kontakta mig, ordf. Bredd Christer

Ta vara på resterande säsong av sommaren 
och flyg mycket. Snart är det mörkt och kallt.

Christer Malmesäter 
ordförande SMFF Bredd

Hej alla modellflygare

5

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

initiativet att skapa en klubbledarpärm

Denna klubbledarpärm riktar sig till klubbar som är 
anslutna till Sveriges Modellflygförbund.

Innehållet skall ge information, riktlinjer  och 
förslag till ett framgångsrikt klubbarbete.

SMFF-Bredd hoppas att innehållet i denna pärm 
kommer att vara till stor nytta och hjälp i ert klubbar-

bete.

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.

September 2013, jag och min flygkollega Mikael Sundqvist 
från Siljansbygdens Radioflygklubb drar till Falun för att lyssna 
till Vo Bredd, Sture Kinell och Clas Wahlund. Vi hoppas på ett 
”ge och ta” möte och det blev det verkligen. Deltagare kommer 
från klubbarna i Säter, Borlänge, Rättvik, Falun, Gagnef och 
Siljansbygdens RFK. Vad kan vi/ni om klubbledarpärmen ? 

SMFF försäkring och säkerhetsfrågor. Förstår vi ? Spontan-
flygningar här och där. Har vi täckning vid olycka? Visste ni att 
meetings och tävlingar skall anmälas till polismyndighet?

Tar vi till vara möjligheterna till ekonomiska bidrag? Hört talas 
om/utnyttjat SISU, Idrottslyftet eller anläggningsstöd? 

Jag måste erkänna att det uppkommer vita fläckar i min/
klubbens kunskaper där Vo Bredd bättrar på kunskaperna.

Och så det ständigt återkommande ämnet ”Rekryterings-
arbete”. Förtvivla inte, lagom till årsmötet 2014 lanseras en CD 
med stödmaterial som klubbarna får i brevlådan. 

Sammantaget gav VO Bredd mötet i Falun bra information 
med närkontakt till förbundet i en spontan och informell 
diskussion som klubbarna i riket inte skall missa att taga del av.

MVH/Lars Holmsten
http://www.siljansbygdensrfk.se/index.php?right=planket

Vo Bredd på turne

Klubbledarpärm
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Sopwith

Cameln var ju en dubbeldäckare, 
hade en spännvidd på bara 8,5 m och 
standardmotor var en 130 hkr Clerget 9B 
roterande 9-cylindrig motor. Maskinen var 
huvudsakligen gjord av trä och duk och 
fullvikten var bara ca 600 kg, maxfarten 
var 185 km/t. Den var beväpnad med 
två Vickers 0.303 (7.7 mm) maskingevär 
monterade ovanför motorn och synkroni-
serade med propellern. Det finns nu bara 
sju originalplan kvar i världen, dock har det 
byggts en del repliker.

Cameln konstruerades och byggdes 
av Sopwith Aviation Company, med 
grundaren och flygpionjären Thomas 

Sopwith samt testpiloten Harry Hawker. 
Efter kriget fick denne ge namn åt den av 
kompanjonerna nystartade firman H.G. 
Hawker Engineering, som senare blev 
Hawker Aircraft och Hawker Siddely, 
tillverkare av flygplan som Hart, Hurricane, 
Typhoon, Tempest och senare Hunter och 
Harrier.

Great Planes 
Sopwith Camel
När det åter började klia i fingrarna efter 
bygget av min FMS Spitfire (MFN 1202), 
gick tankarna till en dubbeldäckare från 

första världskriget, och valet föll då ganska 
naturligt på Sopwith Camel! Jag letade 
efter en modell i samma skala som de jag 
tidigare byggt, alltså ca 1/8, och hittade 
då Great Planes fina Camel. Den är inte 
gjord i foam utan på traditionellt sätt med 
klädda vingar/kropp i balsa och plywood. 

Modellen är redan till stora delar 
hoplimmad och klädd och kallas därför 
ARF. Nu tycker jag egentligen att den 
beteckningen är felaktig eftersom den 
levereras utan motor, ESC, servon och 
propeller samt med omonterade hyllor 
för dessa, den har också många andra 
omonterade detaljer, inte särskilt nära 

Great Planes 
Sopwith Camel ARF

Den legendstatus som Supermarine Spitfire fick under andra världskriget motsvaras väl 
närmast av Sopwith Camel under första. Cameln kom ut på förband så sent som i mitten av 
1917, men den hann ändå byggas i närmare 5500 exemplar till början av 20-talet. Den var 
överlägsen de tyska planen genom sin stora vändbarhet, i händerna på en skicklig pilot var 
den ett mycket dödligt vapen, den svarade för nära 1300 nerskjutningar på bara ett drygt år 
fram till krigsslutet. Många brittiska flygare blev ess med mer än fem nedskjutningar med 

den här maskinen och man tog slutligen över luftherraväldet över kontinenten.
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Sopwith

färdig att flyga alltså!
Nu kändes det inte helt fel med en 

modell med litet mer ”tuggmotstånd” än 
de vanliga ARF:erna i foam som går att 
göra klara på några timmar. Byggtiden 
anges här till 6 – 8 timmar, men räkna med 
några extra kvällar av njutning utan stress. 
Spännvidden är 90 cm mot originalets 
8,5 meter, något mindre än 1/8 alltså. 
Cameln är ganska kort och modellens 
längd bara 63 cm! Vikten blir ca 750 
gram flygfärdig, med dubbla vingar och 
därmed stor vingyta blir vingbelastningen 
under 30 gram/kvadratdecimeter, en äkta 
parkflygare alltså!

Bild 2 visar den trevliga kartongen till 
modellen med bilder som visar vad som 
ingår i byggsatsen. På bild 3 har jag lagt 
ut alla delar efter uppackningen, och på 
bild 4 har jag samlat allt som måste köpas 
till för att få modellen flygklar, förutom 
mottagaren (och förstås sändaren som 
väl de flesta redan har till andra modeller). 
Det finns rekommendationer på lämpliga 
komponenter, men här kan man ju själv 
bestämma vad man vill använda. Man 
kanske redan har något i lådorna hemma, 
annars är det kul att botanisera på nätet 
och försöka hitta komponenterna med 
bästa pris/prestandaförhållandet! 

Själv köpte jag modellen till litet rabatterat 
pris från Micro Flight Tech för att gynna 
svensk modellhandel, men elektroniken 
tog jag ändå från Hobby King i Hongkong 
eftersom prisskillnaden är stor. Jag 
fastnade för följande komponenter:

 
Motor: Turnigy D2836/9 950 KV
Fartreglage: Turnigy TY-P1 25 Amp
Servon: HXT900 9g 1,6 kg 0,12 sek

Jag har en Spektrum DX8 sändare, men 
jag vågade inte satsa på HK:s Orange 6 
DSM2-mottagare även om den fått goda 
vitsord på nätet. I stället köpte jag för 
säkerhets skull en 6-kanals originalmot-
tagare Spektrum AR600, och för att kolla 
ackspänning och signalkvalitet byggde jag 
in en telemetrisändare TM1100 ”fly by”, 
alltså med ganska liten räckvidd. Dessa 
köptes också från MFT.

Lättbyggd modell
Med modellen följer en mycket utförlig och 
bra beskrivning på engelska med många 
illustrationer. En bra byggbeskrivning 
med bilder i färg och litet extra tips och 
omdömen av Ken Isaacs finns också på 
http://www.rcuniverse.com/magazine/
article_display.cfm?article_id=1081. 
Som sagts är modellen färdigklädd med 

Monokote, men litet slarvigt med en del 
rynkor här och var. I beskrivningen skyller 
man på att de uppstår i transporten vilket 
verkar mindre troligt, men man visar med 
flera bilder hur man tar bort dem med ett 
klädseljärn. När man är nöjd med klädseln 
limmas stabbe och fena med CA. Upprikt-
ningen av dessa beskrivs utförligt! 

Servona för höjd- och sidoroder skruvas 
eller limmas i en ram längst fram mot 
motorskottet, bra för tyngdpunkten! 
Stötstängerna till dessa träs in i färdiga 
rör fram till servona, roderhornen träs 
på och limmas på rodren. Den färdigs-
tansade plywoodhyllan för mottagare/
fartkontroll limmas nu, har mycket god 
passform. Därpå monteras mottagare och 
fartkontroll med kardborreplattor, bild 5.

Motorn fästs med tre skruvar med 
distansrör i färdiglimmade fästmuttrar. 
Jag fick tillverka en mellanskiva för motorn 
eftersom den har fyra fästhål i st f tre på 
originalmotorn. Sist monteras ackhyllan 
med ack, bild 6. Med modellen följer 
också en ”fuskmotor” i plast för att göra 
modellen mer skalalik, där måste man 
komplettera med att borra ett antal 1 mm 
hål och montera pianotrådar som simulerar 
motorns ventillyftare. Efter montering i 
motorkåpan ser det riktigt skalenligt och 
trevligt ut. Det är lätt att komma åt batteri 

Kartongen visar vad som ingår i satsen.

Kropp, vingar, stabbe och fena kommer färdigklädda. Delar som måste köpas till.
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och elektronik genom att överdelen på 
framkroppen går att lyfta bort, på den 
delen limmas en pilotfigur och kulsprute-
attrapper, bild 7.

Mottagare och fartkontroll kopplas 
till motor och servon. Med sändaren 
nolltrimmad monteras servooken vinkelrätt 
mot stötstängerna som låses med rodren 
neutrala. Litet gänglåsning på skruvarna i 
fästnipplarna skadar inte. Batteriutrymmet 
är ganska generöst, rekommenderat 
batteri är 3S 11.1 volt 1250 – 1500 mAh. 
Batteriet fästs förstås med kardborreplatta 
och band. Jag använder samma ackar 
som till min Cub J3, Turnigy Nanotech 3S 
1300 mAh.

Skevservona skruvas eller limmas 
på plattor i undervingen. Två korta 
stötstänger träs in i roderhorn resp. 
servo och förenas med en krympslang 
och lim, bild 8. På samma sätt kopplas 
skevrodren i undervingen till övervingen 
när väl vingarna monterats. Stöttor mellan 
kropp och övervinge och mellan vingarna 
skruvas och limmas fast, detaljerat 
beskrivet i manualen. Likaså är det lätt 
att montera landställ och sporrskida. Nu 
är det dags att montera propellern, en 
ca 10 x 4,5 ”slow flyer”, och balansera 
maskinen. Planets tyngdpunkt justeras nu 
med vikter på motorspantet, skall ligga ca 
73 +- 6 mm från övervingens framkant. 
Kolla också att modellen är balanserd i 
längdriktningen, justera om nödvändigt 
med vikt på undervingens ena spets.

Justera slutligen sändaren så att rodren 
går åt rätt håll och så att utslagen blir 
lagom stora för olika känsligheter. Även 
detta är urförligt beskrivet i den utmärkta 
manualen!

Skaladetaljer
Modellen efterliknar enligt tillverkaren en 
original Camel, men den har bara nationa-
litetsmärken, inga förbandsbeteckningar 
som alltid användes i krigstjänst. Jag har 
därför kompletterat den  med sådana för 
att få den litet mer skalenlig. Jag valde då 
Camel B1 från 70 skvadronen som flögs 
av nyzealändaren Clive Collet, han tog fem 
av sina tolv segrar med den Cameln. För 
fina bilder på en replika av den maskinen 
kan man t ex gå in på http://www.iart7.
com/WARBIRDS/gallery11a.html. En 
sökning på Sopwith Camel B1 ger också 
andra intressanta länkar.

Först tänkte jag skapa beteckningarna 
i Powerpoint och skriva ut dem på vitt 
dekalpapper. När jag letade stoff om 
Camel B1 hittade jag dock färdiga 
dekalark hos Callie Graphics i USA, www.
callie-graphics.com. Där finns dekaler 
i olika skalor för en mängd modeller, en 

Sopwith

Motor med ESC, höjd- och sidroderservon samt mottagare och telemetrienhet.

Batterihylla.
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veritabel guldgruva för skalabyggaren, 
mycket snabb leverans med hög kvalitet 
till facilt pris! B1:an har också trä bakom 
och under sittbrunnen så jag klädde 
de delarna med brun plastfilm. Fenan 
målades vit och försågs med dekaler 
Sopwith Aviation.

På originalet finns förstås en mängd 
riggning mellan vingarna och till kroppen, 
inget sådant fanns med i byggsatsen. 
Jag kompletterade med riggning av 0,5 
mm2 wire. Man fäster wirarna i landstället, 
med smart dragning runt skruvarna till 
vingstöttorna kan man sedan få till all 
riggning med två långa trådar per sida!

Flygning
Modellen flyger snällt utan otäcka 
vikningstendenser, tippar bara rakt fram 
vid överstegring. Med fullt gaspådrag 
skuttar den formligen upp i luften på bara 
någon meters rullning. Den är då alldeles 
för snabb för att vara skalalik, med ca halv 
gas uppför den sig mer som originalet. 
Flygtiden med en 1350 mAh ack på halv 
gas är runt 10 minuter. Med litet extra 
gas är den liksom originalet synnerligen 
manövrerbar med snäva svängar, rollar 
och loopingar! En verkligt kul modell i 
hög kvalitet som alltid från Great Planes! 
Slutligen ännu en bild på den läckra 
färdiga modellen, bild 9.

Bo Samuelsson
Malmens MFK

Linköpingseskadern LEN

Sopwith

Pilot, kulsprutor, motorkåpa och fuskmotor.

Camel B1 klar för start!.
Skevroderservot i undervingen samt 
länk upp till övervingens skevroder.j
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Gränscupen

G ränskuppen 2013 avgjordes på 
Anrås flygfält i Tanums kommun. I 
år hade tävlingsarrangören Ingmar 

Svensson lyckats få disponera hela 
flygfältet exklusivt för gränskuppen 
2013 i hela tre dagar. Tävlingen till ära 
hade Ingmar tagit fram två mycket fina 
vandringspriser, ett i Nordic och ett i F3A. 
Priserna har 10 platser för inskription. 
Från 2012 till 2021 och i Nordic har, efter 
att tävlingen avgjorts, Fredrik Lundberg 
två inskriptioner och Anders Johansson 
två. När man lyckats få tre inskriptioner 
i rad får man behålla priser efter 2021. 
Ingmar hade även året till ära fixat utomor-
dentligt bra väder. Förhållandevis svag 
vind och solsken. Nästa för bra väder 
eftersom himlen var helt molnfri. Det finns 
som Roland sa, ”inget att sikta på” när 
man flyger. 

Tyvärr kom endast en Norrman, Henning 
Jorkjend för att tävla i F3A. Målsättningen 

med gränskuppen är, nu som då, att öka 
tävlingsutbytet mellan Norge och Sverige. 
Ett förslag som framfördes under tävlingen 
är att Gränskuppen ska bli en uttagnings-
tävling till landslaget även i Norge.

Ingmar hade flyttat platsen vi skulle 
tävla på längre ner på fältet. Det innebar 
att vi kunde använda hela dagen för 
flygning utan att solen låg i ”boxen”. Vi fick 
även köra med våra bilar på fältet vilket 
underlättade transporten av flygplanen till 
tävlingsplatsen.  Flera av de tävlande hade 
anlänt redan på fredagen. På fredagen var 
det F3A ”nostalgitävling” eller meeting 
med ”gamla” F3A konstruktioner från -60, 
-70 och -80 talet. På den tiden var det 
bland annat Curare och Arrow som gällde.

 
F3A
Som vanligt började tävlingen med F3A 
och som vanligt hade jag fått startnummer 
ett av sex deltagare – av någon anledning 

– det är normalt ingen fördel att börja. 
Så jag plockade ihop min modell snabbt 
och flygningen gick förhållandevis bra. 
David Lundström och Anders Johansson 
lyckade klippa till med exakt 912 poäng 
var i första omgången. I andra omgången 
knep Anders en 1000 poängare med 
David flåsande i nacken med 986 poäng. 
I tredje omgången slarvade Anders med 
en spinn och David knep den 1000 
poängaren. Anders var taggad till tusen 
i sista omgången och knep sista 1000 
poängaren. På tredje plats kom Johan 
Brorsson bara några få poäng efter. 
Johan tränar oerhört ambitiöst ca 4 
gånger i veckan. Själv tränar jag ungefär 
en tredjedel av det. Så oavsett hur jag 
ser på resultatet, så ur mitt perspektiv är 
det i alla fall rättvist. Alla tävlande i F3A 
flög stabilt och bra med mycket få missar. 
När jag började flyga F3A hände det i alla 
fall någon omgång att någon pilot inte 

Gränskuppen 2013  

Alexander Moberg med sin Synnergy
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Gränscupen

fick igång sin motor eller att något annat 
strulade, t.ex. motorstopp. Vid en närmare 
analys av mitt dommarkort kan jag 
konstatera att jag inte fått någon ”nolla” 
alls. Jag är nästan säker på att jag inte är 
ensam om det i F3A. 

Nordic
Till tävlingen i Nordic kom hela 9 tävlande 
till start. Särskilt roligt var det att en junior, 
Alexander Moberg (och om jag i någon 
annan artikel i MFN skulle ha kallat honom 
något annat ber jag ursäkt) även i år valt 
att delta. Alexander hade köpt Fredrik 
Lundbergs fullstora Synergy som han flög 
på ett förträffligt sätt och kom på 5 plats 
före flera välmeriterade rävar. Alexander 
vann juniortävlingen och fick ett särskilt 
pris för det. Jag är övertygad om att han 
kommer att vara laddad inför framtida 
tävlingar. 

I Nordic segrade, vår nyblivna NM silver-

medaljör i Nordic, Fredrik Lundberg. Även 
i år ”läste” och ”coachade” jag Fredrik. På 
andra plats kom, en för mig, ny tävlande 
Bo Edström. Bo tävlade med en något 
mindre variant av Mythos, med takvinge. 
Bo vann överraskande omgång 3 och 
han flög oerhört stabilt hela tävlingen. Det 
visar tydligt att min gamla käpphäst gäller, 
det är inte grejerna som är avgörande för 
resultaten utan piloten. 

På tredje plats kom Johan Ahlström. 
Johan har haft uppehåll några år men 
visade att han snabbt kan komma tillbaka. 
Ett tips till, Fredrik, Bo och Johan… Det 
finns plats i anmälningslistan i F3A – redan 
i år. Jag kommer i och för sig att komma 
ännu lägre ner i placeringarna i F3A – men 
det gör inget. Bredd skapar topp och utan 
bredd kan vi inte få någon topp i F3A. Det 
skulle vara roligt om någon svensk kunde 
placera sig bland de 20 första på något 
VM/EM. Det har inte hänt sedan 1988. 

Domarna
Sven Lövqvist och vår internationellt 
meriterade domare Bengt Erik Söderström 
dömde tävlingen. De gjorde som vanligt en 
mycket bra insats. Om det är något som 
jag skulle vilja förbättra till nästa tävling 
så är det domarnas komfort. Domarna 
satt och dömde 60 tävlingsstarter under 
två dagar under gassande solsken i över 
30 graders värme utan varken ordenligt 
solskydd eller service med att få i sig 
ordentligt med vätska. Domarna gjorde 
en kanoninsats men är det något som kan 
förbättras till nästa tävling så är det den 
fysiska domarmiljön.  

Boende och mat
Precis som förra året valde jag att bo på 
Tanum Strand hotell. Det är ett mycket 
fint hotell som ligger precis vid vattnet. 
Även Kjell Matsson och Henning valde det 
alternativet. Några av de tävlande bodde 
på vandrarhem och andra i husvagn, 
husbil eller tält på tävlingsplatsen. Ingmar 
hade inför tävlingen varit i kontakt med 
en närliggande golfklubb för att vi skulle 
kunna få ordentlig lunch. Ni som till 
äventyrs läst min artikel från förra året 
vet att jag hade synpunkter på maten då. 
Tyvärr måste jag säga att golfklubbens 
mat inte nådde upp till mina förväntningar. 
Jag och Kjell åt middag på Tanum strand 
hotell. Maten var bra men aningen dyrt, 
det kostar att ligga på topp!

Flygplan 
Anders Johansson tävlade med en 
uppdatering av Wind S Pro, Mythos. 
Mythos liknar Wind S Pro på några 
punkter. Mythos är byggd med exakt 
samma kropp. Vingen, stabbe och 
sidroder är nykonstruktioner. Mythos har 
även en i mitt tycke en mycket ful takvinge 
som i mina ögon ”förstör” en mycket 
snygg och välbyggd modell. Tyvärr tror 
jag att takvingar, eller gangsterkepsar 
som jag gillar att kalla dem, kommer bli 
vanligare i framtiden. Takvingen är en 
airstratener som gör att luften som rörs 
upp av propellern rättas ut av takvingen 
och gör att framförallt sidrodret tar bättre 
och att rollarna blir rakare och bättre. Men 
de gör inte flygplanen vackrare i mitt tycke. 
Är det Anders som flyger bra eller är det 
modellen är som gör att Anders flyger så 
bra? Jag kan konstatera att David kom 
tvåa tätt efter Anders med en Wind S 
Pro, utan takvinge. Den största skillnaden, 
flygmässigt, som jag uppfattade mellan 
Wind S Pro och Mythos är att Mythosen 
spinner långsammare. Det gör det lättare 
att spinna rätt antal varv. Just att en 
manöver är ”lätt” kan innebära att man 
slappnar av lite och jag kan spekulera i att 
det var just det som drabbade Anders i 
omgång tre där han missade ett halvt varv 
i spinnen. 

Vinnaren i F3A, Anders Johansson. Det är nog bara att vänja sig vid takvingen…
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Och slutsatsen måste som tidigare vara 
att även om jag haft en Mythos hade jag 
inte flugit till mig en första plats. Det är 
inte modellen som avgör placeringen utan 
piloten. Att ha det senaste är inte alltid 
bäst, utan det gäller att träna effektivt.

Jag blev lite imponerad av Henning 
Jorkjends modell, en helkompositmodell 
kallad Pegasus 2, tyvärr även den med 
takvinge. Modellen är väldigt snyggt 
målad och priset lär vara rejält tilltaget. 

Radioutrustning
Inför tävlingen hade jag bara sett Jetis nya 
radio på internet och IRL vid ett tillfälle. 
David Lundström förevisade den för mig 
på tävlingen. Jag blev mycket imponerad av 
vad radion kan. Med hjälp av telemetrin kan 
man mäta spänning och strömförbrukning 
på både drivack och mottagarack. Med 
hjälp av en knapptryckning kan man få en 
vacker kvinnoröst att tal om hur mycket 
ström man förbrukat i drivacken. Jeti har 
dessutom stor bredd på mottagare och 
fartreglage. Telemetri tillsammans med 
2,4 GHz gör att vi modellflygare kommer 
att bli mer märkestrogna. När man körde 
på gamla 35 bandet kunde man köra med 
en Futabasändare och en Hitecmottagare. 
Det kan man inte längre med 2,4 GHz. 
Ska man nyttja telemetrisystemen optimalt 
är det en fördel om man använder samma 
system hela vägen, d.v.s. Jeti,s radio, 
mottagare och fartreglage. I framtiden, 
tror jag att det kommer det att bli mer den 
varan.

Gränscupen

En mycket nöjd segrare i Nordic, Fredrik Lundberg med det prestigefulla vandrings-
priset. Eftersom Fredrik kommer att tävla i F3A nästa år (tror artikelförfattaren) så 
finns det anledning att för övriga i Nordic att satsa fullt till nästa år.

Samtliga tävlande (och några som anmält sig till tävlingen 2021) samt domare. 
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Motorer
El och åter el är det som gäller idag. Endast 
en tävlande körde med kolvmotor i Nordic 
och modellen, en Nova från 80-talet kan 
betecknas som en nostalgimodell.  Det 
har inte kommit några nya revolutio-
nerande motorer de senaste åren. Jag 
har sagt det tidigare och säger det igen, 
oavsett vad man känslomässigt tycker 
om elsvängen i F3A så är det helt igenom 
rationellt med el. Norrmannen Henning, 
berättade att han kört 600 starter med 
sin elsetupp (Plettenberg advance 3010 
och futaba fartreglage) utan fel eller 
något servicebehov. Själv har jag efter 
ca 1,5 halv säsong tvingats skicka in min 
Hacker C50 14 XL till Hacker för service. 
Jag tror jag har kört mellan 150 till 200 
starter med motorn. Motorn har fungerat i 
princip perfekt hela tiden. Jämfört med en 
kolvmotor – som man ”minst” var tvungen 
att byta lager i varje säsong så är det 
mycket bekvämt att köra el. 

Det som är avgörande för hur bra 
elsetuppen fungerar är valet av ackar. Vilket 
märke är bäst, hur ska de underhållas och 
laddas för att ge maximal och jämn effekt 
under lång tid. Är en billig ack sämre än 
en dyr eller har dyra ackar jämnare kvalitet 
än billigare. 

Slutligen vill jag tacka Tanums kommun 
för att vi fick låna fältet, tävlingsarrangören 
Ingmar Svensson, tävlingsledaren Anders 
Johansson samt dommarduon Sven och 
Bengt-Erik.  

Edvard Käll

Gränscupen

 Jag visade den här bilden hemma. Familjen Ahlström är föredömligt engagerade i Johans tävlande. 

Tävlingens enda Norrman, Henning Jorkjend. 
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Placering Startande namn Klubb
1 Anders Johansson MFK Linköpingseskadern 912 974 975
2 David Lundström MFK Linköpingseskadern 912 960 983
3 Johan Brorsson Uddevalla MFK 880 956 962
4 876 961 946
5 Roland Lind MFK Bunten 826 905 889
6 MFK Gamen 785 811 797

 F3A Gränscupen 2013 UT2 SMFF Konstflyggrenen 2013-07-20/21
Omg.1 Omg.2 Omg.3

Henning Jorkjend Vingtor RC-Club 

Edward Käll

Norm1 Norm2 Norm3 Norm4 Resultat
1002 1000 1000 992 1000 3000
978 1000 986 1000 976 2986
937 965 982 979 935 2925
935 961 987 962 933 2910
935 906 929 904 933 2768
769 861 833 811 767 2504

F3A Gränscupen 2013 UT2 SMFF Konstflyggrenen 2013-07-20/21
Omg.4

Placering Namn Klubb
1 Fredrik Lundberg Ulricehamn MFK 841 898 856
2 Bo Edström Karlstads MFK 814 883 871
3 Johan Ahlström MFK Linköpingseskadern 788 861 804
4 Ingmar Svensson Stranda MFK 827 824 830
5 Alexander Moberg Kungshamns MFK 787 838 838
6 Kjell Mattsson Sigtuna MFK 737 790 698
7 Tomas Johansson MFK Linköpingseskadern 722 791 782
8 Daniel Bergqvist Kungshamns MFK 693 799 696
9 Lars-Åke Lundin Ludvika MFK 0 452 581

 F3A Nordic Gränscupen 2013 UT2  SMFF Konstflyggrenen 13-07-20/21
Omg.1 Omg.2 Omg.3 Norm1 Norm2 Norm3 Norm4 Resultat

940 1000 1000 983 1000 3000
888 968 983 1000 945 2951
902 937 959 923 960 2855
841 983 918 953 895 2854
870 936 933 962 926 2831
830 876 880 801 883 2639
762 859 881 898 811 2637
722 824 890 799 768 2513
670 0 503 667 713 1883

F3A Nordic Gränscupen 2013 UT2  SMFF Konstflyggrenen 13-07-20/21
Omg.4

Gränscupen



15modellflygnytt nr 5 2013

D en 6-7 september arrangerade LEN 
sin sedvanliga hösttävling som 2013 
även var SM i F3A och RM i Nordic. 

Någon höst kunde tävlingsledningen inte 
erbjuda däremot strålande solsken och 
perfekt sommarväder, ca 25 grader varmt 
och svag östlig vind. Tidigt på morgonen 
var det ”kallt” ca 10 grader plus och lite 
dimmigt. Men så fort solen bränt bort 
dimman så blev det varmt – nästan för 
varmt. 

F3A
Till årets SM i F3A anmälde sig fem 
deltagare. Enligt reglerna ska de fem 
första i grundomgångarna gå vidare och 
flyga finalprogrammet. Tävlingen inleddes 
som vanligt med omgång ett i F3A och 
som vanligt hade jag lottats som nummer 
ett i startordningen? Jag har tävlat två 
gånger i år och blivit lottad som nummer 
ett båda gångerna. Det är aldrig bra att 
börja första starten i omgång ett eftersom 
domarna inte är tillräckligt ”uppvärmda”. 
Inte för att det har så stor betydelse 
eftersom Anders Johansson, ordförande i 
LEN och värd för tävlingen, var oartig och 
flög bra vilket innebar att han vann alla fyra 
grundomgångar. På andra plats låg Johan 
Brorsson. Johan tränar hårt, ca 4 gånger i 
veckan och han ligger numera flygmässigt 
bara en hårsmån efter Anders. På tredje 
plats helt ohotad placerade sig Roland. 
Roland hade en resultatmässigt lugn 
tävling. Han kunde inte rå på varken Johan 
eller Anders samtidigt som det fanns en 
bred marginal till bakomvarande. Själv 
tävlade undertecknad och Fredrik om plats 
fyra och fem. Efter grundomgångarna låg 
jag med minsta möjliga marginal ett fåtal 
poäng före Fredrik. Nästa år, när Fredrik 
tränat ordentligt så kommer han att tävla 
på samma nivå som Roland. Fredrik kom 
på andra plats i NM i Nordic i år och har, 
flera år försent, börjat flyga F3A. Bättre 
sent än aldrig. 

Att flyga final eller inte flyga final – det 
blev frågan…

På söndagen hade jag något oväntat 
en fjärdeplats att försvara. Jag har aldrig 
tränat finalprogrammet och flyger/tränar 

SM 2013 i F3A 
och RM i Nordic

aldrig rollintegrerade manövrer. Något 
rörd (som James Bond skulle sagt) men 
inte skakad fick jag för mig att testa. Att 
lämna walkover till Fredrik kändes inte 
sportmannamässig. Nu gällde det att läsa 
in programmet på en timme. Finalpro-
grammet skulle flygas i tre omgångar, först 
en så kallad breifingomgång och därefter 

två tävlingsomgångar. De två tävlingarna 
i tävlingen, mellan Anders och Johan och 
den mellan undertecknad och Fredrik 
skulle nu få sin spännande upplösning. 
I omgång ett slarvade Anders med den 
liggande åttan med två integrerade 
rollar vilket innebar att Johan vann den 
omgången. Johan flög oerhört bra med 

Fredrik Lundberg med tävlingens enda dubbeldäckare. Dubbels så bra eller bara 
dubbelt så jobbigt?

Johan Brorsson med Xigris.

F3A
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F3A
få missar och satte press på Anders i 

omgång två. Anders höll för trycket ända 
fram och kunde med hårfin marginal knipa 
sitt, ”vad vet jag” hundrade SM guld. I 
kampen om fjärdeplats hade jag kidnappat 
Alexander Moberg som läsare. Det blott 
17 åriga stjärnskottet hade flugit finalpro-
grammet i simulatorn. Tack vare hans 
utmärkta läsning lyckades jag prestera 
långt över min förmåga och förvånade 
alla närvarande inklusive mig själv. Även 
Fredrik blev förvånad eftersom jag fick 
fler poäng än honom i finalomgång ett. I 
finalomgång två presterade Fredrik. Han 
fick till och med bättre poäng än Roland. 
Det gjorde att Fredrik vid slutresultat(fel?)
räkningen hade skopat ihop totalt hela 
en poäng mer än mig. Det var lite roligt 
att flyga finalprogrammet det kan jag inte 
förneka. Samtidigt är det lite pinsamt att 
försöka när man, som jag, aldrig ens tittat 
på programmet, inte pluggat på det och 
inte tränat på det minst 20 flygningar. 
Något att tänka på inför nästa SM? 

Nordic
I Nordic kom 7 tävlande till start. I Nordic 
regerade Johan Alström från start till mål. 
Visserligen slarvade han i en omgång men 
han flög bra, mycket bra. På andra plats 
visade Bo Edström att det inte krävs en 
fullstor F3A-modell för att placera sig i 
Nordic. Det var väldigt tätt på platserna 
två till fyra och på tredje plats kom Joakim 
Sanström. Joakim var den enda tävlande 
som körde med kolvmotor, en YS 170 
med insprutning och tändning. Motorn 
gick fantastiskt fint. Joakim vann omgång 
två men flög poängmässigt lite ojämnt. 
Han presterade bra med tanke på att 
han även dömde i F3A. På fjärde plats 
kom Ingmar Svensson endast fem poäng 
totalt från bromsplaketten. Ingmar, kan 
inte du och jag hjälpas åt att rätta upp det 
datorstödda sammanräkningsprogrammet 
lite? Tomas Johansson, som kom på femte 
plats, hade tävlingen till ära köpt en nya 
Wind S Pro. Alexander Moberg hade inte 
tränat sedan Gränskuppen vilket straffade 
sig resultatmässigt. Kjell Mattson som 
enligt min uppfattning flög den snyggaste 
modellen belade 7:e platsen. Han har 
till skillnad från övriga startfältet i Nordic 
byggt sin modell själv från grunden. 
Nordic var resultatmässigt en bra tävling. 
Johan Ahlström fick tydligt bevisa att han, 
i likhet med Fredrik, väl kvalificerar sig för 
att flyga F3A nästa år. Flygmässigt är det 
inga problem.      

Mat/lördagsbankett
hos Sven
I vanlig LEN-anda hade arrangören fixat 
lunch till en billig penning. Det är bra för 
alla inblandade, de tävlande, domare, 
funktionärer och inte minst klubbkassan. 

Med en effektiv lunchpaus och en 
uppsättning domare för F3A och en för 
Nordic skulle man kunna ha flygplan i 
luften i princip hela tävlingsdagen utan 
avbrott för kaffe, lunch etc. 

På lördagskvällen hade Sven och 
Margareta bjudit in till traditionsenligt 
middag. Vi fick väldigt god mat och 
stämningen var på topp hela kvällen. 
Diskussionspunkterna var rätt givna 
under kvällen, modeller, motorer och 
radioutrustning. Johan, Fredrik, Kjelle 
och undertecknad hade en intressant 
diskussion om hur man kan bli bättre på 
F3A. Vi var rätt eniga om att man måste vara 
några stycken för att kunna hjälpa varandra 
att utvecklas. Tyvärr är vi F3A flygare med 
några få undantag utspridda geografiskt. 
Sen hamnade vi i en invecklad diskussion 
om hur man skulle ställa in radion för att 
kompensera för modellens brister. Vanliga 
mixar är sidoroder till höjdroder/dykroder 
eller gas till sidroder. Johan använde 
ännu mer avancerade mixar/flygfaser som 
styrdes av vissa kombinerade spaklägen 
t.ex. för kvickroll. Det hela slutade med att 
Fredrik, som den ”doern” han är, plockade 
fram sin radio, så att Johan fick visa hur 
man justerade in flygfasändring vid vissa 
spakutslag. Behovet upplever jag som 
störst i finalprogrammet, men ändå, allt 
som underlättar gör det lättare att hålla 
fokus på annat. Fixatandet och trixandet 
i radion kan slå åt fel håll om det blir för 
mycket av det goda. Som professorn sa ” 
Tyckte du att det var enkelt? Vänta bara till 
jag har förklarat”. Jag kan dock konstatera 
att Sverige som F3A-nation skulle tjäna 
på ett ökat samarbete och utbyte av 
erfarenheter. 

Modeller
Prefabricerat till på gränsen till tråkigt har 
blivit lego inom F3A. En Wind S Pro följt 
av en Wind S Pro gärna med samma, om 

än snygga, målade/klädda mönster. Tre 
tävlande hade en modell med takvinge. 
Den som stack ut var Fredrik. Fredrik satsar 
hårt på dubbeldäckare. Dubbeldäckare är 
bra i ”rollintegrerade” manövrer. På VM i 
Sydafrika var dubbeldäckare populära. 
Bland de 10 bästa fanns även ett triplan 
”Trigantic”. Ja ni läste rätt en F3A modell 
med tre vingar. Ibland känns det som att 
det gäller att sticka ut lite. Göra något 
lite extra för att få domarnas uppmärk-
samhet/gillande. Sen kan det ju psyka 
motståndarna lite också. Ju fler vingar 
desto bättre resultat? Ett annat vanligt 
exempel är de så kallade takvingarna eller 
gangsterkepsar som jag kallar dem. De 
gör att sidrodret tar bättre vid kniveggs-
manövrer. Särskilt tydligt blir det när man 
gör kniveggslooping. Om man ”bara” kör 
Nordic eller grundprogrammet 

IMG 5232 Joakim med sin Axiom. Modellen flyger bra men börjar efter många år bli 
lite sliten. En ny färdigbyggd Axiomen är dyr men om den håller så

Johan Ahlström fingranskar sin fina 
kolfibersnurra efter en något hård land-
ning. Det visar sig att det finns en pytte-
liten spricka i propellern och den måste 
kasseras. Det kostar att ligga på topp.



17modellflygnytt nr 5 2013

F3A
i F3A tror jag inte man har så stor nytta 
av takvingen. I finalprogrammet F-13 har 
man däremot nytta av det. Som vanligt är 
det inte modellen som vinner utan piloten. 
På något sätt skulle det vara intressant 
att se vad Anders Johansson skulle kunna 
prestera med en 10 år gammal Patriot. 

Motorer / ackar / fartreglage
När det gäller motorer körde alla utom 

en tävlande el. Som jag skrev ovan körde 
Joakim med en YS 170 cdi fyrtaktare. 
F3A-VM 2013 i Sydafrika vanns av 
fransmannen Christophe Paysant-Le Roux 
och på andra plats kom Onda från Japan. 
Båda två körde YS fyrtaktare. Kanske får 
vi se en renässans för kolvmotorer i F3A. 
Personligen tror jag inte det. Om jag var 
motortillverkare skulle jag inte satsa på att 
utveckla kolvmotorer till F3A med de regler 
som finns i F3A idag. Själv kör jag med en 
Hacker C50 14 xl. Det är förmodligen den 
mest använda F3A motorn i Sverige idag. 
Samtidigt tror jag att växlade motorer 
som Hacker C50 14 xl kommer att utgå 
till förmån för icke växlade. När det gäller 
ackar ser jag fler och fler som kör med 
”billiga” ackar. Jag kör själv med ”billiga” 
ackar och det fungerar tillfredställande. 
När det gäller fartreglage så har YGE 
länge varit dominerande. Jag har testat 
ett Futaba/OS reglage och det fungerar 
utmärkt och är att lätt att justera. Reglaget 
är dessutom billigt. 

Mental träning
Nästan all tävlingsverksamhet på toppnivå 
kräver ett mycket stabilt psyke och bra 
koncentrationsförmåga. Det gäller att som 
tävlande alltid ha fokus på rätt saker. Man 
får aldrig låta sig påverkas känslomässigt 
så det stör fokusen på flygningen. Är de 

yttre förhållanden dessutom påfrestande, 
t.ex. att det är väldigt varmt så är risken att 
man tappar fokus väldigt stor. Det gäller 
också att dricka en massa vätska även 
om F3A-tävlande inte är fysiskt krävande. 
Hjärnans förmåga att koncentrera sig och 
fokusera påverkas redan vid små förskjut-
ningar i vätskebalansen. Om man ska nå 
toppen i en koncentrationssport så krävs 
även fysisk träning. Med bättre fysisk 
kondition klarar du av koncentrera dig 
bättre. 

Slutligen
Om jag krasst tittar på resultatlistan från 
SM i F3A så är fem tävlande för lågt. Enligt 
min uppfattning bör ett SM i F3A klassen 
ha minst tio tävlande och gärna tre domare 

för att långsiktigt skapa kvalitet i tävlings-
klassen. Nordic är en lättare instegsklass 
som hade sju anmälda. Antalet deltagare 
i Nordic inte lika kritisk, men får på RM 
gärna vara fler än tio. I Nordic finns 
potensilla F3A piloter för framtiden. Det 
finns även möjlighet för de som av olika 
orsaker vill ”varva ner lite” och ändå vara 
med och tävla, men inte på så hög nivå.     

Avslutningsvis vill jag tacka tävlingsled-
ningen, domarna Sven, Anders och Joakim 
samt övriga medlemmar i LEN som ställde 
upp som funktionärer. Jag vill även passa 
på att tacka brandskyddsföreningen för 
två fina förstapriser i respektive klass.

Edvard Käll  

Svenska mästaren i F3A Anders Johansson och RM vinnaren Johan Ahlström. Ett 
stort grattis till er båda.  

Tomas visar och förklara hur man ska flyga F3A. Det är ”enkelt” och ”bara” att flyga F3A? Åtminstone i teorin och min fantasi.
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Västkustträffen

L ördagen 14 september,  var det 
dags för den traditionella Västkust-
träffen, anordnad av Kungsbacka 

MFK. En gemytlig tillställning som ingen  
stuntflygare vill missa. Det är en renodlad 
stunttävling, linflyggrenens konstflyg-
ningsklasser flygs, semistunt, som har lite 
enklare program , och FAI klassen F2B.  
Deltagare från alla nordiska länder är med, 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Alla 
generationer är representerade från 12 till 
82 år. 

Västkustträffen är en tradition, tävlingen 
anordnades för 47 de gången i år.  Det 
började i anrika klubben AKMG. Stuntpro-
filerna Sven Samuelsson och Alf Eskilsson 
ville ha en tävling i Göteborg. 1966 flögs 
den första tävlingen på Säve, nämnas 
kan att Ove Andersson var med redan 

Västkustträffen 14 
September 2013 

då. 1978 flögs den för första gången i 
Kungsbacka på klubbens då nyanlagda 
fält.

Perfekt flygväder
Sommaren ville inte ge upp än så på årets 
tävling bjöds det perfekt flygväder. Soligt 
, varmt och sydlig vind på 2-4 m/s, solen 
sken och täcktes då och då av moln som 
bara är bra när man flyger stunt, då har 
man något att sikta in manövrerna över 
huvudet på. De 15 tävlande, fördelade på 
10 man i F2B och 5 i semistunt trivdes 
verkligen. Det var ju inte bara vädrets 
förtjänst, i klubbstugan fanns Jan-Åke 
Hogström och Sven-Erik Martinsson som 
såg till att det fanns kaffe, te och mackor 
till de som behövde få upp energinivån i 
kroppen när det behövdes.

Årets tävling var mycket spännande och 
tajt. Hur skulle det gå i storklassen F2B. 
Skulle Ove Andersson, från Västerås 
MFK, med sin klassiska Aros med Super 
Tigre 46  vinna över Staffan Ekströms, 
tävlande för Trelleborgs MFK, moderna 
Impact med en pip försedd OS 46 VF? 
Och skulle finländaren Kai Karma ge dem 
en match? Han är ju nordisk mästare. 
Undertecknad undrade ju också om 
jag hade en chans mot de etablerade 
gubbarna nu när jag fått det att fungera. 
I Semistunt var det spännande att se vem 
som skulle ha nerverna(handtaget) i styr.

Till flygningarna. F2B flög sin första 
omgång. Ove och Staffan flög säkert 
och fint och Ove fick 3 poäng mer 
än Staffan, Kai hade lite lägre poäng. 
Undertecknad fick till en hyfsad flygning 

 Far o son Johnsson med Ingolfs Gieseke Nobler.
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Västkustträffen
med sitt tjeckiska flygplan med pipförsed 
MVVS 49, men domarna Alf Eskilsson och 
Kauko Kainulainen tyckte Dan Hune från 
Danmark och Harry Kolberg från Norge 
flög lite bättre än mig med sina elmotori-
serade kärror.  Niklas Löfroth, Karlskoga 
MFK, hade inte flugit in sig riktigt på sitt 
nya flygplan så han låg lite lägre än oss, 
även så Norvald Olsvold från Norge, 
Kungsbackas Ingolf Johnssson och Jerker 
Vinnå, tävlande för MFK Red Baron i Älta, 
Stockholm.

Första omgången
Efter första omgången i Semistunt ledde 
Thomas Johnsson över Ingvar Nilsson, 
båda Kungsbacka MFK,  med 20 poäng, 
därefter Karlskogas Rudolf Ross som 
flög sitt egendesignade flygplan, Röde 
Rudolf med OS 40 FP, Vänersborgarna 
Ingemar Larsson (som fick limma lite efter 
att ha tankat för lite och fick motorstopp i 
överliggande åttan) och lovande junioren 
Gustav Strömberg.

I andra omgången så sackade Staffan 
lite mot Ove och fick 16 poäng mindre. Kai 
sackade lite också. Undertecknad slog till 
med sin bästa flygning någonsin, bättre 
än Harrys men inte Dans. Niklas hade 
flugit in sig lite på Impacten med PA 51 
an försedd med pipa och fick nästan 100 
poäng mer än flygningen innan.Ökade 
poängen gjorde också Ingolf, Norvald och 
Jerker med sin Pathfinder. När det gäller  
stuntmotorer så är nog Super Tigre 60 an 
i Jerkers flygplan det kraftfullaste jag hört. 

I semistunten slog Thomas med sin 
Vector 40 som har en Stalker 40 i nosen 
till med sin bästa flygning någonsin. Det 
gjorde även Ingvar som fick 14 poäng mer 
än Thomas. Gamle räven Rudolf var inte 

Depån.

Flygare och domare.
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långt efter, imponerande av en 82 åring. 
Den andre räven, något yngre, Ingemar 
med sin Peacemaker och 2,5 diesel hade 
väl lite svårt att mäta sig med de större 
stabilare flygplanen. Gustav hade lite otur 
med en markkänning..

Tredje omgången
I tredje omgången så sniffade nog Staffan 
på luktsaltet, han fick 91 poäng mer än 
Ove. Kai flög stabilt men inte riktigt i Ove 
och Staffans nivå. Danske Dan var stabil, 
inte många poäng som skilde på de tre 
flygningarna. Tjocke Palm , Harry och 
Niklas sackade på sista omgången.. Ingolf 
som flög sin gamla Gieseke Nobler med 
Fox 35 fick till sin bästa flygning, Norvald 
och Jerker flög också säkert och fick till 
sina bästa poäng i tävlingen.

Kampen mellan Thomas och Ingvar, som 
flyger SIG Chipmunk med Ro-Jett 40, 
blev avgjord innan sista omgången tyvärr, 
Ingvar hade blivit hundbiten i ansiktet 3 
veckor tidigare och sviterna efter detta 
gjorde att han inte var riktigt i balans och 
stod över sista flygningen. Ingemar flög sin 
bästa och Rudolf sackade lite. Gustav fick 
fin snurr på sin lilla kärra med 2,5 dieseln 
och fick sina högsta poäng. Hoppas vi får 

se mer av denne lovande yngling.
Eftersom flygningen med lägst poäng 

räknas bort så stod Staffan som segrare 
över Ove med 1! Poäng. Och finländske 
Kai Karma blev trea.

I Semistunten vann Thomas över Ingvar 
med 26 poäng och Rudolf trea.

Nu längtar vi bara efter nästa säsong, 
hoppas vi får se mer folk på tävlingarna 
då. Det finns ju många som kan flyga ute i 
landet, se till att få tummen ur nu.

Michael Palm. Kungsbacka MFK.

Niklas Löfroth släpper Staffan Ekströms Impact.

 Jerker Vinnå startar sin Super Tigre 60. Ove A håller i.

Västkustträffen
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 Ingemar Larsson mekar sin semistuntare.

Bäste Junior. Gustav Strömberg. Rudolf Ross.

Västkustträffen
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Hallsta

D en sjunde september var det en träff 
i Hallstahammar för att fira klubbens 
74-årsjubileum. Aktiviteterna inom 

klubben är intensiva, mest beroende på 
att man sysslar med allt slags RC. På fältet 
finns även en bilbana: Hallon Raceway.

Hallstaklubben bildades 1939. Således 
firade man 70 år 2009. Firandet med 
träffar har fortsatt sedan dess och nästa 
år är det dags för 75 år!

Klubben har nu 70-80 medlemmar 
som är mycket aktiva. Medlemsökningen 
kom efter år 2006 då bilbanan anlades. 
Förutom RC-flyget så sysslar man med 
RC-bilar, helikopter och multikopter samt 
båt. Inom bildelen kör man offroad samt 
drifting på en hårdgjord bana. Offroad 
lockar många, speciellt de unga. Ett bra 
sätt att locka nya medlemmar till klubben.

Vid årets träff kom 20-30 besökare med 
allehanda flygande RC-maskiner. Aktivi-
teterna var gång hela dagen, då vädret var 
bra.

Klubben har producerat en 12-sidig 
broschyr med all information som behövs. 

Hallstahammars MFK

En aktiv modellflygklubb 
som vuxit de senaste åren

Men man är modern också. Med hjälp av 
multikopter har man videofilmat från luften 

och på så sätt lanserar verksamheten, 
bland annat på YouTube.

Bo Holmblad

Dji ovan fältet.

Hallstahammars modellflygfält från luften. Till vänster om byggnaderna ser vi Hallon Raceway. Bilen tagen av Dennis Hyttinen 
med en GoPro-kamera från hans Dji 450 quadrokopter.
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Hallsta

En storskala Corsair med trecylindrig motor på väg mot nya 
uppdrag…

Modellflygdepån i förgrunden, drifting banan till vänster och 
längst bort till höger i bild Hallon Raceway.

Mannen i keps är Dennis Hyttinen som är på väg att 
fotografera verksamheten vid Hallsta-fältet.
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Karlskoga

F ör tredje året i rad deltog jag och var 
speaker vid Karlskoga Jetpower som 
var klubbens 6:e i rad. En fantastisk 

fest för jetflygare och åskådare. Jag tyckte 
att någon annan skulle skriva i MFN 
eftersom det skulle bli tredje året i rad som 
jag skrev, men det tyckte inte Karlskogas 
ordförande Sture Kinell. Jag kopierar 
tidigare års inledningar, så att nytillkomna 
läsare får en uppfattning om Karlskoga-
klubbens status.

Lansen, Draken, Viggen och Gripen. 
Flygplan byggda av SAAB men också 
namnen på de fina övernattningsstugorna 
med fyra bäddar i varje vid Karlskoga 
Modellflygklubb. Jag bodde förstås i 
Draken. Det är en fantastisk anläggning 
som Karlskogagrabbarna har skapat 
i Åbytorp någon km norr om fullskala-
flygfältet. Gäststugor, stuga med kök, 
toaletter och dusch, samlingsrum med 
faciliteter och hangar med flygledartorn. 
150 mm asfaltsbana och lincirkel med 
nät runt om. Husvagnsparkering med el 
och jag har säkert missat något. Ca 150 
medlemmar och omfattande ungdom-
sverksamhet. Inte konstigt att det utsetts 
till Sveriges Nationalarena för modellflyg.

Klubben hade hyrt Karlskoga flygplats i 
fyra dagar och det är inte någon tävling 
utan ett meeting. I klubben finns det 
bara en kille som flyger turbin men under 
hans ledning ställde ett 20-tal andra 
medlemmar upp och bidrog åter till en  

Karlskoga Jetpower 2013

4 Futura, en Viper och en F15 med sina stolta ägare.

Kön till flygning var tidvis lång. Närmast Lasse Palms segelkärra med Jetcat P20.
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Karlskoga

mycket lyckad tillställning. Programblad 
i fyrfärg för publiken med förklaringar om 
vad jetflyg med modeller handlar om.  
SMFF:s ordförande Ingela Persson  deltog 
i år också och hjälpte till med försäljning 
av mat och dryck. Karlskogaklubben har 
certifierats som trygg och säker klubb och 
det märkte man redan vid incheckning till 
stugorna. Ordning och reda!!! Man måste 
veta vem som bor var vid en eventuell 
brand eller annat elände. Genomtänkt 
säkerhet på fältet med bla. brandbil i form 
av en fyrhjulig motorcykel med släp och 
släckare med både pulver och vatten. 
Alla deltagare fick skriftlig information 
om säkerhetsregler och fick skriva på 
att man tagit del. Under meetinget fanns 
det möjlighet att få ett godkännande som 
jetpilot och få en jetmarkering på SMFF:s 
medlemskort i framtiden. Servering 
med korv, glass och mackor mm i gamla 
avgångshallen. Samordning skedde 
elegant med den begränsade fullskala-
trafik som fanns vid fältet. Man kände sej 
hjärtligt välkommen av alla.

Jag anlände torsdag eftermiddag och då 
var flygningen i full gång. I bagaget fanns 
min nya J35 Draken i skala 1:8 gjord av 
ett glasfiberskal från Einar Jonsson, en 
Boomerang Sprint och en foamie J35. 
Välpackat med andra ord.

Mörk himmel
Efter motorstart, räckviddskontroll och lite 
taxnining med Draken såg himmeln väldigt 
mörk ut så jag valde att inte provflyga. Ett 
riktigt beslut eftersom vi satt i hangaren 
i en halvtimma under ösregn. Kvällens 
grillning ändrades till en pizza och en 
trevlig pratstund med min rumskompis i 
det lilla huset Draken. 

Fredagens väder var ok men det blåste 
lite sidvind och jag fick råd av mer erfarna 
kollegor att det var inte idealiskt väder för 
provflygning och speciellt inte för en 35:a. 
Lördag morgon innan publiktillströmningen 
börjat var det idealiska förhållanden med 
start och landning mot nordost. Råd om 
tyngdpunkt hade jag fått från många håll 
men framför allt från Einar och dessutom 
Bengt som gjort 300+ flygningar med sin 
motsvarande 35:a. I luften kom jag med 
Lasse Palm som erfaren rådgivare vid 
min sida. Tyckte det kändes lika som med 
Mina MBS-Drakar och fullskaladraken, 
dvs tungan rätt i mun och dra inte av 
för mycket på gasen. Hade en ordentlig 
sättning i en sväng med hög fart så tp 
skall längre fram till nästa gång. Lasse 
snackade ned mej i ett stort landningsvarv. 
Efter lätt studs var 35:an hel på marken 
och jag bromsade lite ouppmärksamt 

så kärran gick över gräskanten i ganska 
låg fart. Brutet pitotrör men jag kunde 
taxa in. Ville inte flyga när det var publik 
så först fram på kvällen tänkte jag prova. 
Det visade sej då att huvudställen tagit 
lite stryk så jag plockade ur motorn och 
satte den i Boomerangen i stället, Smidigt 
med Jetmunds VT80 som har allt inbyggt 
utom bränslepump och batteri. Bara fyra 
skruvar, bränsleslang och kablarna att 
lossa. Enkelt! Har alltså köpt en extra 
bränslepump som sitter fast i Draken. 
Motorn har gått nästan 12 timmar i 53 
flygningar i Boomerangen och två i Draken 
så långt. Har nu förstärkt landställen till 
Draken med 5 mm pianotråd till pinnarna 
och konstaterat att en hjulbroms inte 
fungerade. Därav avåkningen. Har nu 
tyngdpunkten längre fram vilket känns 
bättre och sedan kommer det att bli ett 
gyro. 

600 besökare 
Redan på torsdagen fick en lokal 
tidningsreporter tag i mej så i fredagens 
Karlskogatidning var det bild och artikel. 
Perfekt reklam, för på lördagen hade vi 
600 besökare i kanonväder. Måndagens 
tidning hade också ett reportage från 

Sveriges största jetmeeting. 41piloter 

Trond Hammerstad flyger lågt med sin Airworld Hawk skala 1:4 iklädd karaktäristisk hatt.
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deltog och dom flesta hade minst 2 kärror 
med sej. Ett tag var det 24 kärror i kö 
på flightline. Norrmännen var förstås väl 
representerade med sina fina flygplan. 
En del bodde i stugorna och husvagnar 
vid modellflygfältet, några STORA 
husbilar övernattade på flygfältet och 
en del norrmän bodde på hotell. Lite kul 
flygning på kvällen med EDF och mikrotur-
bin-kärror innan grillning och snack. Barn 
blandade fotboll och flygning.

En trend var att många hade både 
blinkande och fasta ljus på sina kärror. 
Det var mycket rök i luften också, speciellt 
norsk, men jag bidrog lite också. Det 
sitter en delad kevlartank i Boomerangen 
med 2½ liter diesel till motorn och en 
liter rökvätska. En Sullivan Skywrigh-
ter-pump som drivs av ett 2-cells LiPo 
500mah sprutar ut vätskan i två rostfria 
rör med skedformad avslutning några cm 
bakom utblåset. Så till några av de andra 
deltagande flygplanen och piloterna. 

Många fina skalamodeller
Det fanns väldigt många fina skalamo-
deller och en del av de nykonstruktioner 
som gjorts för extremt bra flygegenskaper. 
Futura från Tomahawk ser mera ut som 
en kanot men flyger fantastiskt fint. Det 
fanns 3 stora med 2,5 m spännvidd  och 
en 2-meters. I tre av dom satt det svensk 
motor från Hawk med 19 kg dragkraft. Jag 
har sett Pelle Väsmar från Autopartner 

flyga sin stora Futura ett flertal gånger och 
han gör dom snyggaste rollarna man kan 
tänka sej. Spikraka och med jämn rollhas-
tighet. Denna manöver skiljer agnarna från 
vetet!

Det fanns 3 st Boomerang, min Sprint 
och en Nano i trä samt Eivind Schriwers 
Elan med glasfiberkropp och Kingtech 
140 turbin målad i US Navy färger och 
röksystem. Med 13 kg startvikt hade han 
fantastiska prestanda. Boomeranger är 
bra nybörjarkärror. Eiwind flyger också 
med flera kärror med Kolibri miniturbin. 

Toppvarv på 2450000 varv och nästan 
3kg dragkraft i foamkärror. På kvällarna 
uppe vid modellflygfältet fick vi se honom 
flyga med en Mirage med massor med ljus 
på. Bra i kvällsljuset. Nästa år ser det ut 
som han flyger Fly Fly:s Hawker Hunter 
med Kolibri-motor och det tänker jag 
också göra. 

Viper 
Viper är en amerikansk fullskalakärra som 
annonseras som bra affärsreseplan. Ta 
sekreteraren med Dej på konferens och 

Min 35:a på premiärflygning.

Cougar-pilotens väntan i flightline.

Karlskoga
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när Du tröttnat på henne kan Du flyga 
lite aerobatic. Den finns för självbyggare 
också. Ser lite farlig ut med sitt korta 
stjärtmoment men flyger väldigt bra. Det 
fanns 2,4m och 2m versioner av den. 
Alf Engquist hade en CARF Skygate 
Viper med vikt 17kg och Evojet 180 och 
Jocke Håkansson en 1/4-skala Viper från 
Skymaster med  spännvidd 2.05 med 
Jetcat 100RX. Roar Lejthe hade kanske 
den snabbaste kärran en C-ARF Ultra 
Lightning Sport. Med vikt 18 kg med 
Jetcat på 20kg angav han att den gjorde 
över 400 km/h. Leif Sten från Lund hade 
en Tuono från Pirotti Models vägandes 22 
kg fulltankad med spännvidd 2,3m och 
Beotec turbin på 18kg drag. En mycket 
vacker modell i luften med sina fälltankar 
under vingarna. Leif flög mjukt och fint.

Niklas Robertsson hade sin egenkon-
struerade Jetpack delta med Simjet 85 
och som han har många flygningar med. 
Niklas jobbar professionellt med komposit 
och angav att hans kärra var helt fri från 
trä. Hans son Anton visade upp en cockpit 
till en Jas 39, ritad i Cad och gjord med 
3D-skrivare. Mycket imponerande.

Tomas Lejon dyker alltid upp med något 
spektakulärt. Denna gång en kärra som 
såg ut som en friflygande oldtimer.

3,5 kg vikt och spännvidd 2,4 m 
framdriven av en Lambert Kolibri med 
1,5 kg dragkraft. Var Sveriges första 
jetmodel och flög1993 med den svensk-
byggda Turbuminmotorn, TN 50 prototyp. 

Kärran som har namnet Butterfly-2 Jet är 
byggd 1976 som en trainer, har också 
varit sjöflygplan och loggat över 1700 
flygningar. Snacka om billigt per flygning. 
Själv har jag nyligen kommit under tusen 
kronor per flygning med Boomerangen!

Lasse Palm som hållit på länge 
med turbinflygning hade utöver sin 
norskbyggda Hawk skala 1:5 och sin 
BVM Ultra Bandit, med sej en Segelkärra 
med en Jetcat P20 ovanpå. 3M spännvidd 
och vikt 5kg och ändå aerobatic. Lasse 
hade också mötets enda EDF-kärra 
(utöver min lilla foam-Draken som också 
demonstrerades för publiken som ett 
lågprisalternativ), en Skymaster F15 på 
6,5kg. 120mm Dynamax fläkt med 12 
Lipo-celler. Flög fint men priset närmar 
sej turbin med så kraftigt motorpaket. I 
bagaget hade han också en Augusta Bell 
turbinhelikopter.

Lama 315 B
På helikoptersidan fanns landets alla 
Lama 315 B dvs 2 stycken. Robert 
Veenhuizens hade en Schweizisk förebild 
och Alf Eks motsvarighet finns hos 
Stockholms Helikoptertjänst. Turbindrivna 
till ett styckepris av 120000 kr och av 
märket Vario.Vikt 22kg med rotordi-
ameter 2,5 m. Turbinen är en Yakadofsky 
5000. Här pratar vi om extrem teknik och 
skalarigtighet. Laman konstruerades i 

slutet av 1960 efter önskemål från Indiska 
Flygvapnet som behövde en helikopter 
som kunde flyga på höga höjder och 
i höga temperaturer. Man tog då en 
fransk Alouette II som har lätt kropp och 
använde Aluette III:es rotor mm och sedan 
motorförbättringar.  

Trond Hammerstad har jag nu sett tre år 
i rad med sin fina Airworld Hawk i skala 
1:4 med Beotech 22kg turbin. Utöver tät 
rök kastar han ut simulerade ir-facklor och 
i år hade han en sorts bomb som small 
ordentligt. För tre år sedan hade Trond 
en silverfärgad F100 Super Sabre, i fjol 
en Lightning som nu flygs i England av Ali 
Machinsky och i år en F100 i camoflage. 
Skala 1:5  också den från Airworld. Vikt 
27kg och med Beotec 22kg turbin. 
Dessutom hade han byggt den fina F9 
Cougar som flögs av Frode Liöterud. 
Därmed kan vi nog utnämna Trond till 
den mest produktiva i gänget. F100:an 
var världens första flygplan som kunde 
passera ljudvallen i planflykt och hade 
sin storhetstid under 50 och 60-talet. 
Den väldigt pilformade vingen gav många 
landningshaverier och på Youtube kan 
man se en film som heter Sabredance 
där det går galet. När F100-piloten tände 
EBK så lät det som ett kanonskott och det 
var så varmt att bakkroppen blåanlöptes. 
Den skaladetaljen hade Trond gjort 
mästerligt plus att han hade bromsskärm 
i landningen. 

Alf och Robert med sina Lama12

Karlskoga
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Norrmän glänste
Det var fler norrmän som glänste. Stein 
Glomnes flög sin Rafaele från Skymaster 
med gammal Simjetmotor i samma brutala 
men skalariktiga uppvisning som tidigare 
år. Rolf Öines flög min drömkärra, en 
Hawker Hunter i skala 1:5 från Airworld 
med engelsk målning. Fantastiskt fina 
detaljer och flygning. Tom Storvik hade 
tyvärr inte med sin stora Jas 39 Gripen 
i år. I fjol konkurerade han med Steins 
Rafaele om den vassaste uppvisningen. I 
år flög Tom en stor Macchi 339 i mjuka 
fina manövrer.

F9F Cougar var en utveckling av F9 
Phanter som var första jetkärran på 
hangarfartyg. Cougar hade pilformad 
vinge och kunde alltså flyga högre machtal 
och flög första gången 1951. Det fanns 
2 st i skala 1:5 med samma fina orangea   
målning i Karlskoga. Byggsatser från 
Airworld med spännvidd 2,5m. Frode 
Ljöteruds hade en Beotec turbin och 
vägde 18kg och den andra har jag inga 
data om men dom såg väldigt lika ut. Trots 
lika färg till förväxling flög norrmännen 
tillsammans i en vacker show med verklig-
hetstrogna manövrer och mycket rök. 
Dom hade dessutom inte gjort det tidigare 
men verkade nu fått blodad tand och 
tänkte fortsätta. Flygplanen var fantastiskt 
fina med air (eller kanske dive)-brakes, 
sliding canopy och ett röksystem som 
hette duga. När dom kom in tillsammans 

sakta med brakes ute, på låg höjd med fet 
rök blev det ståpäls. Tyvärr så får det inte 
plats så många bilder i artikeln men dessa 
modeller och flygningar var high class. 
Jag tror att dom orangefärgade kärrorna 
användes som radiostyrda drones för 
målgång i slutet av sin karriär.
Viggen
Lars Rönnquist hade en makalös AJ37 
Viggen i skala 1:6. Det var ett hembygge i 
någon sorts tät foam som såg röd ut inuti. 
Vikt 14 kg, 2,55 m lång och en turbin med 
16 kg dragkraft. Lars hade köpt kärran av 
Vidar Hagnestad, så tillverkningslandet 
var alltså Norge. Filip 34 (fpl 34 från F6 
Karlsborg) presenterades i luften på ett 
fantastiskt verklighetstroget sätt. Många 
minnen dök upp för mej. Målningen precis 
som jag minns den när vi fightades över 
Småland med Viggarna. Kan inte ösa nog 
superlativer över Lars och detta projekt. 

Viggen är ett väldigt stort flygplan som 
flög första gången 1967 och första 
flygplanen levererades till F7 1971. Turligt 
nog lyckades jag sno åt mig och min 
division var sitt pass i en tvåsitsig uppe 
på F15 innan flygstaben fick nys om det 
och sa ni är inte beordrade till flyga 37. Jag 
åkte tillsammans med en gammal jaktpilot 
i rote med en AJ 37. Vi slogs mot två av 
mina Drakar och det var en demonstration 
i prestandaöverlägsenhet. Maffigt med 
start zon 3 EBK och landning med 
reversering. Kul att vi får se Viggen i luften 

igen genom Swedish Airforce Historic 
Flight. Stöd dom, det kostar 150 kr om 
året. Kunde bara Flygvapnet och Luftfart-
sverket komma överens skulle vi få både 
Lansen och Draken i luften. Dessa har 
varit groundade i år pga administrativt skit.

Meetinget gynnades av fint sommarväder 
och det flögs väldigt mycket. Uppskatt-
ningsvis gjordes det mer än 200 flygningar 
och standarden på materiel och piloter var 
mycket hög. Endast två haverier inträffade. 
Ett felkopplat höjdroder krävde sin tribut i 
starten och en sändare som upphörde att 
fungera planterade en kärra i åkern långt 
från publiken. 

Fint arrangemang     
Tidigare år har jag utnämnt en Queen 
och en King of the meet. I år blir det en 
prispall för tre. Brons till de orangea 
Cougar-grabbarna från Norge, silver till  
Lars och AJ 37 Viggen och guldmedaljen 
går till Karlskoga modellflygklubb som 
arrangerar detta meeting så fint. Nästa år 
har man planer på att utvidga med en dag 
för att speciellt bjuda in jet-nybörjare och 
också låta intresserade prova jet i dubbel-
kommando. Man skall också försöka få 
upp piloter från länderna söder om oss. 
Boka början av juli för Karlskoga Jetpower 
2014. Jag kommer. 

Uno Andersson

AJ 37 Viggen skala 1:6 för landning. Enda missen: Var är piloten?

Karlskoga
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Tomas Lejon i luften med Kollobri med manuell start.

Fina skaladetaljer med EBK av lysdioder 
på Tronds tvåsitsiga F100 Super Sabre.

Antons 3d:e-printade cockpit för Jas 39 skala 1:6.

Karlskoga
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Friflyg

L aget som representerade Sverige 
vid Friflyg VM 2013 var i klass F1A 
Deniz Varhos, Anders Persson och 

Per Findahl, i klass F1B Oskar Findahl, 
Thorvald Christensen och Håkan Broberg 
och i klass F1C Tommy Eriksson och 
Gunnar Ågren. Som lagledare fungerade 
Per Findahl, laget hade även två hjälpare 
med, Martin Larsson och LG Olofsson. 
Kosma Huber var också på plats för 
världscuptävlingarna innan VM. 

Tävlingarna flögs utanför byn 
Moncontour ca 35 mil sydväst om Paris. 
Innan VM hade arrangören planerat in 
två Världscuptävlingar. Samtliga svenska 
tävlanden förutom Thorvald och Anders 
var på plats för Världscuptävlingarna.

Svåra förhållanden
Den första Världscuptävlingen flögs under 
mycket svåra förhållanden, blåsigt och 
enormt turbulent, Gurra och Deniz valde 
att avstå tävlingen. Första tävlingsdagen 
flögs F1B och F1C, Oskar Findahl, 
Tommy Eriksson och Håkan Broberg 
tävlade för Sveriges del. Alla tre flög 
säkert under dagen men tappade retfullt 
några sekunder i grundstarterna. I det 
svåra vädret lyckades ingen flyga sju max 
i klass F1B. Segrade gjorde Philip Seifert 
från Tyskland med 9 tappade sekunder. 
Oskars fina flygande belönades med en 

fjärdeplats. Håkan lyckades ännu bättre, 
suveränt luftplockande under dagen 
och endast 17 tappade sekunder totalt. 
Belöningen för Håkan blev en silvermedalj 
i stenhård konkurrens! Tommy tappade 
lite tid i start sex och slutade på sjunde 
plats i klass F1C. Under tävlingsdag två 
flögs klass F1A, Per och Oskar samt 
Kosma tävlade för Sveriges del. Vädret var 
extremt svårt. Kosma missade tid redan i 
första grundstarten. Per och Oskar flög 
säkert till grundstart 4 då Per fick problem 
i den turbulenta vinden och fick en kort 
flygtid. Oskar flög suveränt tävlingen 
igenom och klarade samtliga grundstarter 
med max flygtid. En final flögs efterföljande 
morgonen mellan de enda två personerna, 
Anton Gorsky Ryssland och Oskar, av de 
93 startande, som maxat alla starter. Båda 
fick till mycket fina flygningar i tiominuters-
finalen, Oskars modell tog mark strax efter 
8 minuter medan Anton flög närmare 9 
minuter. En mycket meriterande andraplats 
för Oskar i mycket hård konkurrens. 

Världscuptävling två innan VM startade 
strax efter att finalen mellan Anton 
och Oskar flugits klart. Tävlingen fick 
dock ett abrupt slut redan efter första 
grundstarten då bönderna protesterade 
mot att vi sprang på fältet. Man kan 
man sammafatta det hela med ordet 
katastrof!! Den största Världscuptävlingen 

för året, den legendariska Poitou fick 
ställa in! Inte mycket att göra, en enorm 
arrangörsmiss att inte säkra fältet innan 
tävlingen. Ryktena började gå att även VM 
skulle ligga i riskzonen att ställas in, men 
arrangören lovade att fältet skulle vara 
skördat till VM, som låg en knapp vecka 
bort i tiden.

Lång Väntan
Så efter en lång väntan drog VM igång, 
41 nationer var på plats för att göra upp 
om världsmästartitlarna. F1A dagen 
inleddes med perfekta förhållanden, 15 
grader och svaga vindar. Deniz började 
det svenska flygandet. Deniz valde 
att flyga en helt ny modell, som gått 
bra under träningen i Frankrike. Tyvärr 
visade det sig att modellen inte var helt 
utsorterad. En start lite till vänster och 
modellen började stalla, och fortsatte 
stalla, det blev en kort flygning för Deniz. 
Trist start av dagen. Per och Anders flög 
säkra maxflygningar. Resten av dagen 
var relativt lättflugen. Visst gick det att 
hitta hål och missa, men när man ser att 
hela 62 av de 115 startande flög fullt i 
samtliga grundstarterna så måsta man 
säga att det var lättfluget under dagen. 
I den första finalen skulle fem minuter 
flygas. Sverige hade alltså med både Per 
och Anders i den första finalen. Anders 

VM 2013 i Frankrike

Invigningen.
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kom på sidan av den bästa luften och fick 
ihop 161 sekunder vilket räckte till en 59 
plats. Per lyckades klara maxtiden med en 
flygning, som var precis över fem minuter 
och gick vidare till sjuminutersfinalen. Per 
gjorde ytterligare en bra flygning med sin 
långa LDA modell. Modellen steg högt i 
termiken under första minuterna, men så 
gjorde modellen ett stall, gick ut på sidan 
av den bästa luften och började tappa 
höjd oroväckande. Med två minuter kvar 
att flyga stabiliserade modellen sig och 
allt såg bra ut igen. Men sista minuten 
tappade modellen höjd snabbt igen, men 
började åter stabilisera sig på låg höjd 
med 30 sekunder kvar. Svenska laget 
såg modellen landa och samtliga klockor 
visade över sju minuter. Per och Oskar som 
följde flygningen utan kikare en bit ner på 
fältet där Per kopplat såg också modellen 
ta mark efter 7:03, så en max trodde vi 
alla. Men lyckan blev kortvarig, de franska 
tidtagarna hade tappat modellen redan 20 
sekunder innan landningen, trots protester 
och juryståhej lyckades inte svenska laget 
få den rätta tiden och VM var över för Pers 
del, en 26 plats blev det till slut. Robert 
Lesko från Kroatien blev världsmästare 
efter 445 sekunder i niominutersfinalen. I 
lagtävlingen slutade vi på 25 plats. Deniz 
slutade på 109 plats.

Dag två
Dag två flögs klass F1B, gummimo-
torklassen. Håkan inledde med att 
spränga motorer. Inte bara en eller två, 
det blev många sprängda motorer! Men 
till slut en fin max. Oskar följde också med 
en fin max, likaså Thorvald. Lite lurigare 
väder än under F1A dagen, men det var 
inte jättesvårt. Vi plockade luften bra 
under de inledande grundstarterna. I start 
tre missbedömde vi vädret i Thorvalds 
flygning och modellen tog mark kort till 
maxen, trist. I start 4 råkade Thorvald ut för 
ett mekaniskt problem med modellen, eller 
ett elektroniskt problem, stabben gick inte 
upp i glidläge efter första motorstiget så 
modellen tryckte i marken strax efter att 
motorn gått ut, riktigt tråkigt för Thorvald. I 
start 5 flög Håkan på en fin indikation, men 
hade otur och ramlade ur den fina luften, 
en miss till för svenskarna. Oskar vevade 
och hade planen att plocka egen luft, som 
han visat att han behärskar suveränt. När 
Oskar precis var färdigvevad så flög hela 
startlinjen och luften såg mycket bra ut. Vi 
gick ifrån den tänkta taktiken och stressade 
iväg Oskar. Flygningen blev liknande 
Håkans, lite oflyt och modellen kom på 
sidan av termiken. Tyvärr så var nu hela 
svenska laget borta från finalen. Håkan 
missade ytterligare lite tid men slutade 
först av svenskarna på 64 plats. Oskar 
slutade 71 och Thorvald 96. I lagtävlingen 
slutade vi på 26 plats. Till finalen hade 30 
flygare tagit sig. I det svåra vädret hade 

många orutinerade tidtagare problem 
med sitt jobb i finalen, flera toppflygare 
fick flygningarna bortdömda med kortare 
tider än de egentligen flög. Trist att vi 
återigen inte fick uppleva en rättvis tävling. 
Det är ett stort problem när arrangören har 
oerfarna tidtagare, att ta tid på treminu-
tersflygningar under dagen är en sak, men 
att ta tid på sjuminutersflygningar, som 
driver 3 km bort, är något som är jättesvårt 
och kräver massor av rutin. Världsmästare 
blev till slut Albert Bulatov från Ryssland. 
Han var helt överlägsen tidsmässigt i den 
sista finalflygningen. 

Tävlingsdag tre
Under tävlingsdag tre flögs slutligen klass 
F1C. Tommy maxade säkert i det lättflugna 
vädret, bra fart och säkert flygande. Gurras 
modell betedde sig underligt, rollade 
vänster under motorstiget och kurvade 
sedan tight vänster så maxen missades. 

Tommy fortsatte det säkra flygandet i start 
två medan Gurra fick en kort flygtid. I start 
tre maxade både Tommy och Gurra. I start 
fyra fick Gurra problem med startmotorn 
och kom inte iväg innan perioden var 
över. Under en dryg halvtimme kämpade 
Gurra enormt för att komma i luften, men 
förgäves. Detta tog hårt på Gurras krafter 
och han valde att avstå resten av dagens 
flygande efter strulet. Tommy klarade 
samtliga sju grundstarter och tog sig till 
final ihop med 48 andra, riktigt bra flygande 
under dagen. Oskar, Martin och Tommy 
körde några trimstarter med Tommys 
förstakärra innan finalen och trimmade 
upp både i glidet och i stiget. Tommy flög 
en riktigt fin femminutersfinal och klarade 
maxen. Modellen tryckte dock fortfarande 
lite både i slutet av motorstiget och sedan 
i glidet. Tommy gjorde en fin flygning i 
sjuminutersfinalen, men med den något 
tryckande modellen räckte flygningen 

Pelle och Oskar kollar en flygning..

Deniz monterar sin F1A.
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inte riktigt till sju minuter utan tog mark 
efter 355 sekunder, vilket räckte till en 34 
plats. Gurra slutade på 69 plats. Endast 
två piloter klarade niominutersfinalen, 
Roy Summersby Australien och den 
fantastiska Evgeny Verbitsky från Ukraina. 
En morgonfinal fick avgöra vem som skulle 
ta hem VM titeln. Verbitsky slarvade med 
motorn och flög den tjockt i stiget och 
hade även bara 4.1 sek motortid. Trots att 
tidtagarna återigen missade tid och gav 
Roy en minut kortare tid än han egentligen 
flög blev det en säker seger och F1C titeln 
gick till Australien.

Ett speciellt tack vill det svenska laget 
rikta till Martin, vår suveräna hämtare 
under alla dagarna, helt outstanding jobb!

Så var då VM över för denna gång. Som 
vanligt finns massor av lärdom att ta med 
till nästa gång. Det finns många mycket 
positiva saker att lyfta fram, bra flygning 
under grundomgångarna för många av 
svenskarna, bra taktik och bra ordning 
på grejerna. Men några saker dyker upp, 
som vi måsta jobba på till nästa gång. Gå 
aldrig ifrån en tänkt taktik. Flyg alltid med 
modeller, som du är säker på, speciellt 
under grundomgångarna. I svåra lägen 
för tidtagarna, prata och förklara för 
tidtagarna vart modellen befinner sig, var 
övertydlig. När det närmar sig slutet och 
finalerna blir svåra, våga chansa lite med 
trim och modellval. 

Det svenska laget genomförde ett helt 
ok VM, man ska aldrig skylla på otur, men 
hade vi haft lite mer medgång hade vi lätt 
varit med och fajtats om medaljerna. Vi är 
där nästa gång!

Per Findahl, lagledare för 
Friflyglandslaget 2013.

Anders i flygartagen, Deniz hjälper till.

Gurra och Tommy prepar för flygning, Håkan kollar så gubbarna sköter sig.
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ROUND ROUND ROUND ROUND ROUND ROUND ROUND FLY OFF FLY OFF FLY OFF
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

1 CRO LESKO Robert 210 180 180 180 180 180 180 300 420 445 2455
2 ROU SZIJJARTO Szilard 210 180 180 180 180 180 180 300 420 421 2431
3 UKR STAMOV Victor 210 180 180 180 180 180 180 300 420 380 2390
4 ROU SION Julien 210 180 180 180 180 180 180 300 420 357 2367
5 SVK BEZAK Ivan 210 180 180 180 180 180 180 300 420 356 2366
6 ARG GONZALEZ Ramiro 210 180 180 180 180 180 180 300 420 355 2365
7 GBR WILLIAMS John 210 180 180 180 180 180 180 300 420 353 2363

FINAL 
RANKING NATIONAL TEAM COMPETITOR NAME TOTAL

SCORE

8 CZE DVORAK Michal 210 180 180 180 180 180 180 300 420 350 2360
9 ITA GHISELLI Paolo 210 180 180 180 180 180 180 300 420 341 2351

10 POL HALICKI Lukasz 210 180 180 180 180 180 180 300 420 334 2344
11 ARG CUFFIA Lucas 210 180 180 180 180 180 180 300 420 328 2338
12 NED VAN ELDIK Antoon 210 180 180 180 180 180 180 300 420 324 2334
13 FRA RAGOT Emmanuel 210 180 180 180 180 180 180 300 420 302 2312
14 AUT ARINGER Gerd 210 180 180 180 180 180 180 300 420 297 2307
15 FIN HENRIKSSON Kim 210 180 180 180 180 180 180 300 420 295 2305
16 USA BARRON Andrew 210 180 180 180 180 180 180 300 420 294 2304
17 SRB BLAGOJEVIC Radoje 210 180 180 180 180 180 180 300 420 293 2303
18 ISR FURMAN Michael 210 180 180 180 180 180 180 300 420 289 2299
19 TUR OLGUN Yalçn 210 180 180 180 180 180 180 300 420 287 2297
20 ARG YSASI Pablo 210 180 180 180 180 180 180 300 420 275 2285
21 EST VIHUL Ülar 210 180 180 180 180 180 180 300 420 273 2283
22 PRK HYE SONG Pak 210 180 180 180 180 180 180 300 420 272 2282
23 SLO LEMUT Miha 210 180 180 180 180 180 180 300 420 267 2277
24 AUT ARINGER Luca 210 180 180 180 180 180 180 300 420 258 2268
25 ITA BRUSSOLO Vittorio 210 180 180 180 180 180 180 300 416 2006
26 SWE FINDHAL Per 210 180 180 180 180 180 180 300 415 2005
27 LTU MACKUS Tomas 210 180 180 180 180 180 180 300 414 2004
28 CAN ALLNUTT Peter 210 180 180 180 180 180 180 300 400 1990
29 F1A W/ch TITOV Yury 210 180 180 180 180 180 180 300 387 1977

1/7

NATIONAL TEAM COMPETITOR NAME TOTAL 
SCORE

TOTAL 
TEAM

INDIVIDUAL
RANKING

TOTAL 
INDIVIDUAL

FINAL 
RANKING

VAN ELDIK Antoon 1290
VAN WALLENE Allard 1230

VAN DIJK Maarten 1266
NIKOLAJEVAS Vidas 1185

ALLNUTT Peter 1290
DANIER Jama 1290
MACKUS Tomas 1290

ZILINSKAS Edvardas 1203
DIMAVICIUS Vidas 1271
Y.NIKOLOV Nikolay 1272
TZVETAN Tzvetkov 1258

BARDAROV Borislav 1226
SEVGİ Osman 1233

KARGIN Çetin 1211
OLGUN Yalçn 1290

SZIJJARTO Szilard 1290
CIUCU Vi l 1144

16 NED 3786

17 CAN 3765

18 LTU 3764

19 BUL 3756

20 TUR 3734

21 ROU 3724CIUCU Viorel 1144
SION Julien 1290

BEZAK Ivan 1290
BETAK Matej 1286
HUDAK Gabriel 1143
HALICKI Lukasz 1290

STEZALSKI Dariusz 1290
ZIOBER Czeslaw 1138
SAUTER Dietrich 1290

SCHELLHASE Jörg 1125
THOM Christopher 1290

FINDHAL Per 1290
VARHOS Deniz 1099
PERSSON Anders 1290

HENRIKSSON Mikael 1090
HENRIKSSON Kim 1290
RONKANEN Pekka 1290
MITCHELL Phil 1290
CAMPBELL Malcolm 1206
MORGAN Vin 1158

LIMANHADI Benny 1193
LIMANHADI Erick 1237
NOVIANTI Nanik 1220

IKOMA Daizo 1180
YAMAMOTO Osamu 1178

WADA Mitsunobu 1290
ZHANG Zhiyong 1160

LUSONG Yang 1290
DALONG Sun 1162

21 ROU 3724

22 SVK 3719

23 POL 3718

24 GER 3705

25 SWE 3679

26 FIN 3670

27 AUS 3654

28 INA 3650

29 JPN 3648

30 CHN 3612

6/7

YSASI Pablo 1290 20
GONZALEZ Ramiro 1290 6

CUFFIA Lucas 1290 11
STRANIERI Marco 1290 32
BRUSSOLO Vittorio 1290 25
GHISELLI Paolo 1290 9

LIMOR Shachar 1290 40
GALOR Eyal 1290 30

FURMAN Michael 1290 18
MCKEEVER Mike 1290 53

BAUER Ken 1290 35
BARRON Andrew 1290 16
DVORAK Michal 1290 8

VOSEJPKA Jan 1290 46
JIRINEC Vaclav 1290 51
RAGOT Emmanuel 1290 13

TRACHEZ B d 1290 58

NATIONAL TEAM COMPETITOR NAME TOTAL 
SCORE

TOTAL 
TEAM

INDIVIDUAL
RANKING

TOTAL 
INDIVIDUAL

ARG 3870 37

2 ITA 3870 66

FINAL 
RANKING

3 ISR 3870 88

4 USA 3870 104

1

5 CZE 3870 105

6 FRA 3870 127TRACHEZ Bernard 1290 58
ABERLENC Frédéric 1290 56

LEMUT Miha 1290 23
VRTOVEC Ambroz 1290 57
KOGLOT Roland 1290 54
NYHEGN Jes 1290 37
JENSEN Steffen Hjort 1290 55

RASMUSSEN Peter 1290 47
BORDOSKI Milos 1290 61

BLAGOJEVIC Radoje 1290 17
SAVIC Slavko 1290 62

COOPER John 1289
JACK Richard 1290

WILLIAMS John 1290
ARINGER Gerd 1290
ARINGER Luca 1290

FUSS Helmut 1260
BACHMANN Christopf 1273

BLEUER Michaël 1290
BLEUER Heinz 1272
ZARINS Janis 1290

GRIGALS Oskars 1253
PLUME Anrijs 1290

WON CHOL Kim 1231
KWANG IL Ri 1290
HYE SONG Pak 1290
GANZORIG Chimed 1286

TULGA Gombosuren 1271
AMARTUVSHIN Avirmed 1233

6 FRA 3870 127

7 SLO 3870 134

8 DEN 3870 139

9 SRB 3870 140

10 GBR 3869

11 AUT 3840

12 SUI 3835

13 LAT 3833

14 PRK 3811

15 MGL 3790

5/7
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Solsta

F1G/H/J/P,P30,HKG,KPG,A:2 Classic. 
(Ingår i Lilla friflygcupen).

Ett 20 tal friflygare samlades på 
morgonen på Brattforshedens flygfält som 
renoverats till 1942 års utseende. Fältet är 
gräsklippt och är skonsamt för hämtning. 
Vädret var idealiskt med svag vind. Detta 
var lite plåster på såren för oss som efter 
att ha deltagit i ett flertal friflyg tävlingar 
på Rinkaby med eländiga väderförhål-
landen nästan börjat ge upp hoppet. Inge 
Sundstedt var tävlingsledare (kanske 
världens mest otacksamma jobb) och höll 
genomgång.

Sedan utbröt allmänn diskussion om 
startplats som vanligt och det är extra 
knepigt då det är lugnt. Det blev till slut 
en plats relativt långt in på fältet men 
eftersom det var lite vind hela dagen 
slapp man flytta. För segelflygarna blev 
det stundom svårt att få upp modellerna 
speciellt för de till ålder komna. Det var 
idealiskt för gummi och HKG/KPG folket.

Lars Larsson och jag sov över på en 
närbelägen camping men alla övriga 
körde nog dit på morgonen. Kosma Huber 
flög några eleganta flygande vingar som 
väckte uppmärksamhet. Fly off blev det i 
F1H KPG samt Classic klasserna.

På grund av att det inte blåste så blev 
hämtningar inte så långa och tävlingen 
kunde avslutas framåt 17:00.

För resultat listor hänvisas till Inge 
Sundstedt som gjorde ett fint jobb och 

Solstaträffen 2013-09-01

som fick ett fyrfaldigt hurra för tävlings-
arrangemanget. Alla deltagare uttryckte 
allmänn glädje för vädret och det fina 

flygfältet som kanske får anses som 
Sveriges bästa för friflyg.

Ronald Borg.
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Resultat Solstaträffen

Solsta
Tävling: Solstaträffen-13

Tävlingsklass: A2-Cl period 1 period 2 period 3 period 4 period 5 fly-of poäng
nr namn klubb min sek min sek min sek min sek min sek sek. sek.
1 174 Sländan 2 120 2 120 2 120 0 0 360 176 6
2 Ronald Borg 7131 Sländan 2 120 2 120 2 120 0 0 360 166 4
3 Göran Larsson 556 Norberg 2 120 1 25 85 2 120 0 0 325 3
4 71391 Norberg 2 120 59 59 1 45 105 0 0 284 2
5 Stig Sjöstedt SMOS Linköping 1 53 113 0 0 0 0 113 1

Plats: Brattforsheden dat. 31/8

slutr.
reg.nr tot sek. tot sek. tot sek. tot sek. tot sek.

Lasse larsson

Kosma Huber

KPG 5av8
Namn Klubb SMFF nr: Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 Start 6 Start 7 Start 8 FO1 FO2 Totalt Poäng

Sländan 26828 60 60 60 60 60 64 300 364 9
Matin Larsson Sländan 1000 60 60 60 60 60 58 300 358 6
Tommy Eriksson Gagnef 448 60 60 60 60 60 55 300 355 4
Thomas Dahlström Nimbus 1835 53 60 60 60 60 60 42 300 342 3
Martin Jonsson Gagnef 70338 60 60 30 60 60 60 12 300 312 2

1886 50 60 54 60 31 60 60 28 294 1
Lasse Larsson Sländan 174 32 32 60 35 30 45 45 60 245 1

Gagnef 240 41 24 36 0 0 0 60 1

HKG 5av8
Namn Klubb SMFF nr: Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 Start 6 Start 7 Start 8 FO1 FO2 Totalt Poäng
Martin Larsson Sländan 1000 60 60 60 60 60 300 300 4

Sländan 26828 54 60 60 52 44 38 40 44 270 270 3
1886 40 38 24 34 37 59 39 43 219 219 2

Tomas Dahlström Nimbus 1835 19 26 57 29 34 36 29 54 210 210 1

Solstaträffen -13
Tot.+FO

Björn Wallman

Eddy Astfeldt E-tuna

Inge Sundstedt

Solstaträffen -13
Tot.+FO

Björn Wallman
Eddy Astfeldt E-tuna

KPG 5av8
Namn Klubb SMFF nr: Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 Start 6 Start 7 Start 8 FO1 FO2 Totalt Poäng

Sländan 26828 60 60 60 60 60 64 300 364 9
Matin Larsson Sländan 1000 60 60 60 60 60 58 300 358 6
Tommy Eriksson Gagnef 448 60 60 60 60 60 55 300 355 4
Thomas Dahlström Nimbus 1835 53 60 60 60 60 60 42 300 342 3
Martin Jonsson Gagnef 70338 60 60 30 60 60 60 12 300 312 2

1886 50 60 54 60 31 60 60 28 294 1
Lasse Larsson Sländan 174 32 32 60 35 30 45 45 60 245 1

Gagnef 240 41 24 36 0 0 0 60 1

HKG 5av8
Namn Klubb SMFF nr: Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 Start 6 Start 7 Start 8 FO1 FO2 Totalt Poäng
Martin Larsson Sländan 1000 60 60 60 60 60 300 300 4

Sländan 26828 54 60 60 52 44 38 40 44 270 270 3
1886 40 38 24 34 37 59 39 43 219 219 2

Tomas Dahlström Nimbus 1835 19 26 57 29 34 36 29 54 210 210 1

Solstaträffen -13
Tot.+FO

Björn Wallman

Eddy Astfeldt E-tuna

Inge Sundstedt

Solstaträffen -13
Tot.+FO

Björn Wallman
Eddy Astfeldt E-tuna

Tävlingsklass: F1H period 1 period 2 period 3 period 4 period 5 fly-of poäng
nr namn klubb min sek min sek min sek min sek min sek sek. sek.
1 Lasse Larsson 174 Sländan 2 120 2 120 2 120 0 0 360 240 9
2 449 Norberg 2 120 2 120 2 120 0 0 360 64 6
3 9141 Karlstad 2 120 2 120 1 4 64 0 0 304 4
4 71391 Norberg 1 34 94 1 29 89 2 120 0 0 303 3
5 Martin Jonsson 70338 Gagnef 2 120 2 120 51 51 0 0 291 2
6 Göran Larsson 556 Norberg 50 50 2 120 2 120 0 0 290 1
7 0 0 0 0 0 0

Tävling: Solstaträffen Plats: Brattforsheden dat. 31/8

slutr.
reg.nr tot sek. tot sek. tot sek. tot sek. tot sek.

B.O.Törnkvist
H. Skogsund
Kosma Huber
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Aircombat

I början av september hölls 
SM i Aircombat på Radioflyg-
klubben Ikaros fält i Örebro. 
Vädret var helt enkelt oför-
skämt bra för att vara i sep-
tember, det var rena högsom-
marvärmen vilket bitvis till 
och med gjorde det jobbigt 
att tävla på grund av värmen.

Tävlingsupplägg
SM i Aircombat körs oftast över två da-
gar, med tre kvalheat första dagen och 
två kvalheat den andra dagen, följt av 
finalen med de sju bästa piloterna. Det-
ta SM kryddades också av en tävling i 
WWI-klassen, där kvalheaten flögs under 
lördagen och finalen på söndagen. 

SM blev den första större tävlingen efter 
VM och även den näst sista tävlingen i 
svenska cupen. Det var därför en del 

Aircombat-SM i Örebro
slitna modeller och kanske även piloter, 
som deltog på tävlingen. Nivån på heaten 
var dock mycket hög och det märks att 
många av de svenska aircombat-piloterna 
håller mycket hög internationell klass.

Färre kollisioner
Flygstilen i Aircombat har ändrats en del 
de senaste åren och det märks bland 
annat på att antalet kollisioner i heaten 
minskar. En annan trend som är rolig 
och nästan otrolig, är att de klipp som 
görs på streamers ofta görs så korta att 
samma streamer kan bli klippt både två 
och tre gånger. Fördelen med detta sätt 
att klippa är naturligtvis att man får chans 
att få fler klipp och därmed högre poäng 
i varje heat.

Nya roliga inslag
På Örebro-tävlingen körs sedan några år 
tillbaka både WWI-combat liksom det så 
kallade Twin-heat Trophy. WWI-combat 

är helt enkelt Aircombat fast med biplan 
från första världskriget istället för de 
warbirds från andra världskriget som vi 
är vana vid i Aircombat. I WWI-combat 
får man extra poäng för skaldetaljer på 
modellen och man kan utöver klipp-poäng 
även ta poäng på att träffa markmål av 
frigolit som står uppsatta ute på fältet.

Jag provade själv på WWI-combat 
under SM och  som gammal Aircom-
bat-räv kan jag säga att det här var 
faktiskt det roligaste jag gjort på länge! 
Modellerna går mycket långsammare än i 
Aircombat och det är på ett sätt roligare 
flygning när man har en dubbeldäckad 
modell som s.a.s. ”hänger i propellern” i 
svängarna. 

Twin-heat Trophy på söndagen var 
också något i hästväg. Sammanlagt 
var 12 tvåmotoriga modeller anmälda i 
heatet, men som mest var tio av dessa 
uppe i luften samtidigt. Tio tvåmotoriga 
fighters som jagar efter varandra, det 
ger ett mäktigt ljud och en lika mäktig 

Peter Enokssons Nieuport står beredd att jaga andra dubbeldäckare.
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Aircombat
synupplevelse att se alla dessa klassiska 
tvåmotoriga warbirds jaga varandra.

Resultat
Vann SM gjorde veteranen Per 
Danielsson, bl.a. efter en helt fenomenal 
flygning i finalen! Andraplats knep Samuel 
Olofsson och tredjeplatsen tog Denny 
Fritsche. Denny tog för övrigt hem den 
svenska cupen, med Samuel Olofsson 
på andraplats och Pär Bertilsson på 
tredjeplats.

Finalen i WWI blev lite tom på modeller, 
men till start tog sig i alla fall fyra piloter 
som hade modeller kvar. Överlägsen 
vinnare i WWI blev Samuel Olofsson, 
som ju även är regerande världsmästare 
i WWI-combat. Tvåa i WWI blev Fredrik 
Lanz med Peter Enoksson på tredje 
plats. Slutligen tog Stefan Lundell hem 
årets Twin heat Trophy, vilket är en bedrift 
i den starka konkurrensen.

Med VM, SM och svenska cupen 
avslutad är det nu dags att börja byggsä-
songen inför nästa år. Ja, förutom 
några av oss som kommer att flyga och 
klubbtävla även i vinter så klart!

Martin Elmberg

Daniel Nyrén laddar upp inför Twin-heat Trophy

Delar av svenska landslaget. 
Fr.v. Samuel Olofsson (världsmästare 
WWI), Jonas Brewitz och Tomas Feldt.

I SM-finalen startar SM-vinnaren Per 
Danielsson sin modell, en Ki-61 Hien. I 
modellen sitter en OS15-motor.
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Dragsängarna

Lars Grahn från Avesta hade med sig RadioCub och Vagabond.
Naturligtvis med Telepilot en-kanalare.

Några vackra multikärror vilar i skuggan. Den ljusblåa Crusa-
dern är från 1967 och fullt flygduglig.Micke Berg från hemma-
klubben och Karl-Erik Nilsson flög bägge med Opus.

Jonas Hagberg från Arboga luftade sin ”Rothman” Stampe 
och Stefan Möltgen från Smedjebacken flög Blue Angel.

Lars-Åke Lundin från Ludvika kom med sin Nova I.S.

Bengt Staffas från Rättvik meckar Stinson.

Depåbild med Fokker DVII,Josefin och Mr.Mulligan.

Bildkollage från Dragsängarna
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Aeroklubben Modell i Göte-
borg har nu i ett kvartssekel 
arrangerat skalamodellflyg-
tävlingar på sitt fält i Tors-
landa och i samband med 
kvartssekelfirandet slog 
klubben på stort och hade 
därför ansökt om att tävling-
en även skulle räknas som 
nordiskt mästerskap. 

I vimlet av publik och tävlingsdeltagare 
stöter vi på Bosse Olofsson och Ulf 
Jörnheim från AKMG. De båda herrarna 
har varit med från början och har deltagit 
både som arrangörer samt tävlingsdel-
tagare.

– Allt började 1986. Då fanns en man 
i klubben som hette Göran Persson. Han 
flög skala men var i stort sett ensam om 
det här. Göran tyckte att vi skulle göra 
ett skalaarrangemang på Torslandafältet, 
berättar Bosse. 

I studiesyfte åkte fyra man från AKMG 
till Gråbo, eftersom klubben där brukade 
hålla i stora skalatävlingar. 

– Hasse Andersson, Tomas Karlevid, 
Ulf Jörnheim och jag som tog bilen dit för 
att lära oss mer. Sedan kom Tomas på 
namnet, Skala Väst, säger Bosse.

Studiebesök både 
här och där
Vid den tiden arrangerades stora skalatäv-
lingar på Barkaby i Stockholm och även 
dit åkte Göteborgsgänget för att se hur de 
lade upp tävlingarna där.

Ett meeting hölls sent samma höst på 
Torslanda och till nästa år beslöts att 
satsa ordentligt och med tiden blev Skala 
Väst en av landets största tävlingar och 
förmodligen är den nu även en av de 
äldsta.

– Upp mot… 30 till 35 deltagare deltog 
när det var som störst, mest var det ju 
pop-skalaflygare förstås, och publiken 
räknades till bortemot 700. Detta var på 
90-talet och i samband med reklam som 
vi fick i tv och press, samt inte minst fint 
väder, inflikar Ulf.

Bosse påpekar att då var det lätt att få 
folk att ställa upp som funktionärer.

– En kul tid, minns han.
Gott väder var dock något som inte 

behaga infinna sig till årets tävling. 
Flygningar fick avbrytas och ibland senare-
läggas på grund av blåst, regn och åska. 

Skala Väst firar 25-årsjubi-
leum med att arrangera NM

Ulrik Lutzen förbereder sig för start med sin Piper Cub.

Skala Väst
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Skala Väst
Stefan vann igen
Sin vana trogen vann Stefan Olsson från 
Uddevalla den prestigefyllda ”museik-
lassen” med sin trogna gamla Sopwith 
Pup. En modell som stod färdig redan 
1997 men som byggdes om inför VM i 
Sverige 2006. Stefan har totalt vunnit 13 
SM, varav tio med Pup:en, och fyra NM. 
Den senaste NM-titeln tog han alltså här 
på Skala Väst i Göteborg.

– Min Sopwith Pup har tjänat mig väl, får 
man väl säga, är Stefans kommentar.  

Conny Åquist

En stunds drakflygning i blåsten hanns 
även med. Det är Rickard Jörnheim från 
arrangörsklubben AKMG som håller i 
linorna. 

Här sitter Paul Münsberg från Nordsjälland och njuter av det goda vädret, så länge 
det varade. Tävlingarna plågades nämligen svårt av såväl regn, vind och åska. Paul 
flög en Saab Supporter, kallad T17, som bland annat används i det danska flygvap-
net som träningsplan. Modellen drivs av en tvåcylindrig Tartan boxermotor på 44 
kubiks slagvolym som ger 3,5 hästkrafter. – Jag har byggt allt själv – utom motor, 
radio och hjul – efter egna ritningar, påpekar Paul.

Jan Lödner från Stavanger i Norge åkte 70 mil för att tävla i Torslanda. Han deltog med denna Saab Safir. Motorn är en japans 
Saito fyrtaktare på 57 kubik och som drivmedel använder han bensin.
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Skala Väst

Vanligaste modellen på årets tävling var nog Piper Cub. Per Holmen flög denna Messerschmitt Me 109G.

Denna Piper Cub, målad i amerikanska luftvapnets färger, 
flögs av den danske landslagsmannen Ulrik Lutzen. Här håller 
hans modell just på att lyfta. Jan Lödners hund Ayra vaktar husses modellplan.

Modellflyg handlar mycket om att hjälpa varandra. Här läser 
Michael Strand från Hönö programmet som klubbkompisen 
Rolf Påhlsson skall flyga.

Bosse Olofsson och Ulf Jörnheim var med och startade Skala 
Väst för 25 år sedan. De har båda två varit med och tävlat i 
denna klassiska tävling många gånger, även om de missat ett 
eller annat år.
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Air Sar

När vi i vardagslag hör talas 
om drönare är det obeman-
nade militära flygfarkoster i 
dödens tjänst. Men på Tors-
landas gamla flygfält testas 
nu Air SAR, som är en drönare 
satt i mänsklighetens tjänst. 

Den märkliga lilla farkosten svävar 
nästintill ljudlöst ovanför bana 27 på 
Torslanda gamla flygfält. På marken 
står Johan Eileryd och kontrollerar dess 
rörelse med en handhållen radiosändare. 
Men, trots att tingesten far över stora 
områden håller Johan inte blicken fäst på 
manicken i det blå. Han står istället och 
tittar åt ett helt annat håll. Genom en 
videolänk mellan drönarens kamera och 
Johan nere på moder jord kan han ändå 
se vart han skall styra genom att titta i 
ett par videoglasögon försedda med en 
bildskärm på insidan ”glasen”.

– Jag värjer mig lite mot ordet drönare, 
ett ord jag brottas med eftersom det fått en 
sådan negativ klang tack vare den militära 
användningen. Jag försöker istället hitta 
civila områden att applicera konceptet på. 
Och eftersom det inte finns civila system 
att köpa har jag byggd denna prototyp 
som jag kan testa olika koncept på.

Men det är inte bara att skicka upp 
vilken märklig manick som helst upp i 
luften. Johan har flera olika tillstånd från 
bland annat transportstyrelsen och därtill 
kommer försäkringar med mera. Just nu 
har han, förövrigt, sökt tillstånd för mörker-
flygning.

– Jag står inför problemet att söka 
finansiärer från externa källor eftersom en 
värmekamera är väldigt dyr. Jag har fått 
beställningar från organisationer som vill 
ha systemet och därför bygger jag nu upp 
ett företag för att utbilda piloter och så 
vidare.

Idén kom i det militära
Johan Eileryd är värmlänningen som bor 
och pluggar i Göteborg sedan 1999. 
I det akademiska bagaget har ha nu 
en magisterexamen från Göteborgs 
universitet i industridesign samt en 
civilingenjörsutbildning. Nu driver han ett 
eget företag inom produktutveckling och 
kommunikation. 

– Innan jag flyttade hit till västkusten 
jobbade jag med regionaltåget Regina. 
Det är ju en komplicerad miljö såväl 
tekniskt som elektroniskt. Annars har 
jag sysslat med radiostyrningar och 

Air SAR – hjälp från ovan

konstruerat grejer mest hela livet.
Idén till projektet har funnits länge i hans 

huvud. 
– 1994-95 gjorde jag militärtjänstgö-

ringen i 15 månader som plutonchef 
för stridsfordon. Där hade vi massor av 
teknisk utrustning, som bildförstärkare 
men man kunde ju bara se från den 
position där man befann sig. Då började 
jag fundera på olika former av fordonsut-
veckling. Bland annat tänkte jag på olika 
alternativa farkoster. 

För två år sedan kom han på tanken att 
man kunde kombinera kamera med någon 
typ av flygande farkost och på den vägen 
är det.

Övervägde olika alternativ 
Innan Johan bestämde sig för vilken 
plattform som skulle användas för kameran 
hade han flera överväganden att göra. 
Flygplan har den fördelen att tekniken 
är beprövad och att de rör sig snabbt. 
Därtill kommer hög lyftkapacitet samt lång 
räckvidd. Nackdelarna är emellertid att 
farkosten inte kan lyfta vertikalt samt stå 
still i luften. 

En helikopter å andrasidan är även det 
ett beprövat koncept som med hjälp av 
ett gyro blir en stabil kameraplattform. Till 
nackdelarna här att en helikopter är svår 
att styra och det tar lång tid att lära sig 
kontrollera den i luften.
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Air Sar
Till sist föll valet på en så kallad multiro-

torfarkost. En sådan har hög lyftkraft trots 
den låga totalvikten. Tack vare gyro är 
farkosten stabil i luften och har låg energi 
om den skulle störta. Fast största fördelen 
är att den kan starta och landa vertikalt, 
från en begränsad yta, samt att den kan 
stå stilla i luften.

Prövat i skarpt läge
Funktionen är den att en högupplöst bild 
överförs via länk från drönaren och ner till 
marken. Dels går bilderna in i glasögonen 
och dels sparas filmen i en dator.

– Tekniken att överföra bilder är ännu 
inte så bra men räcker.

När Johan väl fick allt att fungera tog 
han kontakt med ett antal organisationer, 
som polisen, Räddningstjänsten, Missing 
People med mera. Missing People ville 
prova direkt och det blev starten för ett 
engagemang för Johans del.

– Air SAR kan användas i sökning efter 
olika saker och jag har varit med vid 
sökning efter människor i Lödöse, där 
en ung kvinna försvann. Vi hörde henne 
skrika i skogen och lyckades till slut rädda 
henne.

Tack vare Johans insatser fick man 
en helhetsbild av området eftersom 
möjligheten att kontrollera terrängen 
från ovan ger stora möjligheter för 
räddningspersonal.

– Jag har fokuserat på sökning och 

räddning eftersom det har ingen gjort 
tidigare och där finns mycket att göra.

Conny Åquist

Johan Eileryd
Creative Manager   |   Mfa Designer

Brand, Design & Communication
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Air Sar

FA
K

TA

Air SAR (Search and Rescue)
Callsign:  AirSAR 1
Video:  1080p full HD 24fps 
Foto:  8 M pixel 
Räckvidd:  Säker flygdistans är inom operatörens synhåll 
Högsta flyghöjd: 120 m höjd ovanför marknivå (relativ höjd)
Tillstånd:  Transportstyrelsen UAS 1B nr 696. 
Försäkring:  ansvar upp till 7.5 mSek. via InterHannover 
Spridningstillstånd:  Försvarsmakten 
Maskinskada:  IF är tillfrågade om de kan försäkra 
 maskinen upp till 50 000
Flygtid:  c:a 7 minuter per batteri 
Antal ackumulatorer:  3st 
Laddningstid:  30-40 min/acc
 Behöver 220 V alternativt 12 V för laddning 
Resor:  Flygbolag måste tillfrågas om de kan trans-  
 portera LiPo ackumulatorer. (Litium polymer). 
 Detta på grund av säkerheten 
Värmekamera:  Kostnaden är ca 110 000 
Vind:  Max 12 m/s. 
Maskinen kan ej ännu flygas i ihållande regn. 
Mål: rekrytera piloter nationellt samt utbilda och skapa MPS air SAR 
organisationen under 2013-2014. 
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Air Sar
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Bygge

A tt flyga och tävla i F3A eller Nordic 
på ”toppnivå” kräver en fullstor 2*2 
meters modell. Det finns en uppsjö 

av fina modeller. Det finns i princip inga 
byggsatser utan det säljs i princip bara 
”färdig modeller”. Om vi tittar i det övre 
segmentet så finns till exempel den 
finfina F3A modellen ”Citrin EP” som 
far och son Matt konstruerat. Det är en 
färdigmålad modell inklusive allt och 
frågar du vad den kostar, har du inte råd. 
På F3A Lorenz hemsida står det ”Preis auf 
Anfrage”. (Enligt icke bekräftade uppgifter 
ska priset ligga på ca 40 tkr, ”helt tom”).  
Prismässig i den andra änden finns 
Vanquish. Modellen säljs bland annat av 
Autopartner. För strax över 7000 kronor 
få du en i princip helt färdigbyggd modell. 
Mitt i mellan finns Sebarts senaste kärra 
MythoS, där står det i alla fall att modellen 
kostar 1599 euro. 

En Citrin är minst tre gånger så dyr som 
en Vanquish – det är en förhållandevis 
enkel logisk slutsats i sammanhänget. 
Frågan är om Citrinen flyger 6 gånger 
bättre och att jag därmed får 6 gånger 

så mycket poäng. Slutsatsen är lika enkel 
som logisk, nej 6 gånger så mycket poäng 
lär jag inte få.   

Efter att ha hämtat hem modellen så 
började jag med att väga alla delar och 
blev positivt förvånad över att det var så 
jämn vikt på delarna.

Vänster stabbe inkl höjdroder 81g, 
Höger Stabe inkl Höjdroder          81g
Vänster vinge inkl skevroder 340g, 
Höger vinge inkl skevroder         339g
kropp inkl sidoroder                   1081g
Vä/höger hjulkåpor                28g/25g
ställ 127g tillsammans
Vingrör 89g, stabbrör 9g
Alla skruvar, linkage mm 249g, 
vägt i sina påsar

Till det kommer servon, motor, fartreglage, 
drivack, mottagare, mottagarack och 
strömbrytare/regulator. Det är förhål-
landevis lätt att hamna under fem kilo 
med lite marginal. Min väger 4780 enligt 
vägningen vid Nordiska mästerskapet.

Modellen ser genomtänkt och välbyggd. 

Den är bra klädd utan några större 
rynkor som behövdes strykas till. Det är 
nästintill oundvikligt på en ”ARF” som 
transporterats ända från Kina att klädseln 
behöver justeras. Modellen har byggts i 
en klimatson, transporterats i container 
genom flera klimatsoner, lagts på en 
lagerhylla i Europa med en klimatson. 
Slutligen vidarebefordras modellen till mig, 
den lyckliga ägaren, för att slutmonteras 
hemma i min ”klimatson” d.v.s. vardagsrum 
med ca 22-24 grader och relativt låg 
luftfuktighet. Med tanke på att Vanqishen 
är byggd helt i trä finns risken att modellen 
slår sig under transporten. Eventuella 
skevheter bör kontrolleras noga före 
montage för att slutresultatet ska bli 
tillfredställande. 

Montage
Att montera motorn var löjligt enkelt, 

bara att använda befintliga hål och rita 
ett kryss mellan hålen och sen markera/
borra hål för sin egen motor som i mitt 
fall blir en AXI 5325/24 tillsammans med 

Extreme Flight 
Vanquish F3A 2M
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Bygge
ett jeti spinn 99. Om jag inte haft motor 
& reglage liggandes hemma så hade valet 
fallit på Hacker A60-7s V2 som fungerar 
bra till denna modell.

Linkagedelarna som följer med till 
Vanquishen är rejält tilltagna. Det är 
nämligen exakt samma som till Extreme-
fligts 104” kärra för 100 cc. Riktigt så 
starka grejer behövs inte och jag använde 
lättare linkage för att spara vikt. 

Att sätta ihop modellen innebär inga 
större svårigheter och för en någorlunda 
van modellflygare är det löjligt enkelt. Det 
finns gott om utrymme samtidigt som man 
bör tänka på vikten vid monteringen. Det 
lilla extra blir alltid extravikt.

Flygning  
Flygmässigt flyger modellen bra. Den 
är inte lika vass i sitt uppförande som 
tillexempel Wind S Pro. Det man förlorar 
i exakt manöverförmåga, d.v.s. raka rollar 
och kniväggsloopingar vinner man i 
modellens förlåtande egenskaper. Kan 
man flyga bra och tränar mycket så är 
en Wind S Pro en mer exakt och har 
vassare egenskaper en Vanqishen. Om du 
däremot inte är så duktig och inte har tid 
att träna så mycket så kan man prestera 
mycket bra flygningar med Vanquishen, 
och du får två Vanquish till priset av ett. 
När Edvard skriver om F3A i modellflygnytt 
brukar han framhålla att modellen inte är 
det viktigaste utan pilotens förmåga och 
engagemang. Jag kom två på NM i Nordic 
med min Vanquish. Mitt val av modell 
bygger på samma slutsats som Edvards 
ovan – det är inte modellen utan piloten 
som gör mest skillnad. Jag har prövat att 
flyga F3A programmet under sommaren. 
Det går bra att flyga F3A-programmet 
med Vanquishen. I luften är modellen 
stabil och visar tydligt var den är på väg. 
Beroende på roderutslag och tyngdpunkt 
går det anpassa modellen från nära nog 
ren nybörjarflygning till negativa kvickrollar. 
Med en modern radio är skillnaden bara 
en knapptryckning borta.

För strax över tio tusen kronor har jag 
en komplett och bra F3A-modell med 
tävlingsprestanda. Det är alltid roligt att 
ha det ”värsta” men särskilt för den som 
vilja börja flyga F3A finns det väldigt lite att 
tjäna ”poängmässigt” på dubbelt så dyra 
modeller. Det kan till och med vara tvärtom, 
att nybörjaren förlorar poängmässigt 
på värsting modellen eftersom värsting 
modellen kräver en mer noggrann flygning. 
Jag anser att Vanquishen är det bästa 
valet för mig idag. 

 
Fredrik Lundberg
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BYTES MARKNAD 
N y t t  o c h  B e g a g n a t 

Medborgarhuset / Falköping 
Lördag 26 / 10 -2013 kl. 10:00 – 15:00

Du hälsas Välkommen till ÅMFK´s Höst Sälj/Bytes Marknad för: 
Radiostyrda modellflygplan, bilar, båtar, helikoptrar, tillbehör, samt  

gamla leksaker, tåg, mm.

GRATIS INTRÄDE 
   Säljare är både privat personer samt Hobby-handlare. 
Kaffeservering med korvförsäljning mm. Från kl.09:00

Boka bord redan NU!
Arrangör: ÅLLEBERGS Modell Flyg Klubb

Frågor till:
Bords bokning: rolf.maier@swipnet.se 

mobil 0702-155565 Rolf

INBJUDAN TILL ALLA INOMHUSFLYGARE

15 TIMMARS NON-STOP FLYGNING TRETTONAFTON 2014 STORA HALLA DEGERFORS

Karlskoga Modellflygklubb forsätter med sin traditionella inomhusflygning trettonhelgen 2013, 
dock kommer vi denna gång att halvera tiden till 15 timmar.
Vi startar 4 januari klockan 09.00 och avslutar klockan 24.00

Flygavgift 150 kr / pilot, som betalas vid incheckning 

Friflygsaktiviteter kommer att anordnas för barn i den angränsande stora A- Hallen

Karlskoga Modellflygklubb
hälsar alla välkomna till en av

Sveriges största flygfester inomhus 2014

15 TIMMARS I STORA HALLA
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RF nya system för att administrera svensk 
idrott på ett effektivt sätt för att kunna spara 
tid. En ny möjlighet att skapa mera tid till 
idrott för den som är administratör av klubbar, 
förbund eller på Riksidrottsförbundet (RF). 
Mera information kommer fortlöpande i ämnet.

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

MBS RC Models, Björkvägen 1, 524 32  HERRLJUNGA        Hemsida www.mbs-rcmodels.se        Telefon 0730-69 09 75

Balsa av högsta kvalitet 
till Sveriges lägsta pris!

Byggsatser Servon Fartreglage 
Motorer Sändare Lim Mottagare 

Fläktar LiPo Laddare Verktyg NiMh 
Spackel Färg Propellrar m.m.

Du är alltid välkommen 
med dina frågor! 

MBS RC MODELS EXPANDERAR OCH HAR 

FLYTTAT TILL STÖRRE LOKALER I HERRLJUNGA!

SVENSKTILLVERKADE 

BYGGSATSER NÄR DE 

ÄR SOM BÄST!
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POSTTIDNING B
Modellflygnytt - SMFF
Box 750
521 22 Falköping

Ready for Radio
1.285:-

Distribueras av:

AutoPartner AB
www.autopartner.se Tel 016-400 11 33


