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

Gör PR för 
modellflyg

Sveriges 
Modellflygförbund
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Ledare

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

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

Sveriges Modellflygförbund
Box 7819
10396 Stockholm
Tel 0515-371 55
Telefax 0515-371 58
Pg-konto 51 81 65-6

E-post: kansli@modellflygforbund.se

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:-

Ingela Persson
Ordförande

Funktion    Namn    E-post    Tel
Ordförande   Ingela Persson   ordforande@modellflygforbund.se  070-627 43 03
Vice Ordförande   Claes Wahlund   viceordforande@modellflygforbund.se 070-577 05 78
Kassör    Robert Sundström   kassor@modellflygforbund.se  070-731 62 80
VO-Elit     Roland Brebäck   ordf_voelit@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  076-109 12 26
Ledamot    Sven Pontan   s_pontan@hotmail.com  070-592 47 52
Ledamot    Claes Wahlund   viceordforande@modellflygforbund.se 070-577 05 78

Verksamhetsområde Elit
Funktion    Namn    E-post
Chef     Roland Brebäck   ordf_voelit@modellflygforbund.se 076-115 21 46
Vice chef     Bengt Lindgren   vordf_voelit@modellflygforbund.se  070-871 90 38
Ledamot Radioflyg    Gunnar Broberg   ga_radioflyg@modellflygforbund.se 070-932 99 20
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@live.se  070-345 80 70
Revisor    Lennart Andersson   lennu52@passagen.se  070-467 50 03

Styrelsen SMFF 2014

D å börjar sommaren lida mot sitt slut, 
och vilken sommar vi haft. Full av 
flygbara aktiviteter. Jag hoppas ni 

gjort det mesta av den.
Min sommar har inneburit besök på 

lokala meeting som t.ex. Helsingborg, 
nationella tävlingar, specialmeeting som 
Elefantastiskt, microturbin/EDF och Jet.

Vid alla tillfällena har jag haft förmånen 
att samtala med er därute. Jag har fått 
både ris och ros, men viktigast av allt är att 
jag fått era synpunkter på vad ni tycker att 
förbundet ska jobba vidare med. Och att vi 
pratar med varandra och inte om varandra 
kan lösa mycket, det är lika viktigt ute i 
klubbarna som det är i förbundet.

Jag medverkade även vid den första 
Europacuptävling för F3D i Sverige som 
gick i Pålsboda i juni månad. Där fick vi 
förutom goda svenska resultat väldigt 
mycket beröm för både tävlingsorgani-

sation och säkerhetstänk från de interna-
tionella deltagarna vilket ökar möjlig-
heterna för ett återkommande evenemang.

Sen vill jag rikta en liten påminnelse till 
klubbarna om de medlemmar som har 
de gamla certen. Detta är en av de saker 
som medlemmarna hör av sig om. Deras 
behörighet hamnar ju som jag sagt innan 
inte automatiskt i systemet Idrottonline. De 
gör att dessa medlemmar hamnar i limbo 
om inte ni i klubbarna lägger in dem. De 
handlar ju i det flesta fallen om piloter med 
väldigt lång erfarenhet och lämpligt är väl 
då att lägga in dem med behörighet B. 
Men detta tittar ni på i den lokala klubben.

Riktar ett tack till de medlemmar i 
Växjöklubben som gav mig Horizons 
Champ. Jag fick den som en vink om att nu 
är det dags  ;-) Meddelar att skolflygning är 
påbörjad. Denna lilla flygmaskin används 
även i klubbens rekryteringsarbete. 

Den fungerar som en bonus för alla nya 
medlemmar som registreras. De får 
maskinen med hem och klubben har fått 
fler nya medlemmar än tidigare. Kanske 
något som kan användas på andra håll.

Sist men absolut inte minst så vill jag 
informera om att det kommit nya regler 
för hantering av Nitrometan. Dessa har 
Bengt-Olof Samuelsson skrivit om och de 
finns att läsa om på vår hemsida.

Ta gärna tillfället i akt att göra detta.
Stort tack till Bengt-Olof 
för hjälpen med skriften.
Flyg högt, flyg väl, flyg länge

Ingela Persson
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Sveriges Modellflygförbund

VO-bredd består av följande personer:
Verksamhetsområde Bredd

vobredd@modellflygforbund.se

Funktion Namn E-post

VO Bredd i SMFF

modellflygnytt nr 4 2014

DVD
De flesta klubbar har nu fått filmen och några har gett oss feed back.
Vi i Bredd hoppas ni använder er av denna film och får glädje av den.

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

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

5

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

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

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

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

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

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

dokument under respektive flik. 

Klubbledarpärmen hittar ni på 
förbundssidan under Bredd.

Under 2013 har det framkommit önskemål till SMFF 
om PR-material som kan användas i klubbarnas 
arbete med att rekrytera nya medlemmar. VO Bredd 
har därför i samarbete med PE-Film tagit fram en 
DVD-film på ca 30 minuter som presenterar ett stort 
antal grenar inom hobbyn modellflyg. Ett exemplar 
av filmen  kommer under våren att distribueras till 
samtliga SMFF anslutna klubbar utan kostnad.. 

Tanken är att filmen ska kunna visas vid olika 
klubbaktiviteter, till exempel Öppet Hus, lokala 

utställningar och andra arrangemang där klubben vill 
visa upp sig och sin verksamhet för allmänheten och 

förhoppningsvis 
skapa ett intresse hos åskådaren att ta en fortsatt 

kontakt med klubben.

Sveriges Modellflygförbund
Christer Malmesäter
Ordförande, VO Bredd

Klubbledarpärm

DVD

Ordförande Christer Malmesäter ordf_vobredd@modellflygforbund.se

Vice ordf Sture Kinell sture.kinell@tele2.se

Ledamot Inge Sundstedt familjen.sundstedt@spray.se

Ledamot Sven Pontan s_pontan@hotmail.com

Ledamot Claes Wahlund viceordforande@modellflygforbund.se

Modellflygnytt.se  Patrik Gertsson patrik@pgdata.se
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I Förra numret av modellflygnytt 
3/2014 ställs frågan ”Är detta ett 
modellflygplan? Om inte, vad är 
det då?” Men Artikeln om vad ett 
modellflygplan är har egentligen 
inte besvarats utan räknar istället 
upp en rad regler rörande andra 
tingestar som t.ex. drönare, UAS:er, 
thailyktor och raketer vilket med 
hänsyn till frågeställningen är helt 
oväsentligt. Det kan självklart vara 
intressant att veta men som modell-
flygare bör man istället ha klart för 
sig reglerna för detta. Det som 
emellertid är skrämmande är att i 
artikeln så appliceras regler som rör 
UAS:er felaktigt på modellflyget och 
presenteras som sanningar, detta är 
horribelt. Vi ska nu, tills regelverket 
förhoppningsvis inte stramats åt, 
strax redogöra för vad som faktiskt 
gäller. 

Författaren, Sture Tingwall,  
efterfrågade regler för modellflyg. 
Själv anser jag att man inte ska 
efterfråga hårdare reglering av 
modellflyget än idag på grund av att 
det då finns risk att hela charmen 
med modellflygshobbyn försvinner, 
bygga, fixa, trixa, trimma och flyga 
modellerna. I dag har myndig-
heterna i stort sett inga invändningar 
mot modellflyg. De enda som har 
synpunkter är eventuella försäk-
ringsbolag och centralorganisa-
tionerna för modellflyg. Försäkrings-
bolagen kan kräva exempelvis att 
man endast flyger på dokumenterade 
platser för att betala ut ersättning om 
flygningen förstör något, t.ex. ramlar 
ner på en Ferrarri och bucklar in 
taket. Förbunden har synpunkter på 
säker flygning med certifikat som 
intygar pilotens kunnande. Detta 
bl.a. för att om man gästflyger hos en 
annan klubb ska både kunna få hjälp 
om man är nybörjare och förtroende 

att flyga själv om certifikatet visar det. 
Förutom de nämnda restriktionerna 
finns nästan inga begränsande 
reglementen. Man får egentligen 
flyga modellflyg precis var som helst 
men då på egen risk och stå för 
kostnaderna vid en skada på person 
eller egendom.

För att svara på frågan vad ett 
modellflyg är ska man läsa myndig-
heternas direktiv. Vi börjar med 
transportstyrelsens information 
om obemannade luftfartyg, http://
www.transportstyre lsen.se/sv/
Luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/
Obemannade-luftfartyg-UAS/, vilket 
är en förenklad förklarande text av 
vad som står i föreskrifterna vilka 
finns i transportstyrelsens författ-
ningssamling TSFS 2009:88, 
”Transportstyrelsens föreskrifter om 
obemannade luftfartyg (UAS)”, http://
www.transportstyrelsen.se/tsfs/
TSFS_2009_88.pdf. På den första 
står att läsa vad en UAS är. Man 
förstår också att ett modellplan är en 
obemannad luftfarkost eftersom det 
nämns under samma huvudrubrik. 
Under rubriken ”Modellflygverk-
samhet” står att: ” Övrig verksamhet 
med obemannade luftfartyg kan 
betecknas som modellflyg om 
ändamålet är till exempel tävling, 
sport, hobby eller rekreation. I dessa 
fall rekommenderas att respektive 
modellflygförbunds säkerhetsföre-
skrifter för flygning följs.” Fortfarande 
vet vi inte säkert vad ett modellflyg är 
förutom att det inte är en UAS. Vi vet 
dock att det som gäller UAS gäller 
inte modellflyg vilket sorterades in 
under övrig verksamhet. För att veta 
exakt vad som gäller måste man läsa 
i regelverket. En författningssamling 
eller föreskrift från en myndighet har 
alltid i sitt första kapitel ett stycke 
benämnt ”tillämpningsområde”. 
Detta måste man läsa och förstå 

eftersom om något i detta stycke 
stämmer in på det man sysslar med 
gäller dokumentet i sin helhet. Om 
däremot inget i tillämpningsområdet 
stämmer ska man sluta läsa för 
dokumentet är inte applicerbart. I 
tillämningsområdet i detta dokument 
står följande, citat:

 Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas 

vid konstruktion, tillverkning, 
modifiering, underhåll och 
verksamhet med civila obemannade 
luftfartygssystem inom Sverige 
som inte omfattas av Europapar-
lamentets och rådets förordning 
(EG) nr 216/20082 av den 20 
februari 2008 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser på det 
civila luftfartsområdet och inrättande 
av en europeisk byrå för luftfarts-
säkerhet, och om upphävande 
av rådets direktiv 91/670/EEG, 
förordning (EG) nr 1592/2002 
och direktiv 2004/36/EG. Dessa 
föreskrifter ska vidare tillämpas vid 
konstruktion, tillverkning, modifiering, 
underhåll och verksamhet med civila 
obemannade luftfartygssystem inom 
Sverige och som används eller är 
konstruerade för

 
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, 
vilket här inbegriper all sorts 
verksamhet där ersättning 
erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande 
ändamål som inte är att betrakta 
som nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för 
piloten.

Man räknar alltså upp fyra olika 
tillfällen då den obemannade luftfar-
kosten är en UAS och omfattas av 

Debatt

Är detta ett 
modellflygplan?
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Debatt
reglementet. 1. Vi sysslar inte med 
utprovning och forskning. 2. Vi är inte 
kommersiella. 3. Vi sysslar med nöje 
och rekreation, inte uppdragsflygning. 
4. Vi flyger inom synhåll för piloten. 

Med andra ord vi vet nu att: 
Modellflyg är: Ett obemannat 

luftfartyg konstruerat att flygas 
inom synhåll för piloten. Enkelt eller 
hur? Det betyder att t.ex. att FPV är 
tillåtet om sändaren är så klen att 
bilden försvinner samtidigt som man 
inte längre kan se flygplanet eller 
helikoptern men inte om man flyger 
längre bort eller bakom något som 
ett hus eller skogsdunge. De magiska 
orden är ”inom synhåll”. Så fort man 
sätter i en kraftig videosändare – 
även om man inte använder dess fulla 
räckvidd – är det pga konstruktionen 
en UAS och vi kan glömma att flyga 
den lagligt utan massvis med tillstånd. 
Ni som orkat läsa de dokument jag 
hänvisat till ser också att det finns 
absolut inga som helst begränsningar 
i storlek, vikt, hastigheter, utseende, 
platser, flyghöjd  etc. Obemannat 
inom synhåll = modellflyg,  inget annat. 
Även pulsjetdrift är tillåtet från myndig-
hetshåll men jag har läst någonstans 
att man bara får flyga pulsjet med 
linstyrning. Detta är en restriktion som 
vi lämnar till redaktionen att fylla i som 
fotnot med hänvisning till beslutande 
dokument så klart.

Vad är då inom synhåll? citat ur 
transportstyrelsens regelverk, samma 
som ovan, vad synhåll är: ”… maximalt 
avstånd mellan piloten och luftfartyget 
inom vilket luftfartygets position och 
färdriktning hela tiden kan observeras 
visuellt utan kamera, kikare eller andra 
hjälpmedel och att det avstånd där 
luftfartyget säkert kan manövreras 
på så sätt att kollision med andra 
luftfartyg i luften och personer eller 
egendom på marken kan undvikas…”. 
Solklart! Det står ’kan observeras’ inte 
’ska observeras’. 

Tänkbara begränsningar
Det påstås i artikeln i förra numret 
att högsta flyghöjd är 150m, inget 
kan vara mer fel. Det finns inga som 
helst myndighetsregler som begränsar 
flyghöjden specifikt för modellflyg, 
”Inom synhåll” gäller även uppåt. 
Emellertid är det otillåtet och otroligt 
olämpligt och jag rekommenderar 
starkt att man inte flyger i kontrollerat 

luftrum så man inkräktar på trafikflyg 
eller känsliga anläggningar. Det är 
tillåtet att flyga i kontrollerat luftrum 
om man först klarerar, dvs kontaktar 
t.ex. flygledartorn och får ett tillfälligt 
godkännande för inträde i den 
kontrollerade zonen. Men det gör vi 
inte det för vi är rädda om vårt fina 
rykte. Det finns en alldeles utmärkt 
karta över kontrollerade luftrum 
för flyget på adressen http://www.
madsen-system.se/luftrum/. Flyger 
vi i kontrollerat luftrum utan klarering 
kommer vi helt säkert att snart få 
hårdare regler än idag och det vill vi 
inte. Här är ett exempel på ett modell-
flygfält i mellansverige där luftrummet 
är begränsat för flygtrafik. Det är som 
synes ledigt under 1370m, långt 
över ”inom synhåll” för normalstora 
modeller. Det finns flera ställen t.ex. 
nära flygplatser (eller Drottningholm) 
där minimihöjden är noll. 
Summering: 
Modellflyg är en obemannad 
luftfarkost som flygs inom synhåll. 
Inga myndighetsdirektiv begränsar 
användandet av ett modellflyg. EN 
FPV-maskin, helikopter, multirotor 
eller flygmaskin som är konstruerad 
att kunna flygas utom synhåll är 
totalt illegal utan mängder av regler 
och tillstånd. Författaren till artikeln 
efterfrågar ett regelverk för modellflyg 
vilket i min mening är helt förkastligt. 
Låt förbunden precis som nu sätta 
begränsningarna i samråd med t.ex. 
försäkringsbolag.  Ingen tjänar på 
att myndigheterna begränsar vår 
möjlighet till experimenterande och 
nöjesflygning. Dessutom kan man 

anta att om modellflyget hamnar 
under kontroll tillkommer ansenliga 
summor i ansöknings- och tillstånds-
avgifter varje år och sporten dör 
snabbt ut.

mvh Hans Lindbäck SWE-73498

Här lämnar vi plats för redax att 
fylla på med reglementen som trots 
allt begränsar användningsområdet. 
Kom ihåg att alltid hänvisa till källdo-
kumentet, okontrollerbara uppgifter 
gäller inte som bekant, de är bara 
rykten.
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Summer

F å saker är så irriterande som när 
man råkar ”landa” sitt flygplan i ett 
högt vetefält.  Ofta är det svårt att 

hitta flygplanet och då kan en flygplans-
monterad summer vara bra att ha för att 
kunna gå på ljudet i sökandet.  Denna 
radioaktiverade summer kan utan några 
större svårigheter göras själv med hjälp 
av en Arduino-krets och några få extra 
komponenter.

Arduino
Ett Arduino-styrkort är en liten 
enchipsdator på ett kretskort med alla 
de komponenter som behövs redan 
färdigmonterade (spänningsreglering, 
oscillator etc.) Själva processorn är 
en 8-bitars processor av märket AVR, 
även om flera kloner nu finns med 
andra processorer. Den stora fördelen 
med Arduino är det gratis utvecklings-
verktyget,  som har fokus på enkelhet. 
Tanken är att tekniken inte ska komma i 
vägen för det man vill bygga. Program-
språket är kraftigt förenklat i jämförelse 
med andra populära programspråk 
för mikroprocessorer. Det finns också 
en uppsjö av exempel och forum som 
underlättar byggandet.

För att bygga en summer som 
aktiveras av en kanal från sändaren 
använder man enklast en Arduino Nano 
Pro. fördelen med denna är att den är 
väldigt lite och inte väger så mycket 
(mindre än två gram).  Nackdelen är 
att den inte har en USB-anslutning, 
då behöver en extern FTDI-krets för 
att programmera processorn.  Dessa 
är förvisso både lätta att få tag på och 
billiga men Arduino Nano kan vara ett 
alternativ eftersom den har inbyggd 
USB-anslutning.

Montering
Följande delar behövs:
Arduino Nano/Ardunio Nano Pro
Krympslang, 3 mm och 
20 mm diameter
Summer (5 V och max 20 mA)
Servokabel

Bortsett från själva Arduino-enheten 
behöver man en summer, denna måste 
kunna arbeta på samma spänning 
som mottagaren och arduinon gör det 
vill säga  5V och dra mindre än 20mA 
(Arduinon orkar inte leverera mer). Till 
detta behöver man även en servosladd, 

Arduino och Modellflygplan

förslagsvis tagen från ett trasigt servo.
Om man har en Arduino Nano Pro, får 

man löda fast de sex pinnarna på denna 
för att kunna ansluta den till USB-Seriell 
adaptern (FTDI).  

Servokabelns röda sladd är spänning, 
oftast +5V. Denna lödas fast på anslut-
ningen märkt med VCC, den svarta 
sladden är jord och lödas fast på anslut-
ningen märkt GND. Den vita sladden 
är servosignalen och lödas fast på 
anslutning 12. Summerns ena ben 
(märkt med +) lödas fast på anslutning 
11 och det andra benet på jord(GND). 

Tänk på att skydda mot kortslutning 
genom att lägga krympslang runt 
sladdarna.

Mjukvaran
Summern ska starta då en servokanal 
ger fullt utslag, förslagsvis landnings-
ställskanalen. Den vita sladden på 
servot är den som skickar information till 
servot om vilken position denna ska ha. 
Signalen består av pulser som skickas 
med jämna mellanrum,  ca 50 gånger 
i sekunden. Pulsens längd varierar 
mellan ca 1 ms och 2 ms, där 1 ms är 

Programmet för summerprojektet

Summern när den är färdiglödad tillsammans med Arduino kretsen och servokabeln
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Summer
det ena ändläget och 2 ms det andra. 
I det här projektet utgår vi från att en 
puls som är längre än 1,5 ms betyder 
att radiokanalen för landningsstället har 
gått till maxutslag. 

Programmet fungerar genom att hela 
tiden vänta på att en puls kommer, 
när pulsen är detekterad så startas en 
mätning. Så fort pulsen är slut, så mäts 
pulsens längd. Om pulsens längd är 
längre än 1500 mikrosekunder (1,5 
ms) aktiveras summern. För att göra 
summern mer hörbar pulserar denna 
med  till/från med en halv sekunds 
intervall.

Programmering
Du börjar enklast med att installera 
Arduino på datorn, se länk. Därefter 
startar du programmet och kopplar 
in din Arduino med USB-sladd till 
datorn.  Kontrollera där efter under 
menyn ”TOOLS” att rätt Arduino-krets 
är detekterad, och att rätt com-port 
är vald. När programmet är skrivet 
återstår enbart att välja ”upload” och 
programmet skrivs till arduinokretsen.

Slutmontering
För att skydda kretsen och minimera 
risken för eventuella kortslutningar kan 
du bland annat montera krympplast över 
själva kretsen så att bara servosladden 
sticker ut. Detta ser även snyggt ut. Ett 
annat alternativ är att skydda delarna 
med eltejp.

Detta projekt är i sin enkelhet ett bra 
sätt att visa vad man kan göra med 
Arduino. Det finns stora möjligheter 
om man behöver någon funktion där 
det inte finns någon bra modul att 
köpa färdig, till exempel styrning av en 
digitalkamera, en höjdmätare, en timer 
till friflygande modeller eller en varvtals-
regulator till glödstiftsmotorerna på ett 
tvåmotorigt modellflygplan. Det finns en 
uppsjö av olika givare och enheter som 
kan kopplas till Arduinon, höjdmätare, 

gyron, kompasser etc. 

Länkar
http://www.arduino.cc 
Mycket information om Arduino, bland 

annat ett stort forum 
http://www.electrokit.se Fö r s ä l j a r e 

av bland annat Arduinokretsar och 
summrar

Alexander Ranstam
Ringsjöbyggdens modellklubb

Inklädd i ett skydande lager av 20mm krympslang och färdig för att monteras i ett 
modellflygplan

Hur billigt var det förr? Ja, även om Valter Johansson var 
modellflygets Ingvar Kamprad så kostade ändå ”dräparutrust-
ningen” en hel del.

Ett mejl från Lennart Olsson, flygmekaniker på Såtenäs, 
belyser detta:

”Alltid lika förvånansvärt när man går ner i garaget och hittar 
grejer som man tycker inte är så gamla men vid närmare 
eftertanke… Oooops. Sjuttan också, min fina Futaba 8J som 
fortfarande fungerar är köpt 1979 – Öööhhh. 

Jag läste en gammal recension i Modellflygnytt om den. 
Anläggningen levererades med TRE olika servoarmar – WOW. 
Den hade så många funktioner att artikelskrivaren inte kunde 
fatta att man NÅGONSIN kunde ha användning av allt. Batteri-
utrustningen bestod av 550mAh accar, tyvärr ej snabbladd-
ningsbara. Hela radiostyrningen var som kommen från outer 
space. Den kostade då från Walter Johannson 3000 kronor 
och jag hittade gamla papper att det var vad jag fick ut i lön per 
månad, några hundra kronor när!”

Conny Åquist

Nostalgihörnan – Futaba 8J

Visserligen kostade den en månadslön men fungerar 
än idag, Lennarts Olssons 35 år gamla Futaba.
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Sändarbord

Jag har nu haft min JR XG 11 en tid och 
känner mig tillfreds med anläggningen. 
Batteritiden är helt okay, inställningsmöj-
ligheterna är bra, programmeringen är 
hyfsat enkel men sändaren har en brist 
– balanspunkten i upphängningen är lite 
fel, så antingen skaffar man en förläng-
ningsbygel som ger en bättre balanspunkt 
eller ännu bättre ett sändarbord. 

Jag hittade detta bord i rostfritt och 
kolfiber hos www.ahltec.de för 89.90, 
även om jag köpte det från SH Modell-
technik i Mannheim, där det var lite dyrare. 
Sändarbordet kan köpas med eller utan 
rem men jag föreslår att du köper utan och 
istället skaffar den kraftiga variant av rem, 
med ett kors över ryggen, som Graupner 
kränger för några hundralappar.

Till ett sändarbord bör man även ha 
längre spakar och även sådana finns 
att köpa på nätet, mina hittade jag hos 
Lindinger. De jag köpte är i aluminium, som 
jag satte gummimuffar på från begagnade 
kulspetspennor.   

Conny Åquist

Sändarbord till JR XG 11
Ett sändarbord är bra för den 
som använder en så kallad 
igelkottssändare. Här är ett 
som passar JR:s sändare XG 
11.

Sändarbordet till JR XG 11 består av kolfiberplattor och rostfria bitar.

Undersidan av sändarbordet.
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Retrovågen* är över oss med 
full kraft. Vi tar oss en titt på 
senaste tillskottet i floran av 
F3A-maskiner från förr – Dir-
ty Birdy från Great Planes. 
Modellen distribueras av Mi-
nicars.

Vad har kända F3A-flygare som före 
detta amerikanske mästaren Jim Kirkland, 
världsmästaren och radiostyrningsfabri-
kanten Phil Kraft, grand champion Hanno 
Prettner, domaren och tävlingspiloten Don 
Lowe samt tävlingsflygaren och modellfa-
brikören Joe Bridi gemensamt? Jo, de har 
alla konstruerat en modell som kommit ut 
i retroversion.

Dirty Birdy – snygg 
fågel i retroskrud      

Kropp med elegant 
svepande linjer

Dirty Birdys långa kropp, med sina elegant 
svepande linjer, är gjuten i glasfiber och 
har ingjutna ving- såväl som stabbut-
fyllnader. Ett antal spant av 3 mm plywood 
är ingjutna i kroppen som förstärkningar. 
Dessutom är servobryggan ingjuten och 
så är även brandskotts- och nosställsför-
stärkningarna. Kroppen väger 7 hg tom 
men med motorkåpan på plats.

Plaströr att dra pianotrådsstötstängerna, 
à la Schweighofers Curare, i är redan 
monterade och det underlättar radioin-
stallationen enormt – konceptet är 
enkelt och har fungerat klanderfritt i min 
Curare. I övrigt är uttagen för vingens 
främre monteringsrundstavar samt bakre 
skruvfäste med islagsmuttrar helt klara.

Rent design- och färgmässigt kunde 
kroppen, och resten av modellen för 
den deln, ha ritats av en amerikansk 
bildesigner på 50- eller 60-talet. Själv kom 
jag att tänka på till exempel GM:s Harley 
Earl. 

Vingen blir lite tung
Vinghalvorna är skurna i vit cellplast som 
klätts med 2 mm balsaflak. Rotspryglar 
och förstärkningar är tillverkade i trelagers 
3 mm plywood. 

Vingens mittförstärkning limmas ihop av 
två 3 mm plywoodvinklar, som förstärks i 
mitten med en aluminiumdito, starkt men 
grymt tungt.

Urtag för skevroderservon och 
servosladd är gjorda och plyförstärkningar 
att skruva fast skevservona i är inlagda. 

Fasta landställ medföljer satsen 

Dirty BirdyDel 1
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men hjulbrunnarna är färdiga, för den 
som önskar använda infällbara ställ. 
Hjulbrunnarna är täckta med klädselplast 
– det är bara att skära bort den så är 
saken biff. Instruktionsboken går förövrigt 
igenom montage av såväl fasta-, luftdrivna 
som mekaniska ställ och montagetillbehör 
medföljer till samtliga typer av landställ.

Stabilisatorn är 
stabilt byggd
Stabben är uppbyggd av 2 mm 
balsaspryglar med 2 mm rotspryglar 
av trelagers plywood som sedan klätts 
helt och hållet med 2 mm balsa. Varje 
stabbhalva väger 70 gram, med höjdroder. 
Stabben limmas fast i kroppen med hjälp 
av två 7 mm kolfiberrör, som i sin tur 
sticker in i kolfiberrör – kanske är det 
därför möjligt att göra stabben löstagbar, 
om någon skulle så önska.

Allmänt
Det mesta är med i denna ytterst 
kompletta och välutförda byggsats – hjul, 
motorfäste, tank, spinner, stötstänger 
och alla småtillbehör. Till och med är 
mylargångjärnen satta på plats och 
limmade i stabbe och vinge.

Jag ger pluspoäng för det mesta men 
tanken är väldigt liten, 260 cc, när man 
helst vill se åtminstone 100 kubik till i 
baljan. 

Alla trädetaljer är prydligt laserskurna.

Dirty Birdy
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Snabbyggd modell
Det här är en kärra för den som har 
bråttom att komma i luften. Har du alla 
grejerna hemma byggs kärran lätt över 
en helg. Enbart att få modellen ”träfärdig” 
tar några få timmar, om man räknar bort 
limmets torktid.

Tack vare att stötstängerna är i pianotråd 
går den annars så tråkiga och lite 
småjoxiga radioinstallationen snabbt och 
smidigt. Därtill kommer att det är gott om 
plats. Däremot är modellen inte avsedd 
för el-flyg så att montera motoraccen är 
ett smärre problem. 

Fortsättning följer då vi visar modellen 
helt färdigbyggd och provflugen.

*Retrovågen gäller även bilar och 
startade för en del år sedan då VW 
började bygga den nya ”baggen”, sedan 
hängde Ford på med sin GT(40) och Fiat 
med sin retroversion av 500-modellen, 
”hundkojan” kom tillbaka och… – så 
vi modellflygare är inte ensamma i den 
nostalgivåg som tycks skölja över oss.

Omdöme:
+ Nästan allt
– Inte anpassad för el (men kan 
konverteras), liten tank för en 
61-motor, vingbalken hårresande 
tung men kan nog lättas om man 
gör det varsamt och med förstånd.

Text och foto: 
Conny Åquist FA

K
TA

Dirty Birdy
Design: Joe Bridi
Spännvidd: 1640 mm
Vingyta: 44,5 dm2
Vingbelastning: 76-85 g/dm2
Längd: 1420 mm
Vikt: 3400-3850 g
Motor: 60-65 tvåtakt ex OS 65AX med eller utan pipa
Allmänt:  Filmer om Dirty Birdy-bygge och flyg   
 finns på YouTube
Distributör: Minicars, Annelundsgatan 17C, 
 749 40 Enköping, tel: 0171-14 30 00

Dirty Birdy
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Linflyg

Ä ntligen var det dags igen. Förra 
gången jag deltog i ett världsmäs-
terskap var i Namur, Belgien, år 

1970 där jag flög Combat. Nu, fyrtiofyra 
år senare fick jag åter chansen att få vara 
med på VM i Polen och nu i Stunt-klassen 
som är betydligt lugnare än den vilda 
combat-klassen. Tävlingen pågick under 
tiden 9-16 augusti.

I år bestod det svenska landslaget av 
11 deltagare, någorlunda jämnt fördelade 
över de fyra tävlingsklasserna F2A 
(speed), F2B (stunt), F2C (teamracing) 
och F2D (combat). Resan dit gjordes 
med färja från Nynäshamn till Gdansk 
och 20 mils bilfärd till staden Wloclawek. 
På ankomstdagen var det invigning och 
”processing”, d.v.s. märkning och kontroll 
av modeller och tävlingsutrustning.

Begränsade 
träningsmöjligheter
Dag två började själva tävlandet. Vädret 
var kanon, men varmt, med dryga 30°C i 
skuggan. Anläggningen var bra med god 
mat och dryck, i direkt anknytning till ett 
”riktigt” sportflygfält. Tyvärr var tränings-
möjligheterna begränsade för ”asfalts-
klasserna”. För stunt fanns t.ex. bara två 

gräscirklar att tillgå, som användes för 
såväl träning som tävlande.

Tredje dagen fick vi uppleva vad regn 
innebär i centrala Europa. Hela himlen 
öppnade sig, men strax efter blev det 
vackert igen. I stuntklassen råkade 

Linflyg-VM i Polen 
- årets höjdpunkt

av Jerker  ”Nostalgi” Vinnå

sydafrikanen Keith Renecle allvarligt 
kvadda sin modell och han såg ganska 
förtvivlad ut. Då erbjöd sig som vanligt 
slovaken Alexander Schreck och Co. att 
laga modellen under natten, så att den 
gick att tävla med.

Stuntpristagarna Rickard Kornmeier (2), Igor Burger (1) och kinesen Liu Yang (3).

Svenska landslaget, 11 man starkt. 
Pappa Håkan, mekaniker till sonen Lucas, saknas på bilden.
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Linflyg
Bra Hejaklack
Nästa dag fortsatt tävling! I stunt får alla 
tävlande numera flyga fyra flygningar i två 
olika tävlingscirklar med olika domargrup-
peringar, allt för att de 15 bästa som går 
vidare till finalomgången skall bli så rättvist 
nominerade som möjligt. De svenska 
supportrarna utgjorde en bra hejaklack 
som t.o.m. överröstade Australiens större 
supportergrupp.

Dag fem stod det klart att det inte skulle 
bli lätt för de svenska teamracing-flygarna 
att ta sig till final. Bästa tid i försöksheaten 
blev 3:01,1 minuter på 100 varv. Sämsta 
tid för att få vara med i finalen var 3:04,1 
minuter. Då var det lätt att förstå att det 
borde bli en otrolig final, vilket det också 
blev med bästa tiden 6:19,9 på 200 varv. 
Speedklassen blev minst lika rafflande, 
när amerikanen Carl Dodge, som låg sist 
i tävlingen lyckades vinna i den 4:e och 
sista flygningen med en fart av 301,2 
km/h.

Fantastiskt hög klass
Combat höll fantastiskt hög klass med 
fina tävlingsarrangemang. Det gick inte 
superbra för de svenska seniorerna i 
den svåra konkurrensen, men istället 
slog junioren Lucas Östman till med 
en silvermedalj i juniorklassen. Även i 
övrigt märktes en viss föryngring bland 
deltagarna. I combat deltog två tjejer och 
i speed flög 16-åriga Claudia Scaramella 
från Italien, som såg ut som hon dansade 
runt pylonen i en fart av drygt 284 km/h.

Sammanfattningsvis var det en otrolig 
upplevelse att få vara med på ett VM och 
jag skulle gärna vilja göra om det igen i 
Australien år 2016.

För fullständigt tävlingsresultat, se 
internet:   cl-wch2014.pl/results/

Likaledes ryska Ilia Kochetygov (pilot) och Albert Venediktov (mekaniker), 
tog juniortiteln i Teamracing.

Svenska landslaget, 11 man starkt. Pappa HÂkan, mekaniker till sonen Lucas, 
saknas pÂ bilden.

Kjell Axtilius, Johan Larsson, Lennart Nord, Jan Gustavsson och Per Stjärnesund kopplar av pÂ uteserveringen.
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Linflyg

Tyske stunt-tvåan Richard Kornmeier med fru.

68:an Jerker och 1:an Igor Burger i stunt.

Juniorpristagarna i Combat; Lucas Östman SWE 2:a, Richard Madi HUN 1:a, Ivan 
Boroda RUS 3:a.

Claudia Scaramella, ung speedflygerska från Italien.

Amerikanen Carl Dodge blev världsmästare i Speed i den fjär-
de och sista flygningen.

Ryska världsmästarna i teamracing, 
Oleg Vorobyev (mekaniker) och Sergey 
Andreev (pilot). De 2 milen i finalen kla-
rades av pÂ 6:19,9 minuter inberäknat 
omtankningar.

Namnbyte pÂ sydafrikanens modell, 
som lagades under natten. - Det är inte 
i alla sporter man hjälper sina konkur-
renter!
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Naturligtvis kändes valet av ort given. 
Kärnten, allra längst ner i den södra 
delen av Österrike, är inte bara en av 
landets nio förbundsländer utan där 
ligger även Klagenfurt, Hanno Prettners 
hemstad. 

Rollar i rasande tempo
Det som började som en idé för ett år 
sedan utmynnade i en retroträff på Mfk 
Klagenfurts modellfält i Rosental mitt i 
sommaren. Och ur idén om att hålla 
en konstflygtävling, med modeller och 
tävlingsmanövrer från tiden runt 1975, 
stammade även tanken om att föra 
samman modellflygare till en mysig 
dag i nostalgins tecken. Ett konstflyg-
program togs fram med en svårig-
hetsgrad som ansågs acceptabel för att 

Retroträff i Klagenfurt

passa många färdighetsnivåer. Tanken 
var att återskapa en enklare variant av 
den tidens internationella program. 
Som då brukligt var använde man sig 
av ett ”centralmanöverprogram”, (alltså 
med de manövrer som skalla bedömas 
i mitten) med fria och inte bedömda 
vändningar – däremot poängsattes, 
som då, start och landning. 

Visserligen kan anmärkas att 
programmet verkar lätt i förhållande 
till dagens F3A-program men betänk 
att exempelvis tre rollar flugna i ett 
rasande tempo eller tre loopingar på 
exakt samma plats och med samma 
storlek inte alltid är de lättaste figurer 
att åstadkomma. Speciellt kom 
deltagarna i denna tävling att få kämpa 
med landningarna. Högsta poäng gick 

nämligen till dem som lyckades landa 
inom ett 15-metersområde.

För att allt skulle sluta korrekt fanns tre 
domare på plats, en av dem var ingen 
mindre än kändisen Gernot Bruckmann, 
som ju tog brons på F3A-EM några 
veckor senare. Gernot hade för övrigt 
tagit med sig två modeller, som han 
uppvisningsflög med utanför tävlingen, 
dels hans tävlingsmodell Evolaris och 
dels den helt nya segelkärran ASW 17, 
med 10,5 meters spännvidd!

Det är inte bara vi svenskar som drabbats av F3A-nos-
talgi. Även i Österrike vurmas för gamla tiders konstflyg-
plan och nu har den första retrotävlingen hållits där.

Klagenfurt
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Klagenfurt

Inte bara Curare
Reglerna var sådana att modeller 
konstruerade före 1983 var tillåtna. 
Såväl el- som metanoldrift tilläts men 
kärror med det senare framdrivnings-
alternativet fick 30 extrapoäng per 
flygning medan modeller konstruerade 
före 1970 fick 70. 

Tiden runt mitten av 70-talet var början 
på eran Hanno Prettner. Med den 
legendariska Curaren vann han den ena 
stortävlingen efter den andra. 
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Klagenfurt

En ny modell har tagits fram 
i samarbete mellan Hanno 
Prettner och den österrikiska 
modellfirman Schweighofer.

Samarbetet mellan de båda 
”institutionerna” som ledde till 
framtagandet av retroversionen 
av den legendariska modellen 
Curare för ett par år sedan har 
nu drivits vidare. I samband 
med Retroträffen i Klagenfurt i 
somras premiärflögs den första 
prototypen av en Dalotel 230 
med 2,3 meters spännvidd. 
Modellen är avsedd för 12 cellers 
LiPo eller en förbränningsmotor 
på 55 kubik.

Modellen är en exakt kopia av 
Hannos modell från 1982.

Conny Åquist

Det är därför inget att förvåna sig över 
att två tredjedelar av modellerna på 
retroträffen hette Curare. Men bland alla 
kärror med negativ v-formsstabbe smög 
sig in nostalgimodeller som en Robbe 
Mäxi och en Graupner Caravelle. En 
Phoenix klämde sig dessutom in mellan 
guld- och bronsmedaljörerna.

Intressant att notera är att de flesta av 
deltagarna flög med metanolmotorer, 
som ju gav bonuspoäng. 

Guld o silver
Guld och silver gick till de i Österrike 
etablerade F3A-flygarna, Gerald 
Zikulnig och Björn Wultsch. Tredje-
platsen knep modelljournalisten Lotar 
Beyer, som skriver för F&M.

Ett välfyllt prisbord gjorde att ingen 
gick missnöjd från tillställningen. För 
vad sägs om att vinna en JR XP 14E, 
en Curarebyggsats från Schweighofer, 
Emcotecutrustning eller signerade 
propellrar från mäster Prettner?

Text: Lothar Beyer och 
Conny Åquist

Foto: Lothar Beyer

Ny modell från 
Hanno Prettner

Denna Dalotel 230 har tagits fram i 
samarbete mellan Hanno Prettner och 
Schweighofer.
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VMFK

V allentuna Modellflygklubb startade 
”på riktigt” år 1974, även om det 
hade funnits en del flygande på en 

ödetomt mitt i samhället. Det flögs en del 
linflyg där och lite friflyg på en äng, men 
verksamheten tog ordentlig fart när vi 
flyttade till kommunal mark strax öster om 
samhället.  Vi hittade en manskapsvagn till 
bra pris och den har vi numera bytt ut och 
försett med diverse moderniteter! Vi har 
värme på vintern och kyla på sommaren, 
rinnande varmt och kallt vatten, WC, 
dusch, full uppsättning av verktyg mm. Det 
gör att vi har kunnat driva ungdomsverk-
samhet i alla år och kunnat flyga direkt 
från ett RC-fält med två banor som ligger 
alldeles i anslutning till stugan.

  Vi har ägnat oss ganska lite åt tävlings-
verksamhet i VMFK - vi är en typisk 
”söndagsflygarklubb”. Istället har vi alltid 
haft ungdomsverksamhet och månat oss 
om att träffas och umgåtts i vår stuga.

     Istället är det annat som vi satsat 
på och det skulle man kunna berätta 
timvis om... Det har t ex inbringat oss 
ett stipendium på 10 000 kr från Lions i 
Vallentuna för ett par år sedan. 

    Vi har satsat på experiment med 
elflyg väldigt tidigt (en klubbmedlem är 
för resten i det sammanhanget en rätt 

Vallentuna Modell-
flygklubb 40 år!

välkänd konstruktör av elflygmodeller). 
Klubben har nu ca 10 % metanolflygare 
och resten el.

    Mera att vara stolt över. Fyra ungdomar 
från vår flyg-  och byggverksamhet har 
under årens lopp övergått till fullskalaflyg 
yrkesmässigt, varav en av dem flyger 
helikoptrar ut till oljeborrplattformarna 
utanför Stavanger! 

    Vi har även stor samlad kompetens när 
det gäller tri- och quadrokoptrar. 

    Klubben har ca 70-100 medlemmar – 
som i de flesta klubbar finns det variationer 
i medlemsantalet under årens gång.

    Som sagt - jag skulle ju inte bli 
långrandig... Om du vill veta mer om 
VMFK kan du kika på vår hemsida www.
vmfk.net. Välkommen dit!

Bosse Gårdstad
sekreterare
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VMFK
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Hans Nygren

Hans Nygren som gick bort 
i vintras var inte vilken mo-
dellflygare som helst. För att 
hedra hans minne anordnade 
Södra Dalarnas RadioFlyg-
Klubb en träff mitt i högsom-
maren 2014 kallad ”Hasse 
Nygren Memorial – Oldtimer 
and Vintage Meeting” på 
klubbens fält Ljusterängarna 
strax utanför Säter.

Klubben ovetande när man gick ut 
med annonseringen på Facebook slog 
den värsta värmen i mannaminne till 
och det blev hett så det räckte och blev 
över. I skrivande stund är det fortfarande 
28 grader trots att klockan är halv 9 på 
kvällen.

Ett 25-tal personer dök upp trots värmen 
och vi var två stycken från BusyBee som 
hade med oss ett antal gamla modell-
helikoptrar från 80 och 90-talen, vilket 

betyder att de äldsta faktiskt är över 30 
år och inte har värst mycket gemensamt 
med dagens flip-flop-maskiner. Det blir 
mera av typ ”gubbflyg” när man tar dem till 
väders. Inte minst tack vare att reservdels-
försörjningen i princip är obefintlig. Har 
man sönder något är det att tillverka själv 
efter bästa förmåga. Alternativt stjäla från 
någon skrotad eller skrotfärdig helikopter. 
Problemet är bara att det oftast är samma 
saker som går sönder när man kraschar, 
men med lite tur hittar man det man söker. 
Nu flög Hasse inte helikopter vad vi vet, 
men var det nostalgiträff så var det. 

Vi hade med oss några av Schlüters 
fabrikat. En Heli-Baby, en Heli-Star och 
en Champion. En Graupner HeliMax 
40. Två Kyosho Concept 30 samt en 
Kalt Baronesse vilka tillsammans med 
bränsle, fältlådor, campingbord, parasoll, 
stolar och diverse annat av livets nödtorft 
kämpade om utrymmet i den 20-åriga 
Hisinge-Packarden vars luftkonditionering 
sedan länge lagt av, så det blev att åka 
de 15 milen med nervevade fönster. 
Conceptarna fick härbärgera i takboxen 
där det inte var mindre varmt. 

Lena Hellström 
hälsade välkommen
Tyvärr kunde sammankallande och tillika 
klubbens ordförande Uffe Höglin inte 
närvara då det var någon sorts akut möte 
vad gällde SMFF som krävde hans närvaro, 
varför Lena Hellström (Säterklubbens 
Mrs. Money Penny) hälsade välkommen 
och meddelade att det inte kom att bli 
någon tyst minut för att hedra Hasse. Han 
hade hellre sett att den minuten användes 
till något vettigare som t.ex. att flyga, och 
med de orden var träffen igång. Men det 
syntes att Hasses son Lasse med familj 
att de var tagna av denna heder pappan/
farfar visades.

Vi får återkomma länge fram med en 
separat artikel om Hans Nygren för det 
lär finnas hundratals diabilder på allt han 
byggt genom åren.

Lars Eling hade en linkärra av okänt 
fabrikat som han fått av Hasse. Motorn 
ville till en början inte alls vara med, men 
till slut fick Lars igång den och kunde göra 
ett antal ringrostiga loopingar.

Modellen är troligen en Flite Streak från 

Hasse Nygren Memorial

Helikopterdepån.
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Top Flite som var leverantör av mängder 
av byggsatser från typ Hedenhös och 
företaget är märkligt nog fortfarande 
aktivt. Förväxla dem inte med tillverkaren 
av golfbollar med samma namn. Flite 
Streak går faktiskt att köpa än idag, men 
nu som ARF där vingen levereras klädd 
och kroppen bara att trä på och limmas 
fast. Dit med stabbe, fena och landställ. 
Sen är modellen i stort sett färdig förutom 
bränsletank och motor som inte behöver 
något trottelförgasare, utan det är i princip 
bara ett venturihål rakt in. Sen skruvar 
man på bränslenålen och/eller kompres-
sionsskruven om det är en diesel, för att 
få motorn att gå som man önskar. Ingen 
elektronik behövs. Kom bara ihåg att hålla 
linorna rena så de inte klibbar ihop för då

blir det svårt att kontrollera modellen. 
Förutom det är det inga konstigheter 
annat än att man kan bli yr i bollen om 
det är mycket bränsle tankat så modellen 
flyger länge, för det går inte att stänga av 
när man väl lättat från backen.

Ålen
Klubben förfogar över en bygglokal där en 
okänd segelmodell modell större kallad 
”Ålen” hade stått och skräpat i många år 
varför Mr. Ryggskott himself, alltså Erik 
Persson, såg till att den blev flygvärdig 
och kom i luften. Den såg verkligen 
ålderdomlig ut med sin markerade V-form 
om man jämför med dagens högpres-
terande kolfibermodeller med rak vinge. 
Men flög gjorde den likväl tillsammans 
med några andra spantbyggda segelplan. 
Lars Nygren (Hasses son) flög en Blå 
Fenix om jag inte såg fel. Startlinan löpte 
en bit bort så jag kan ha misstagit mig. 
Vilketsom tillverkas modellen fortfarande 
av Hobbyträ.

Från BusyBee skulle det egentligen 
kommit tre piloter, men Lina hade gett 
Micke Wahlqvist andra order medan 
Dannes och Magnus bättre hälfter hade 
uttryckt sitt gillande, så i Mickes frånvaro 
fick Danne proxiflyga hans Concept.

Danne innehar ett antal Concept-heli-
koptrar och kunde inte för sitt liv komma 
ihåg vilket modellminne som hörde ihop 
med den andra Concepten? Han fick 
hugga ett som det stod Concept på 
i sändaren och hoppas att det mesta 
av inställningarna stämde. Efter ett par 
kanalreverseringar men i övrigt inga 
justeringar tog helin till väders och visst 
måste spakarna hållas lite på trekvart, men 
inte värre än att det gick att flyga lugnt och 
stilla precis som det gick till på den tiden. 
Med originalradioutrustningen intakt går 
det inte att ta ut svängarna hur mycket 
man än vevar med radiosändaren. Allting 
rör sig helt enkelt för sakta, så det är bara 
till att gilla läget. Magnus Hammarkind har 
dock bättre koll och modernare utrustning 
i sina gammelhelisar och flög friskare.

Hans Nygren

Lena Hellström.

Kyosho Concept 30.

Schlüter Champion.
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Trots det vägrade hans Heli-Baby att 
vara med på noterna. Troligen hade den 
fått värmeslag. Upp kom den, men inte 
just mer än så. Utan nitroinblandning tröt 
orken.

Flögs med varierande 
flygmaskiner
Däremot flögs det friskt med diverse 
flygmaskiner av varierande sort och 
ålder. Allt från Erik Perssons Dinky Dizzy 
(1947) som Magnus Östling rattade, till 
moderna skumplastmodeller vilka for som 
getingar längs fältet. Kanske mer korrekt 
var det Dinky Dizzy som for omkring 
medan Magnus höll i spakarna. Vem som 
egentligen styrde är lite osäkert? Ove 
Melin hade t.o.m en fyrmotorig Boeing 
B-29 Superfortress modell mindre, medan 
Claes Wallin rev liv i en mycket större pjäs.

Fältmässig cafeteria
Klubben hade ordnat en fältmässig 
cafeteria så man slapp åka in till Säter 
för att få sig något till livs. I den tryckande 
värmen var det mest drickbart som gick åt. 
När vi vände kosan hemåt vid 3-tiden på 
eftermiddagen stod temperaturmätaren i 
bilen på 32 grader. 

På grund av den icke fungerande luftkon-
ditioneringen fick det bli en avstickare och 
halvhalt vid Silvköparen för ett svalkande 
dopp. Sjön är egentligen konstgjord då 
man under senare delen av 1400- och 
början av 1500-talet började dämma upp 
sjöar och våtmarker för att få vattenkraft till 
hyttorna, smältverken samt till pumparna 
som höll Sala Silvergruva vattenfri. Vara 
som det vill med sjöns tillkomst var det 
svalkande stoppet vid badplatsen med 
tillhörande camping inte helt fel. Vid 
17-tiden var vi hemma och snart var grillen 
tänd. De här senaste veckorna kommer 
nog gå till historien. När man ser bilder 
från midsommarafton på folk med Helly 
Hansen undrar man om det verkligen var 
så kallt? Kall var i alla fall den välbehövliga 
ölen efter denna svettiga men trivsamma 
dag.

Bevistade denna trevliga träff gjorde 
Danne och Magnus, gammelhelikopter-
flygare från Modellflygklubben BusyBee i 
Bålsta.

ps.
Erik Persson förtalte också varför 
Q-500 modellen Ryggskott heter 
som den gör. Det var nämligen så att 
byggsatserna tillverkades på ett bord 
som var alldeles för lågt varför ett antal 
okvädersord blev uttalade över dem 
typ: ”De där förbannade modellerna 
kommer ge en ryggskott endera dan”, 
och därmed var namnet fött.

Hans Nygren

Ove Melin.
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MFK Jupiter i Luleå genom-
förde för sextonde året i rad 
Midnight Sun Fly-In. Evene-
manget pågick som vanligt 
traditionsenligt första veckan 
i juli med flygning dygnet runt 
på asfalt, gräs och vatten på 
klubbens modellflygfält och 
modellflygsjö i Luleå. Nytt för 
i år var invigning av en mo-
dellbilbana vid fältet.

Evenemanget började redan fredag 27 
juni men många hade kommit i förväg. 
Parkeringen rymmer ett 50-tal husbilar, 
husvagnar med tält och det gäller att 
vara ute i god tid för att få välja den bästa 
uppställningsplatsen, 10 meter till kiosk, 
WC, varmvatten dusch och till depå! 

Ett 75-tal piloter från ett 30-tal klubbar/
orter har besökt årets Fly-In. Piloterna har 
företrädesvis främst kommit från norra 
Sverige och norra Norge men det fanns 
även långväga gäster. Till exempel en 

besökare som kommer med bil varje år 
från Oslo.

Alla gäster hälsades välkomna vid en 
briefing i början av Fly-In där det bland 
annat togs upp praktiska saker som hade 
med camping att göra men huvuddelen 
bestod av genomgång av säkerhetsbe-
stämmelser. MFK Jupiter har lokala flygsä-
kerhetsregler som reglerar t.ex. No-Fly 
Zone, depå, pilotplatser, brandsläckare 
och motorkörningsplatser. MFK Jupiter har 
en mycket stor och avancerad bygglokal 
inne i stan och om deltagarna hade behov 
av den för underhåll eller reparationer så 
fick de gärna hjälp att utnyttja den. Flygsä-
kerheten var dock mycket hög och inga 
större reparationer behövdes göras.

Flygning dygnet runt
Flygning är tillåten dygnet runt vilket även 
framgår av namnet på meetinget, Midnight 
Sun Fly-In. Visserligen är det inte formellt 
midnattssol i Luleå eftersom polcirkeln 
går ett antal mil norr om Luleå men det 
är fortfarande så ljust att det går att flyga 
dygnet runt. Många piloter är entusi-
astiska vid flygning i den uppåtgående 

solen. Alla som flyger över midnatt får ett 
särskilt diplom från klubben för genomförd 
midnattsflygning.

Trenden från tidigare år fortsätter att 
små och medelstora flygplan görs eldrivna 
medan förbränningsmotordrivna flygplan 
blir allt större och större och drivs av 
bensinmotorer. Snart är det kanske dags 
att bilda föreningen ”Metanolens vänner” 
för att bevara flygning med metanol-
motorer.

Flyguppvisning
Under söndagen genomfördes en tre 
timmar lång flyguppvisning med deltagarna 
i Fly-In. Förste deltagaren i uppvisningen 
var Peter Bagrov 5 år och han deltog med 
en kastseglare. Årets Fly-In var det 4:e för 
Peter. Det är gott kry i den grabben och 
det lovar gott för framtiden.

Efter flyguppvisningen genomfördes en 
invigning av en stor modellbilbana. För två 
år sedan så byggdes en ny infart till Luleå 
flygstation. Detta fick till konsekvens att 
modellbilbanan intill gokartbanan inte fick 
plats längre. Ett samarbete inleddes med 
MFK Jupiter som tog kontakt med Luleå 

Midnight Sun i Luleå 

Fly-Baby och Ö 1 Tummelisa i depån.

Midnight Sun
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kommun för att undersöka förutsättningar 
för att anlägga en modellbilbana vid vårt 
modellflygfält. En viktig förutsättning för att 
kunna samordna modellbilar och modell-
flygplan är den nya typen av radioutrust-
ningar med 2.4 GHz. En annan faktor 
är att många kör elbilar vilket innebär att 
de inte finns något störande buller från 
dessa. Metanolbilar är en minoritet bland 
bilarna. MFK Jupiter och bilåkarna hyser 
stor förhoppning att modellbilbanan ska 
ge körglädje för alla och öka intresset 
för bilkörning men även ökat intresse för 
modellflyg.

Sjöflyg
Sjöflyg är alltid spännande har sin egen 
speciella charm. Här behövs ingen 
brandsläckare som vid turbinmotorer 
och bensinmotorer, snarare tvärt om, 
en båt underlättar. MFK Jupiter har en 
egen modellflygsjö. Förr eller senare så 
stannar en motor vid landning och då är 
det inte bara att gå ut och hämta kärran. 
En båt känns bra att ha. Modellflygsjö-
odjuret, troligen i form av en stor gädda, 
brukar skrämma sjöflygarna genom att 
åstadkomma bitmärken i pontonerna. I år 
syntes den dock inte till.

Norrbottens flygflottilj F 21 har ett 
mycket bra förbandsmuseum och många 
modellflygare passade på att besöka 
museet på lediga stunder. 

Fun Flight
Även i år genomfördes en Fun-Flight 
tävling (Limbo 2014) där en streamer var 
sträckt över banan. Sluthöjden blev under 
30 cm. Segrade gjorde Peter Bagrov, 
tätt följd av Dennis Kågefjord och Robin 
Danielsson. Förutom pokaler för prispallen 
så fanns det ett gediget prisbord där alla 
15 deltagarna fick välja sitt pris i lottad 
ordning.

Ytterligare 2 pris utdelades. Best in show 
R/C tilldelades Tore Olsen från Harstad. 
Han hade med sig både en bogserkärra 

samt en motorseglare med 6 m spännvidd. 
Tore flög bogserkärran och en kamrat flög 
motorseglaren. Start skedde från marken 
med en bogserlina från bogserflygplanet. 
Allt gick mycket lugnt och säkert till och 
flygningarna fungerade perfekt. Best in 
show R/C Helicopter tilldelades Manolito 
Altenburg.

Deltagandet i meetinget är helt 
kostnadsfritt. Parkering av husbilar, 
husvagnar och uppsättning av tält får ske 
så länge det finns plats. Klubben tillhanda-
håller utan kostnad varmvattendusch, WC 

Extra stort intresse vid flyguppvisningen.

Uppvisningsgruppen ”De tre Gringos” gjorde en hissnande flygning tillsammans.

Midnight Sun



27modellflygnytt nr 4 2014

samt el för laddning. Klubben arrangerar 
också ett gemensamt party en kväll och 
grillar till alla. I år var det cirka 80 deltagare 
som serverades grillat.

Den som så önskar får gärna lämna 
ett frivilligt fältbidrag men det finns inget 
kommersiellt intresse i anordnandet av 
Midnight Sun Fly-In. Det som prioriteras 
är att modellflygare ska få möjlighet att 
mötas, utbyta erfarenheter och inspireras 
av varandra under gynnsamma modellflyg-
förhållanden. Många gäster återkommer 
för det goda kamratskapet och de goda 
flygförhållandena. Det var en mycket 
gemytlig stämning bland alla deltagare. 
MFK Jupiter tackar alla årets besökare 
och önskar gamla och nya besökare åter 
nästa sommar. En del besökare har redan 
hört av sig och sagt att de återkommer 
igen nästa år. Vi inom MFK Jupiter kommer 
att fortsätta att göra allt för att du och din 
familj ska trivas hos oss på Midnight Sun 
Fly-In i Luleå i norra Sverige.

Det finns cirka 300 bilder från Midnight 
Sun Fly-In 2014 i MFK Jupiters fotoalbum. 
Följ gärna länken nedan och se fler bilder.

http://mfkjupiter.se/gallery3/index.php/
Midnight-Sun-Fly-In-2014

Håkan Holmvall
Sekreterare MFK Jupiter

En stilstudie av Peter Bagrov med kastseglare.

Efter invigning av modellbilbanan kördes ett uppvisningsheat.

Roger Engström Luleå med sin Super Cub på flottörer.

Midnight Sun
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Tvåtakt

Aeroklubben Modell i Göte-
borg, AKMG, höll för andra 
året i rad en träff som riktade 
sig speciellt mot tvåtaktsen-
tusiaster.

Tvåtaktsmotorerna är snart ett utrotat 
släkte. Vare sig bilar eller motorcyklar 
drivs längre av tvåtaktare och även i båtar 
börjar de bli sällsynta. I modellmotor-
sammanhang har motortypen dominerat 
ända fram till 1976, då OS presenterade 
sin första fyrtaktsmotor och därefter har 
fyrtaktarna kommit i ropet mer och mer. 

Motornostalgiker
Den enklare men ljudligare tvåtaktaren har 
alltså fasats ut mer och mer och nu sopar 
elmotorer bort såväl två- som fyrtakts-
motorer från modellflyget. Men, än finns 
nostalgiker som värnar arvet från gångna 
tider och knattret samt oset från en, som 
de tycker, ”riktig” motor.  

Text och foto: Conny Åquist

Tvåtaktsträff på 
modellfältet

Några av modellerna som deltog på tvåtaktsträffen.
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Tvåtakt

Lennart ”Finske-Lennu” Andersson är en av arrangörerna bak-
om tvåtaktsträffen på AKMG.

Sven ”Lelle-Sven” Karlsson och Lennart ”Lennu” Andersson 
mekar med en tjeckisk modellmotordiesel.

En hel låda full av motorer att testköra.
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Nog känns det som nostalgi-
konstflyget har fått luft under 
vingarna – det här var tredje 
året på rad som Gränscupen 
F3A Nostalgi flögs.

För i år 40 år sedan startade 
Strömstadsbon Mikael Nabrink 
Gränscupen. Som tävlingsnamnet antyder 
var tanken att förena modellflygare från 
olika länder i en enda stor F3A-fest. 
Tävlingen kom att bli en av Europas största 
modellflygtävlingar. När Mikael lade av 
som tävlingsarrangör togs arrangemanget 
en tid över av klubben i Tidaholm och för 
ett antal år sedan återuppväcktes tanken 
om en ny Gränscup i F3A och det är här 
vi står nu. Det är därför glädjande att se 
att den ursprungliga tanken lever, även 
om vi inte kan räkna med att tävlingen/
meeteingen nuförtiden ska bli så stor som 
då på 70-talet.

Norrmän i topp
Till årets upplaga var tio deltagare 
anmälda men en föll bort så var vi bara nio. 
Efter tre omgångar och en excellent insats 

Gränscupen Nostalgi 2014 – 
en framgång för retroflyget

av domaren, Mikael Nabrink, vann en 
norrman. Ola Fremming tog hem nostalgi 
F3A-träffen på Anrås ytterst välförtjänt. 
Hans Wolfgang Matt-designade Arrow, 
med en OS 61 VF i nosen, flög stadigt i 
den byiga och tidvis kraftiga vinden. Kort 
sagt, den gick som en pil mellan bergen 

i den nordbohuslänska dalgången där 
flygfältet i Lilla Anrås ligger. 

– Byggsatsen köpte jag av en tillfällighet 
för något drygt år sedan och motorn hade 
jag liggande sedan tidigare, förklarar han.

Min egen reflektion var att hans stabila 
flygningar med en pigg OS-bakutblåsare 

Gränscupen
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gjorde att man kände sig som förflyttad 
tillbaka till Näsinge, och Gränscupen 
original, någon gång på tidigt 70-tal.

Tvåa blev vår egen uppåtgående 
F3A-stjärna, Johan Brorsson. Han hade 
satt en OS 91 med pipa och pump i sin 
Curare, från Schweighofer. Modellen gick 
som ett spjut med sin kraftfulla motor.

– Det ligger en hel del mekande bakom 
för att få motorn att gå som den gör, 
påpekar Johan.

Bronsplatsen gick till förra årets segrare, 
Jon Gunnar Wold, som i år kom med en ny 
motor i sin Schweighofer Curare. 

– Den byttes redan efter förra årets 
tävling, påpekar redaktören för norska 
Modellflyinformasjon och tillika F3A-gutten 
Jon Gunnar. 

Av de nio deltagarna flög fyra med 
Curare, även om det skulle ha varit fem, 
Ingemar Svensson hade oturligt nog 
planterat sin scratchbyggda modell i terra 
firma några dagar innan tävlingen men han 
planerar att rädda modellen, trots relativt 
omfattande skador.

– Jag kan reparera allt, påpekar han.

Gammal räv med ångradio
En intressant person i dessa sammanhang 
är den gamle tävlingsräven Ola Maltesson. 
Han hade låtit konvertera sin Pro-Line 
radio – från fornstora dar, det vill säga 
70-talet – till 2,4 GHz. 

– När jag köpte den här radion var den 
hiskeligt dyr, 4000 kronor vill jag minnas, 
berättar han. 

Gränscupen
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Speciellt förtjust är Ola i de så kallade 
open gimbal spakarna, som var tröga som 
gamla tröskverk, eller för att säga som det 
är – de var top of the line en gång i tiden 
men är nu inte ens i närheten av bottom 
of the line.

– Moderna spakar är så förb… lätta att 
röra men de här känner jag mig hemma 
med, anser Ola. 

Och nog kunde han känna sig hemma, 
en placering i mitten av resultatlistan 
skvallrar om ett seriöst ”vevande” bakom 
spakarna. Däremot var den gode Ola 
något förtörnad för att de som flög 
förbränningsmotor fick plusbonus men 
inte han, som flög ångradio!

Priser från Prettner
Som vanligt hade vi fått en låda full med 
signerade priser från Hanno Prettner. 
Dessa räckte till såväl nostalgitävlingen 
som SM i F3A, som gick dagarna efter. Så 
slutet gott, allting gott.

Gränscupen 2014 här var förövrigt 
Ingemar Svenssons sista tävlingsar-
rangemang. Han har genom åren lagt 
ner ett enormt arbete på dessa tävlingar 
– stor tack till honom och till alla andra 
som möjliggjorde årets upplaga av 
Gränscupen. Nu hoppas vi att någon 
annan tar över Ingemars fallna mantel.

Conny Åquist

Gränscupen
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Det här är en historia eller 
skröna om man vill det om en 
nya zeeländsk byggsats elän-
de. Det är även en historia om 
andeutdrivning, norska troll 
och god gemenskap.

”Chippen” kommer som redan sagts från 
Nya Zeeland och fabrikatet är Airsail.

Den dök upp i vår klubb(Vänersborgs 
modellflygklubb) i slutet på 80-talet eller 
början på 90-talet då någon ville ha en 
”stickor o strån”- byggsats. Antagligen så 
blev ägaren skrämd p.g.a komplexiteten 
i bygget, då Airsail verkligen erbjuder en 
utmaning här. Misstänker skarpt att det 
redan här var någon typ av Nya Zeeländsk 
ond ande i farten som följt med från ön.

Så här fortsatte det med att ett antal 
ägare bara lyfte på locket o tittade på 
byggbeskrivningen, fick en aning av 
den onda anden i lådan och lät den fina 
byggsatsen vara orörd. Var själv och tittade 
i lådan när jag varit med i klubben ett par 
år och kände de dåliga vibrationerna.

En som inte kände av detta var en 
medlem som varit borta från modellflyg, 
ett större antal år och hade återupptagit 
verksamheten igen när familjelivet nu 
lugnat sig. Han hade redan kommit igång 
med flyget och lyckats att ”beta” av ett 
antal arf-modeller.

Då han är i mogen ålder så saknades 
något att riktigt bygga från scratch 
och ”Chippen” dök upp från någons 
mörkaste hörn. Vår käre medlem satte 
helt ovetandes igång med bygget och 
det uttalades mycket eder på vårt västra 
grannlands språk. Hörde själv en del av 
dessa på våra fikaträffar typ: - Den där 
jäd… Chipmunken. Hur tänkte dom med 
den, dom dum.. , jäv…Nyzeeländarna. 
osv,osv. Chipmunken blev snabbt omdöpt 
till: ”Shitmunken”

Premiär
Till slut så var det dags för premiär.  
Problem direkt med att modellen ”nosar” 
vid taxning, med lite hjälp så kom den iväg 
i alla fall. Landningen gick sådär också, 
”nosade” naturligtvis. Vidare flygning 
resulterade i ”hjulning” som det blev 
resulterade i reparation. Så där fortsatte 
det några gånger tills vår medlem gav upp 
och var på väg att skrota ”Chippen” för 
gott.

Ordförande i klubben ryckte in och 
tog över modellen för att reparera den. 
Skadorna var inte allt för betungande 
men då vår ordförande redan har fullt i 
byggrummet så övertog jag den i stort sett 
färdigreparerade ”Chippen”

Jag gillar verkligen modellen som är 
helbalsa samt rund men samtidigt slank i 
linjerna så det var spännande då jag inte 

flugit lågvingat förut.
Premiären kunde gått bättre, motorn 

stannade vid gasavdrag innan landning 
men det gick bra då modellen glidflyger 
bra.

Andra flygningen funkade motorn bättre 
och allt gick som det skulle, gjorde till och 
med en loop.

Tredje flygningen med looping och en 
roll på hög höjd som gick finfint. Gjorde 

överflygning på ca 10-15 meters höjd, lätt 
stigning upp i slutet på fältet där jag fick 
för mig att göra en snygg stigande roll.

När modellen kommer mot ryggläge 
så hoppar den där Nyazeeländska onda 
anden på mig och skräms så pass att jag 
missar att kompensera med dykrodret. 
Ridå, ”Chippen” står som en potatisplanta 
en bit från fältet i det höga gräset.

Bara spillror kvar, klubbmedlemmen som 

Den förbannade 
Chipmunken !

Monterade motor, tank och servon så var den klar för testflygning.

Chipmunken
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Chipmunken
byggt ”Chippen” kommer o beklagar och 
säger samtidigt : - Den där modellen är 
det något Troll med.

Efter någon dag då jag samlat mig så 
bestämde jag mig för att försöka att laga 
”Chippen” igen.

Drog snabbt ut till klubben för att hämta 
lite plastdetaljer som motorkåpa m.m. som 
jag slängde i eldningstunnan på fältet.

När jag parkerade på fältet och steg 
ur bilen så kändes det en lätt rök lukt, 
naturligtvis så blev det eldat i tunnan. 
Snacka om att det går Troll i den modellen.

Bara att ta nya tag och efter lite 
letande så hittade jag en motorkåpa från 
CarbonCopys i England.

Ritningen som vår klubbmedlem 
naturligtvis kastat(varför blev jag inte 
förvånad)hittades också i England.

Lagningen av modellen blev för mig 
omfattande men med goda råd från 
klubbmedlemmar och Magnus på MBS så 
blev det något som liknade en Chipmunk 
igen.

En OS 40 FSR fick ta plats i fram istället 
för den lite opålitliga 46ax motorn.

Letade upp en identitet på en 
sydafrikansk ”Chipp” som kraschat i en 
buske och målade min i samma färger. 

Andeutdrivning!
Som slutkläm så kom vi på att ett rejäl 
andeutrensning skulle behövas av 
modellen och att det skulle ske samtidigt 
som det nya luftdopet.

”Chippen” jäv… in i det sista, vid 
provkörning hemma så sköt jag tre glödstift 
innan jag fattade att glödklämman satt i fel 
uttag. Glödstift gillar inte 12 volt, så är det.

Vid forsling av ”Chippen” till fältet så 
passade propellern på att göra hål i 
vingen, hur det gick till vete tusan för det 
skulle inte kunnat ske så som dom låg i 
bagaget.

Vid luftdopet så var det lovat lugnt o 
varmt, säkert. Naturligtvis ven Nordan-
vinden  så att det precis gick att våga sig  
upp.(Troll o onda andar igen)

Nu till själva utdrivningen då. Jag klädde 
ut mig till medicinman och ordförande 
Thom, konungen av eld(mycket passande 
för honom, men det är en annan historia).
(bild 5 och 6)

Ett offerbål av modeller som erbjöds 
Drottningen av lufthavet istället för 
”Chippen” fanns ordnat också.

Medicinmannen dansade runt ”Chippen” 
till tonen av konungen av eld`s taktfasta 
slag på ett oljefat. De onda andarna och 
trollen jagades ut med medicinmannens 
klubba och lufthavens drottning erbjöds 
offergåvan.(bild 7)

Konungen av eld antände bålet 
och medicinmannen tog spakarna till 
”Chippen” som kom upp i luften efter att 
ha ”nosat”en till gång då det sista trollet 
lämnade platsen.(bild 8) Medicinmannen Konungen av eld
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Chipmunken
Luftfärden hölls på ett säkert och lugnt 

sätt av medicinmannen som tog fyra 
rundor innan landningen påbörjades i 
snålblåsten.

Landningen gick bra och medicin-
mannen tackar konungen av eld för gott 
samarbete.

Ett antal klubbmedlemmar bevistade 
roat tillställningen och utdrivningen 
kommer det nog att talas om under en 
ganska lång tid.

Nu är det upp till mig att hålla allt ont 
borta från ”Chippen” och se till att den 
får ett långt o nöjsamt liv under lufthavens 
drottnings beskydd. 

Är inte min ”Chipp” i alla fall lite lik 
förlagan ?

Tomas”Tummen” Jansson
VMFK



36 modellflygnytt nr 4 2014

Skala Väst

Säkert som amen i kyr-
kan hålls modellflygtäv-
lingen Skala Väst varje 
höst i Torslanda.

Varje höst arrangerar AKMG Skala 
Väst på Torslanda Flygplats gamla bana 
27 och i år kom deltagarna kom från 
stora delar av södra Sverige. Vi fick en 
pratstund med Anders Andersson, som 
är den ende Torslandabon i tävlingen. 
Anders modell är en amerikansk P-47 
Thunderbolt från andra världskriget 
i skala 1: 6,5 och drivs av en engelsk 
V2-fyrtaktsmotor på 40 kubik. 

Skala Väst – modellflyg 
när det är som bäst!

– Allt började när jag av en kompis 
köpte en byggsats som jag totade ihop 
på nio månader, samtidigt som jag även 
byggde två andra kärror – så galen 
var man då, berättar han. Byggsatsen 
bestod av en kåpa, en Brian Taylor-
ritning och lite balsadelar, resten fick jag 
göra själv, berättar han.

Enda kvarvarande
Modellens förebild finns på museum 
och är den enda kvarvarande med 
razorbackhuv. Piloten som flög denna 
individ hade en enastående strids-
karriär, påpekar Anders.

– Piloten, kapten W. ”Bud” Mahurin, 
stred på tre fronter – i väst, i Stillahavet 
och senare i Korea. Han sköts ner i 
Korea och togs tillfånga men överlevde 
och kom tillbaka hem.

Själv har Anders haft en hel del 
framgångar med sin snart tio år gamla 
modell. Bästa tävlingsmerit är en 
bronsmedalj på nordiska mästerskapen 
samt att han tagit silver på några SM. 
På årets Skala Väst blev Anders tvåa – 
slagen av Uddevallabon Stefan Olsson, 
som premiärtävlade med sin nya 
Spitfire. Men, å andra sidan, vem kan 
slå fenomenale Stefan – den mannen 
vinner allt han ställer upp i!

Conny Åquist

Anders Andersson från Torslanda flög denna P47 Thunderbolt som väger 8 kilo. I 
nosen sitter en tvåcylindrig Laser-motor på 40 kubik.
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Skala Väst

Stefan Olsson, från Uddevalla vann premiärtävlingen med sin 
nya Spitfire. 

Anders Andersson fick en pratstund med den gamle Mosqu-
ito-piloten Anders ”Ankan” Rogberg. Anders Andersson 
bygger just nu en De Havilland Mosquito så gubbarna hade 
mycket att prata om.

En Piper Cub förbereds inför start. 

Varje höst arrangerar Aeroklubben Modell i Göteborg, AKMG, tävlingen Skala Väst. 
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Ripa

A tt samlas för att flyga modeller i Ripa 
har anor 45 år tillbaka. Då var det 
mycket linflyg och friflyg men förstås 

även enklare RC. Mycket har ändrats 
sedan de första tälten sattes upp och 
enkla avträdesgropar fick grävas. Att fältet 
är trevligt och välkomnande för i stort sett 
all typ av modeller är positivt men det som 
nog drar husvagnsfolket är de rena fina 
lokalerna där man kan gå på toa och ta sig 
en dusch. TA AV DIG SKORNA! Bara det 
gör att det är trevligt att beträda lokalerna. 
Tvättning målning och underhåll varje vår 
ser till att det håller sig riktigt fräscht även 
om det kostar lite energi.

Värdar är inte helt lätt att få till långa 
dagar en lång vecka. Det ska hållas öppet 
i kiosk där man köper nygrillad korv, glass, 
läsk, kaffe med kaka och får ett trevligt 
mottagande med lite prat när man väntar 
på att korven ska bli precis lagom till ens 
eget önskemål. Klubbens seniorer är 
ryggraden och det är flera respektive som 
ställer upp i kassafönstret. Det blir förstås 
en hel del resor till stan för att proviantera, 
flera gånger om dagen ibland. Det är ju 
katastrof om någon glassort skulle ta slut 
när det är som varmast. 

Ripaträffen 2014

Flygplan är det gott om. Plan i alla 
storlekar och klasser är precis lika 
välkomna i luften. Ingen har företräde för 
att han har ett större och dyrare plan. 
Skulle det däremot komma en hon så vet 
jag inte om det möjligen kan bli företräde 
;-) Det är nog den stora bristen i vår 
hobby, obalansen mellan könen när det 
gäller utövare av sporten. 

En sak som man inte kan förneka är att 
det har blivit fler större modeller med åren. 
De största är säkert acrobaticplan (IMAC 
) typ Extra, Sbach, Pitts, Yak och Sukoj 
med motorer från 50cc och uppåt. De är 
fina att titta på då åskådarna lättare ser ett 
stort plan än ett litet som snabbt passerar.

En annan kategori är förstås Warbirds 
där de stora flercylindriga eller flermo-

Thomas Berggren kom till Ripa med 14 modeller.
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Ripa
toriga har ett riktigt trevligt sound när de 
passerar fältet på låg höjd. Rekordet är 
förstås svårslaget då Jonny ”Snickaren” 
Ekdahl passerar så lågt att hans 21*8 
propeller tappar några centimeter på varje 
blad. Det är hans ryska LA7 som har en 
för smal kropp. Med sin P40 kan han flyga 
så att det rasslar utan att propellern tar i 
marken. 

Linkontroll
Linkontroll är det nog inte på så många 
meetings men vi har ett gäng från 
grannklubben MFK Snobben som troget 
ställer upp med lite gamla godingar. Det 
har nog blivit lite mera populärt för varje 
år och i år fick vi regerande svenske 
mästaren i F2B, Staffan Ekström att 
komma helt oanmäld för att demonstrera 
stuntprogrammet. Flygning ligger på 1,5 
meter över marken i planflykt där manövrer 
börjar och slutas. En 4-kantmanöver har 
hörnen med en diameter på 1,5 meter så 
det var många som höll andan när planet 
kom från höjden för att rätta upp sig på 
3 meters höjd. Lite senare i veckan kom 
även en legend i F2B förbi. Det var Lars 
Roos som även han utförde programmet 
till för dagen nya åskådare. 

Segelflyg fungerar också väldigt fint. 
De som kan flyga vet att det alltid går att 
hitta termik. Segelflygtemadagen var på 
fredagen och det är nog tur att temat inte 
börjar förr än vid 13-tiden. 

Torsdagkvällens samkväm
Ett annat tema för trivselveckan är förstås 
torsdagkvällens samkväm. En julikväll var 
det för några år sedan. Homorister i alla 
former finns ju och det var några som hade 
hittat ett par tomteluvor i sin husvagn. Vips 
så var det JUL i kväll som förstås blev 
julafton som blivit tradition. Vad är väl en 
julafton utan Musse Pigg och hans gäng? 
Prinskorv, köttbullar, skinka, risgrynsgröt 
varvas med sommarmat som nygrillat och 
varmrökt. Visorna har förstås jultema så 
det dröjer inte länge innan stämningen i 
pergolan är hög.

Under hela veckan tas det mycket foton 
och lite filmsnuttar. Hemsidan uppdateras 
varje dag och ibland ett par gånger om 
dagen men nytt material. Det är i princip 
tre i klubben som står för det mesta 
materialet men alla deltagare vet att de 
ska skicka in bilder om de har något extra. 

runt 420 bilder har det blivit på en dryg 
vecka, plus ett antal mindre filmsnuttar. 

Enklast att hitta är nog via www.modell-
flygnytt.se och knappen opublicerat. TIPS 
–högerklicka och ”öppna som” i egen 
flik eller egen ruta för att få störst bild på 
skärmen.

Foto av Patrik Gertsson, 
Staffan Abrahamsson och 

Mats Erlandsson ”FotoStamp” 
/Patrik Gertsson SWE - 68159

Två av våra besökare hade fått tandemhopp som presentkort i födelsepresent. De 
valde att utnyttja dessa i dag och på köpet fick vi veckans största plan på närbild 
över fältet.

Staffan Ekström med linorna i exakt 45 grader vilket är övre gränsen för alla liggan-
de manövrer som looping, bunt med flera.

GOD JUL i afton
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Rinkaby

Under en långhelg i slutet av juni stod 
Sverige och Norbergs Flygklubb som 
huvudarrangör när tre Världscuptävlingar 
i Friflyg traditionsenligt flögs på Rinkabys 
övningsfält beläget mellan Åhus och 
Kristianstad i Skåne. Flygare från nästan 
20 nationer var anmälda när tävlingarna 
drog igång. Sverige och Norbergs 
Flygklubb arrangerade Swedish Cup, 
Danmark hakade på och arrangerade 
Danish Cup och Norge Norwegian Cup. 
Utöver Världscuptävlingarna arrangerade 
Norbergs Flygklubb en småklasstävling 
för de som inte flyger de stora interna-
tionella klasserna. Långhelgen hade alltså 
något att erbjuda alla som tycker om att 
friflyga utomhus.

Swedish Cup
Den första tävlingen som flögs var Swedish 
Cup och som arrangör stod Sverige med 
staben Per Findahl, Robert Hellgren 
och Oskar Findahl i spetsen. Tävlingen 
började med mycket bra förhållanden 
men ändå lite lurig termik. Arrangörerna 

flög dåligt, men andra svenskar visade 
att svenskt friflyg har bredd i toppen, 
flera hade full tid efter start tre då en 
åskstorm tornade upp sig och arrangören 
var tvungen skjuta på start fyra till sen 
eftermiddag. Det är naturligtvis livsfarligt 
att ha hundra personer springande på ett 
öppet fält under åska. De två avslutande 
grundstarterna flögs efter åskan och 24 
personer tog sig till final i klass F1A, 12 
i klass F1B, 3 i F1C och 4 i F1Q. Under 
femminutersfinalen rasade svenskarna 
Jan Svenungsson och Kosma Huber ur, 
endast Anders Persson fanns med när 
de sex som klarat fem minuter stod på 
linjen för sjuminutaren i klass F1A. I klass 
F1B klarade sig Bror Eimar och Thorvald 
Christensen till finalen. Efter två finalflyg-
ningar stod Jama Darnier från Canada 
som segrare i klass F1A med tiden 369 
sekunder i sista finalen, Anders slutade 
fyra med tiden 273 sekunder.  Bror Eimar 
från Sverige och Norberg segrade i klass 
F1B efter en fantastiskt fin flygning som 
landade efter 377 sekunder i sjuminuters-
finalen. I klass F1C klarade Juri Roots från 

Estland och Tommy Eriksson femminu-
tersfinalen, i sjuminutaren var Juri starkast 
och tog hem segern med en flygning på 
sju minuter. I klass F1Q hade Sverige inte 
med några tävlande, Andreas Lindner 
från Tyskland segrade med en flygning 
på 339 sekunder i den andra finalen. På 
juniorsidan flög Robert Westerlund från 
Sverige mycket bra och segrade i klass 
F1A-juniorer.

Danish Cup
Danmark arrangerade under fredagen 
Danish Cup och nu kunde övriga 
norbergsflygare som tidigare koncentrerat 
sig på att arrangera istället koncentrera 
sig på att flyga. Vädret var mer svårflyget 
nu än under Swedish cup, mer vind och 
turbulent och svårbemästrad termik. 
Men de svenska flygarna visade att de 
behärskar sitt hemmafält bra. I F1A tog 
sig Per Findahl, Robert Hellgren, Anders 
Persson och Kosma Huber sig vidare till 
den åtta man stora finalen. I klass F1B var 
Håkan Broberg enda svensk att klara alla 

Rinkaby Free Flight 
Weekend 2014 
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grundstarterna. På grund av mer dåligt 
väder blev finalen skjuten på till söndag 
morgon. Direkt på morgonen flögs en 
tiominutersfinal som skulle visa sig avgöra 
tävlingen.  Per fick den främsta placeringen 
med en tredjeplats i klass F1A efter en 
flygning på 379 sekunder, segrade gjorde 
Anton Gorskiey Ryssland med tiden 412 
sekunder. Håkan Broberg lade beslag på 
sjätteplatsen i klass F1B med en flygning 
på 316 sekunder. Junioren Robert 
Westerlund hade ett par småmissar under 
dagen men tiden 772 sekunder räckte 
ändå till seger i F1A-juniorer.

Norwegian Cup
Norge avslutade under söndagen med 
att arrangera Norwegian Cup. Förhål-

landena var perfekta med svag vind och 
mulet. De svenska flygarna fortsatte flyga 
bra under grundomgångarna och till 
finalen i F1A tog sig åter igen Per Findahl, 
Robert Hellgren, Anders Persson och Jan 
Svenungsson. I klass F1B klarade sig Bror 
Eimar, Thorvald Christensen och Håkan 
Broberg sig felfritt genom grundom-
gångarna. Den första finalen på på fem 
minuter klarade Bror, Håkan och Per. 
Avgörandet i tävlingen kom i niominuters-
finalen då Mikhail Kosonozkin, Ryssland 
segrade i klass F1A med en flygning på 
385 sekunder, Andraplatsen togs av Per 
med tiden 369 sekunder, Per var endast 
två sekunder före tredjemannen Jama 
Darnier, Canada. I klass F1B missade 
Bror och Håkan precis pallen efter att de 
båda landat på samma tid, 297 sekunder, 
de båda delade femteplatsen. Segrade 
i klass F1B gjorde Victor Rosonoks från 
Lettland med en flygning på 358 sekunder. 
I klass F1A-juniorer vann åter igen Robert 
Westerlund före Aleksejs Zaharov från 
Lettland på andraplatsen.

Småklasstävling
Under lördagen arrangerade även 
Norbergs Flygklubb en småklasstävling. 
Vinden var lite för stark för att de små 
modellerna skulle kunna flyga helt 
obehindrat, men en hel del fina flygningar 
kunde ändå ses i den turbulenta vinden. 
Ett gäng lånekatapulter fanns för de som 
inte fått med sig några egna modeller, 
detta utnyttjades av några som provade 
på katapult för första gången. Ett gäng 
danskar visade också upp den nya mindre 
elflygklassen E 36, kan bli ett spännande 
alternativ för den som vill flyga enklare, 

mindre friflygande eldrivna modeller. 
Klassegrare i de olika klasserna blev i 
F1H Thomas Weimer, Tyskland med tiden 
463 sekunder. I katapult segrade Martin 
Larsson, Sverige med tiden 254 sekunder. 
I klass P-30 segrade Ole Torgersen, 
Norge med tiden 168 sekunder. I hankast-
glidarklassen segrade Per Findahl med 
tiden 300 sekunder och i E 36 delade 
Tom Oxager och Peter Buschwald, båda 
från Danmark, på segern med tiden 390 
sekunder. 

Så med facit i handen kan vi konstatera 
att hela den späckade tävlingshelgen 
blev mycket lyckat. Vi har ett mycket 
trevligt och effektivt samarbete med både 
Danmark och Norge vilket är jätteviktigt för 
friflyget uppe i Norden. Och med massor 
av lovord över arrangemanget från många 
av deltagarna under långhelgen känner 
vi oss stolta över att vi ror ett så stort 
arrangemang i hamn vart år. Hoppas ni 
kommer nästa år och flyger på det vackra 
Rinkabyfältet. 

Patrik Gertsson har gjort ett mycket fint 
webb reportage som innehåller fler bilder, 
finns att klicka sig fram till under;

h t t p : / / w w w. m o d e l l f l y g n y t t . s e /
opublicerat/WC14/index.htm

Vid pennan, Per Findahl

Bakom kameran, 
Patrik Gertsson

Norbergsligan väntar på nästa runda.

Tommy Eriksson med F1C modell.
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Norwegian Cup 2014.07.29

F1A
Plass Surname Name Nat License 1. round 2. round 3. round 4. round 5..round 1. fly-off 2. fly-off Score

1 KOSONOZHKIN MIKHAIL RUS 373 240 180 180 180 180 300 388 1648
2 FINDAHL PER SWE 15125 240 180 180 180 180 300 369 1629
3 DANIER JAMA CAN 14-008 240 180 180 180 180 300 367 1627
4 GORSKIY ANTON RUS 485 240 180 180 180 180 300 354 1614
5 JENSEN ESBEN HJORT DEN 4211 240 180 180 180 180 300 291 1551
6 HALBMEIER DIRK GER 2738 240 180 180 180 180 300 288 1548
7 CARTER JOHN E GBR 50520 240 180 180 180 180 300 278 1538
8 DIJK MAARTEN VAN NED 447618 240 180 180 180 180 300 263 1523
9 SVENUNGSSON JAN SWE 72286 240 180 180 180 180 300 238 1498

10 PERSSON ANDERS SWE 8335 240 180 180 180 180 300 236 1496
11 SALMINEN HEIKKI FIN 2246 240 180 180 180 180 300 191 1451
12 FÄRBER MATHIAS GER 2063 240 180 180 180 180 299 1259
13 VALKONEN KIMMO FIN 4402 240 180 180 180 180 288 1248
14 KARGIN CETIN TUR 76 240 180 180 180 180 281 1241
15 JENSEN LARS BUCH DEN 4212 240 180 180 180 180 280 1240
16 VALO JARI FIN 1654 240 180 180 180 180 273 1233
17 HELLGREN ROBERT SWE 40391 240 180 180 180 180 228 1188
18 GRUNNET PER DEN 347 238 180 180 180 180 958
19 BEZAK IVAN SVK 1078 237 180 180 180 180 957
20 LIHTAMO MATTI FIN 359 235 180 180 180 180 955
20 ZARINS JANIS LAT 237-YL 240 175 180 180 180 955
22 RUMPP STEFAN GER 45 240 180 180 180 170 950
23 JACK ALAN GBR 056873 240 180 167 180 180 947
24 KUIKKA PETRI FIN 2964 240 180 180 164 165 929
25 LIMBERGER SIEGFRIED GER 2284 240 180 132 180 180 912
26 NIELSEN LEIF DAN 2060 187 180 180 180 180 907
27 RASMUSSEN PETER DEN 692 182 180 180 180 180 902
28 ASSMUSS RON GER 3024 211 180 180 149 180 900
28 JENSEN STEFFEN DEN 1006 180 180 180 180 180 900
30 JACK RICHARD GBR 108315 179 180 180 180 180 899
31 KONGSTAD KARSTEN DEN 640 182 180 167 180 180 889
32 WESTERLUND ROBERT (JR) SWE 73605 193 141 180 180 180 874
33 WALLENE ALLARD VAN NED 62620 175 107 180 180 180 822
34 LINKOSALO TAPIO FIN 2500 160 163 147 153 180 803
35 LAMERS KEVIN NED 706397 153 157 119 180 180 789
36 WILKENING FRITZ GER 90 153 180 66 180 180 759
37 BAJORAT VOLKER GER 3017 240 21 180 180 120 741
38 SAHAROF ALEX      (jr) LAT 473-YL 160 125 180 170 85 720
39 SAUTER DIETRICH GER 1774 240 104 180 180 0 704
40 PETTERSSON JOHN SWE 465 0 180 130 75 180 565
41 NYHEGN JES DEN 2242 203 180 180 0 0 563
42 KLEMETSEN ANDERS NOR 3035 154 120 0 0 0 274

F1B
Plass Surname Name Nat License 1. round 2. round 3. round 4. round 5..round 1. fly-off 2. fly-off Score

1 ROSONOKS VIKTOR LAT YL-006 240 180 180 180 180 300 358 1618
2 WOOLNER MIKE GBR 57957 240 180 180 180 180 300 334 1594
3 PEERS BRIAN RUSSELL GBR 27418 240 180 180 180 180 300 301 1561
4 BORTNE TOR NOR 1323 240 180 180 180 180 300 299 1559
5 BROBERG HÅKAN SWE. 376 240 180 180 180 180 300 297 1557
5 EIMAR BROR SWE 42 240 180 180 180 180 300 297 1557
7 SILZ BERND GER 459 240 180 180 180 180 300 291 1551
8 GEY ANDREAS GER 2030 240 180 180 180 180 300 257 1517
9 CHRISTENSEN THORVALD SWE 61700 240 180 180 180 180 300 251 1511

10 YURTSEVEN ISMET TUR 7 240 180 180 180 180 300 183 1443
11 KHUZIEV RADIK RUS 31 240 180 180 180 180 297 1257
12 NERENG VEGAR NOR 5769 240 180 180 180 180 289 1249
13 ALLEN CARROL USA 8395 240 180 180 180 180 274 1234
14 WILLEMSEN GERARD NED 735315 240 180 180 180 180 262 1222
15 SOLODOV MAXIM RUS 33 240 180 180 180 180 260 1220
16 SHELOPOV ALEXANDER MNE 014 240 180 180 180 180 228 1188
17 DREIERS VLADISLAVS (jr) LAT 471-YL 240 180 180 180 180 210 1170
18 LUCASSEN ROEL NED 664705 240 180 180 178 180 958
19 GHIO WALT USA 15325 237 180 180 180 180 957
20 JACKUEMIN BENOIT FRA 520 230 180 180 180 180 950
21 TORGERSEN OLE NOR 1016 226 180 180 180 180 946
22 FINDAHL OSCAR SWE 58263 221 180 180 180 180 941
23 BRINKS GERARD NED 401060 240 160 180 180 180 940
24 MARQUIS MICHEL FRA 44 213 180 180 180 180 933
25 LARSEN DAG NOR 564 205 180 180 180 180 925
26 LAMERS KEVIN NED 706397 240 137 180 180 180 917
27 KUTVONEN ARI FIN 1842 192 146 180 180 180 878
28 SCHWENDEMANNBERNHARD GER 872 237 83 180 180 180 860
29 HOLLANDER NILSERIK SWE 77 212 175 180 175 111 853
30 GRIGALS OSCARS LAT 238-YL 175 134 167 180 180 836
31 CLEMENT DAVID  (jr) FRA 438 240 180 180 8 180 788
32 MARQUIS GERARD FRA 11045 240 180 180 132 0 732
33 RØJGAARD THOMAS DEN 4205 0 0 114 180 180 474
34 HOFFMANN MANFRED GER. 619 159 180 0 0 0 339

F1C

1 ROOTS JURI EST 39 240 180 180 180 180 300 427 1687
2 WÄCHTLER CLAUS-PETER GER 2029 240 180 180 180 180 300 424 1684
3 CUTHBERT JOHN GBR 51781 240 180 180 180 180 300 415 1675
4 DE BOER PIETER NED 35411 240 180 180 180 152 932
5 VOITS MARIS LAT 109-YL 237 180 180 180 0 777
6 ERIKSSON TOMMY SWE 448 240 172 180 180 0 772

F1Q

1 AMTOR MIKE GER 2517 240 180 180 180 180 300 343 1603
1 LINDNER ANDREAS GER 2139 240 180 180 180 180 300 343 1603
3 WERMTER MICHAIL GER 2516 240 180 180 180 180 289 1249
4 ASSMUSS RON GER 3024 240 180 180 180 180 285 1245
5 SAUTER DIETRICH GER 1774 240 180 180 180 180 250 1210
6 OXAGER TOM DEN 1116 240 180 152 180 180 932
7 BUCHWALD PETER DEN 812 190 180 164 143 118 795
8 KILPELAINEN OSSI FIN 275 104 180 180 128 180 772
9 GRUNNET PER DEN 347 0 46 134 128 180 488

Plass Surname Name Nat License 1. round 2. round 3. round 4. round 5..round 1. fly-off 2. fly-off Score

Plass Surname Name Nat License 1. round 2. round 3. round 4. round 5..round 1. fly-off 2. fly-off Score

Country R1 R2 R3 R4 R5 FO1 FO2
max-> 240 180 180 120 120 600  

F1A 1 485 ANTON GORSKIY RUS M M M M M 840 412 1252
F1A 3 1078 IVAN BEZAK SVK M M M M M 840 383 1223
F1A 2 15125 PER FINDAHL              SWE M M M M M 840 379 1219
F1A 4 2738 DIRK HALBMEIER GER M M M M M 840 333 1173
F1A 5 3024 RON ASSMUSS GER M M M M M 840 300 1140
F1A 6 8335 ANDERS PERSSON           SWE M M M M M 840 269 1109
F1A 7 40391 ROBERT HELLGREN SWE M M M M M 840 109 949
F1A 8 71391 KOSMA HUBER SWE M M M M M 840 0 840
F1A 9 50520 JOHN CARTER GBR M 172 M M M 832 832
F1A 10 1774 DIETRICH SAUTER GER 224 M M M M 824 824
F1A 11 2964 PETRI KUIKKA FIN M M M 101 M 821 821
F1A 12 447618 MAARTEN VAN DIJK NED M M M M 100 820 820
F1A 13 45 STEFAN RUMPP GER M M M 105 112 817 817
F1A 14 1654 JARI VALO FIN 199 M M M M 799 799
F1A 15 2500 TAPIO LINKOSALO FIN M M M 65 M 785 785
F1A 16 373 MIKHAIL KOSONOZHKIN RUS M M M 92 90 782 782
F1A 17 1 73605 ROBERT WESTERLUND (J) SWE 219 M 133 M M 772 772
F1A 18 72286 JAN SWENUNGSSON SWE M M M M 40 760 760
F1A 19 3017 VOLKER BAJORAT GER 224 M 86 M M 730 730
F1A 20 108315 RICHARD JACK GBR M M M M 0 720 720
F1A 21 6743 PER JOHANSSON SWE M M 92 118 68 698 698
F1A 22 4402 KIMMO VALKONEN FIN M M M 52 45 697 697
F1A 23 1496 ATLE KLUNGREHAUG NOR M M 115 44 103 682 682
F1A 24 2246 HEIKKI SALMINEN FIN M 167 M 7 76 670 670
F1A 25  62620 ALLARD VAN WALLENE NED M M M 68 0 668 668
F1A 26 347 PER GRUNNET DEN M M 58 66 M 664 664
F1A 27 465 JOHN PETTERSSON SWE M M 71 66 83 640 640
F1A 28 2242 JES NYHEGN DEN M 140 136 M 0 636 636
F1A 29 1183 BO NYHEGN DEN M M M 0 17 617 617
F1A 30 2073 TOMAS WEIMER GER 228 M M 0 0 588 588
F1A 31 692 PETER RASMUSSEN DEN M M 157 0 0 577 577
F1A 32 2284 SIEGFRIED LIMBERGER NOR 158 111 M M 0 569 569
F1A 33 14-008 JAMA DANIER CAN M M 143 0 0 563 563
F1A 34 76 CETIN KARGIN TUR M M 110 0 0 530 530
F1A 35 359 MATTI LIHTAMO FIN 167 M 0 22 M 489 489
F1A 36 90 FRITZ WILKENING GER M M 60 0 0 480 480
F1A 37 2063 MATHIAS FÄRBER GER 177 M 122 0 0 479 479
F1A 38 3035 AMDERS KLEMETSEN NOR 206 M 31 0 0 417 417
F1A 39 237 YL JAINIS ZARNIS LAT 230 0 M 0 0 410 410
F1A 40 56873 ALAN JACK GBR 205 172 0 0 0 377 377
F1A 41 2 473 YL ALEKSEJS ZAHAROVS (J) LAT 90 0 0 0 0 90 90

Country R1 R2 R3 R4 R5 FO1 FO2
max-> 240 180 180 120 120 600  

F1B 1 459 BERND SILZ GER M M M M M 840 369 1209
F1B 2 31 RADIK KHUZIEV RUS M M M M M 840 339 1179
F1B 3 2030 ANDREAS GEY GER M M M M M 840 332 1172
F1B 4 33 MAXIM SOLODOV RUS M M M M M 840 329 1169
F1B 5 6 YL WIKTORS ROSONOKS LAT M M M M M 840 318 1158
F1B 6 376 HÅKON BROBERG SWE M M M M M 840 316 1156
F1B 7 44 MICHEL MARQUOIS FRA M M M M M 840 292 1132
F1B 8 1323 TOR BORTNE NOR M M M M M 840 291 1131
F1B 9 1 438 DAVID CLEMENT (J) FRA M M M M M 840 228 1068
F1B 10 14 ALEXANDR SHELEPOV MNE M M M M M 840 209 1049
F1B 11 1842 ARI KUTVONEN FIN M M 172 M M 832 832
F1B 12 42 BROR EIMAR SWE M M 168 M M 828 828
F1B 13 872 BERNHARD SCHWENDEMANN GER M M M 107 M 827 827
F1B 14 564 DAG EDVARD LARSEN NOR 224 M M M M 824 824
F1B 14 664705 ROEL LUCASSEN NED M M 164 M M 824 824
F1B 16 7 ISMET YURTSEVEN TUR M M M M 100 820 820
F1B 17 15325 WALT GHIO USA M M M M 88 808 808
F1B 18 77 NILS-ERIK HOLLANDER SWE M 146 M M M 806 806
F1B 19 58253 OSKAR FINDAHL SWE 234 M 129 M M 783 783
F1B 20 5769 VEGAR NERENG NOR M M 122 M M 782 782
F1B 21 520 BENOIT JACQUEMIN FRA M 116 M M M 776 776
F1B 22 401060 GERARD BRINKS NED M 126 157 M M 763 763
F1B 23 735315 GERARD WILLEMSEN NED M 115 M 99 M 754 754
F1B 24 706397 KEVIN LAMARS NED M M 172 M 0 712 712
F1B 25 55 EINAR HÅKANSSON SWE 84 M 118 113 M 615 615
F1B 26 61700 THORWALD CHRISTENSEN SWE M M M 0 0 600 600
F1B 27 238 YL OSKARS GRIGALS LAT 235 M M 0 0 595 595
F1B 28 232 ROLANDES MACKUS LTU M M 161 0 0 581 581
F1B 29 8395 CARROL ALLEN USA M M 151 0 0 571 571
F1B 30 57957 MIKE WOOLNER GBR M M 131 0 0 551 551
F1B 31 619 MANFRED HOFFMANN GER 153 M 158 39 0 530 530
F1B 32  459 THOMAS MARKUS LTU 197 M 140 0 0 517 517
F1B 33 2 471 YL VLADISLAVS DREIERS (J) LAT 170 M 111 0 0 461 461
F1B 34 45 GERARD MARQUOIS FRA 52 M 68 0 0 300 300
F1B 35 27418 RUSSEL PEERS GBR 213 0 0 0 0 213 213

F1C 1 39 JURI ROOTS EST M M M M M 840 436 1276
F1C 2 563 SEYDEL SIGURD GER M M M M M 840 395 1235
F1C 3 51781 JOHN CUTHBERT GBR M M M M M 840 266 1106
F1C 4 2029 CLAUS-PETER WÄCHTLER GER 236 M M M M 836 836
F1C 5 60 GUNNAR ÅGREN SWE M M 134 M M 794 794
F1C 6 109 YL MARIS VOITS LAT 189 170 171 M M 770 770
F1C 7 35411 PIETER DE BOER NED M 101 0 M M 581 581

F1Q 1 2517 MIKE AMTHOR GER M M M M M 840 321 1161
F1Q 2 3024 RON ASSMUSS GER M M M M M 840 293 1133
F1Q 3 2516 MICHAEL WERMTER GER M M M M M 840 277 1117
F1Q 4 2139 ANDREAS LINDNER GER M M M M M 840 275 1115
F1Q 5 1116 TOM OXAGER DEN M M M M M 840 273 1113
F1Q 6 275 OSSI KILPELÄINEN FIN 217 169 M 0 0 566 566
F1Q 7 1774 DIETRICH SAUTER GER 22 0 0 0 0 22 22
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Country R1 R2 R3 R4 R5 R6R7 FO1 FO2
max-> 180 180 180 180 180 0 300 420

F1A 1 14-008 JAMA DANIER CAN M M M M M 900 M 369 1569
F1A 2 2738 DIRK HALBMEIER GER M M M M M 900 M 348 1548
F1A 3 373 MIKHAIL KOSONOZHKIN RUS M M M M M 900 M 345 1545
F1A 4 8335 ANDERS PERSSON           SWE M M M M M 900 M 273 1473
F1A 5 692 PETER RASMUSSEN DEN M M M M M 900 M 260 1460
F1A 6 50520 JOHN CARTER GBR M M M M M 900 M 254 1454
F1A 7 485 ANTON GORSKIY RUS M M M M M 900 286 1186
F1A 8 2242 JES NYHEGN DEN M M M M M 900 285 1185
F1A 9 72286 JAN SVENUNGSSON SWE M M M M M 900 281 1181
F1A 10 71391 KOSMA HUBER SWE M M M M M 900 268 1168
F1A 11 1774 DIETRICH SAUTER GER M M M M M 900 263 1163
F1A 12 76 CETIN KARGIN TUR M M M M M 900 261 1161
F1A 13 359 MATTI LIHTAMO FIN M M M M M 900 260 1160
F1A 14 447618 MAARTEN VAN DIJK NED M M M M M 900 241 1141
F1A 15 2073 THOMAS WEIMER GER M M M M M 900 240 1140
F1A 45 STEFAN RUMPP GER M M M M M 900 240 1140
F1A 17 4402 KIMMO VALKONEN FIN M M M M M 900 236 1136
F1A 18 2964 PETRI KUIKKA FIN M M M M M 900 231 1131
F1A 19 3024 RON ASSMUSS GER M M M M M 900 223 1123
F1A 20 237 JANIS ZARINS LAT M M M M M 900 208 1108
F1A 21 3035 ANDERS KLEMENTSEN NOR M M M M M 900 185 1085
F1A 22 1006 STEFFEN JENSEN DEN M M M M M 900 182 1082
F1A 23 108315 RICHARD JACK GBR M M M M M 900 17 917
F1A 24 1654 JARI VALO FIN M M M M M 900 7 907
F1A 25 2063 MATHIAS FÄRBER GER M M 170 M M 890 890
F1A 26 2284 SIEGFRID LIMBERBER GER 167 M M M M 887 887
F1A 27 2246 HEIKKI SALMINEN FIN M 162 M M M 882 882
F1A 62620 ALLARD VAN WALLENE NED M M 162 M M 882 882
F1A 29 459 TOMAS MACKUS LTU M 156 M M M 876 876
F1A 30 40391 ROBERT HELLGREN SWE M M 152 M M 872 872
F1A 31 1078 IVAN BEZAK SVK M M M M 150 870 870
F1A 32 3017 VOLKER BAJORAT GER M M M 149 173 862 862
F1A 33 1 73605 ROBERT WESTERLUND (J) SWE M 133 M M M 853 853
F1A 34 2 473 ALEKSEJS ZAHAROVS (J) LAT M M M M 117 837 837
F1A 35 1183 BO NYHEGN DEN M M M M 110 830 830
F1A 36 15125 PER FINDAHL              SWE M M 115 M 163 818 818
F1A 37 6743 PER JOHANSSON SWE M 155 M 177 91 783 783
F1A 38 56873 ALAN JACK GBR 28 M M M M 748 748
F1A 39 90 FRITZ WILKENING GER 115 M M M 84 739 739
F1A 40 1496 ATLE KLUNGREHAUG NOR 111 M 150 114 147 702 702
F1A 41 2500 TAPIO LINKOSALO FIN 178 M M 119 20 677 677
F1A 42 640 KARSTEN KONGSTAD DEN 142 M 82 M 92 676 676
F1A 43 812 PETER BUSCHWALD DEN 149 166 124 M 0 619 619
F1A 44 706397 KEVIN LAMERS NED 173 43 0 135 76 427 427
F1A 45 465 JOHN PETTERSSON SWE 65 120 150 335 335

Swedish Cup 2014 Rinkaby 26-06-2014 

F1_ Pos POS 
JUN

FAI Licens Name TOT TOT 
2 Country R1 R2 R3 R4 R5 R6R7 FO1 FO2

max-> 180 180 180 180 180 0 300 420
F1B 1 42 BROR EIMAR SWE M M M M M 900 M 377 1577
F1B 2 27418 RUSSELL PEERS GBR M M M M M 900 M 341 1541
F1B 3 1323 TOR BORTNE NOR M M M M M 900 M 325 1525
F1B 4 6 VIKTORS ROSONOKS LAT M M M M M 900 M 323 1523
F1B 5 2030 ANDREAS GEY GER M M M M M 900 M 320 1520
F1B 6 7 ISMET YURTSEVEN TUR M M M M M 900 M 318 1518
F1B 7 564 DAG EDVARD LARSEN NOR M M M M M 900 M 316 1516
F1B 8 14 ALEXANDR SHELEPOV MNE M M M M M 900 M 310 1510
F1B 9 1842 ARI KUTVONEN FIN M M M M M 900 M 306 1506
F1B 10 1016 OLE TORGERSEN NOR M M M M M 900 M 303 1503
F1B 11 11044 MICHEL MARQUOIS FRA M M M M M 900 M 286 1486
F1B 12 11045 GERARD MARQUOIS FRA M M M M M 900 M 264 1464
F1B 13 61700 THORVALD CHRISTENSEN SWE M M M M M 900 M 1200
F1B 14 1 110438 DAVID CLEMENT (J) FRA M M M M M 900 284 1184
F1B 15 8395 CAROL ALLAN USA M M M M M 900 283 1183
F1B 16 110520 BENOIT JACQUEMIN FRA M M M M M 900 270 1170
F1B 17 232 ROLANDAS MACKUS LTU M M M M M 900 246 1146
F1B 706397 KEVIN LAMERS NED M M M M M 900 246 1146
F1B 19 664705 ROEL LUCASSEN NED M M M M M 900 242 1142
F1B 20 33 MAXIM SOLODOV RUS M M M M M 900 234 1134
F1B 21 238YL ORKARS GRIGALS LAT 168 176 M M M 884 884
F1B 22 58263 OSKAR FINDAHL SWE M M M 157 M 877 877
F1B 11207 RUDOLF TRUMPF USA M M M M 157 877 877
F1B 24 735315 GERARD WILLEMSEN NED M 164 M 170 M 874 874
F1B 25 2 471 VLADISLAVS DREIERS (J) LAT 178 M M 155 M 873 873
F1B 26 459 TOMAS MACKUS LTU 148 M M 175 M 863 863
F1B 376 HÅKAN BROBERG SWE M 145 M M 178 863 863
F1B 28 579057 MIKE WOOLNER GBR M M M M 142 862 862
F1B 29 15325 WALT GHIO USA M 141 M M M 861 861
F1B 30 31 RADIK KHUZIEV RUS M 136 M M M 856 856
F1B 31 872 BERNHARD SCHWENDEMANN GER M 126 M M M 846 846
F1B 401060 GERARD BRINKS NED 149 157 M M M 846 846
F1B 33 10011 GUNNAR WIVARDSSON SWE M M 122 M M 842 842
F1B 34 619 MANFRED HOFFMANN GER M M 130 159 M 829 829
F1B 35 5769 VEGAR NERENG NOR M M M M 97 817 817
F1B 36 459 BERND SILZ GER M 167 M 527 527
F1B 37 77 NILS-ERIK HOLLANDER SWE 172 167 M 519 519
F1B 38 4205 THOMAS ROJSGAARD DEN M M 13 19 392 392

F1C 1 39 JURI ROOTS EST M M M M M 900 M M 1620
F1C 2 448 TOMMY ERIKSSON SWE M M M M M 900 M 372 1572
F1C 3 2029 CLAUS-PETER WÄCHTLER GER M M M M M 900 278 1178
F1C 4 51781 JOHN CUTHBERT GBR M 172 M M M 892 892
F1C 5 ? MARIS VOITS LAT M 128 M 170 M 838 838
F1C 6 60 GUNNAR ÅGREN SWE 129 93 163 155 M 720 720
F1C 7 1886 EDDY ASTFELDT SWE M 175 113 468 468
F1C 8 563 SEYDEL SIGURD GER M 104 284 284
F1C 9 35411 PIETER DE BOER NED 0 0

F1Q 1 2139 ANDREAS LINDNER GER M M M M M 900 M 339 1539
F1Q 2 1116 TOM OXAGER DEN M M M M M 900 M 274 1474
F1Q 3 2516 MICHAEL WERMTER GER M M M M M 900 267 1167
F1Q 4 275 OSSI KILPELÄINEN FIN M M M M M 900 241 1141
F1Q 5 2517 MIKE AMTHOR GER M 163 M M M 883 883
F1Q 6 1774 DIETRICH SAUTER GER 148 M M M M 868 868
F1Q 7 3024 RON ASSMUSS GER M 127 M M M 847 847

Country R1 R2 R3 R4 R5 R6R7 FO1 FO2
max-> 180 180 180 180 180 0 300 420

F1A 1 73605 ROBERT WESTERLUND (J) SWE M 133 M M M 853 853
F1A 2 473 ALEKSEJS ZAHAROVS (J) LAT M M M M 117 837 837

F1B 1 110438 DAVID CLEMENT (J) FRA M M M M M 900 284 1184
F1B 2 471 VLADISLAVS DREIERS (J) LAT 178 M M 155 M 873 873

Swedish Cup 2014 Rinkaby 26-06-2014 

F1_ Pos POS 
JUN

FAI Licens Name TOT TOT 
2

TOT TOT 
2

JUNIOR

F1_ Pos POS 
JUN

FAI Licens Name

Namn Lic nr. Country Jun/Sen Start 1 Start 2 Start 3
F1H
1 GER 2073 Germany Sen 120 103 120
2 FIN 2500 Finland Sen 102 120 120
3 NOR 1496 Norway Sen 117 74 113
4 NOR 5769 Norway Sen 91 120 100
5 FIN 275 Finland Sen 71 120 68
6 Robert Hellgren SWE 40391 Sweden Sen 120 84 53
7 Per Findahl SWE 15125 Sweden Sen 117 78

P-30
1 NOR 1061 Norway Sen 94 74
2 NOR 1323 Norway Sen 100 47

KPG
1 Martin Larsson SWE10000 Sweden Sen 44 60 51
2 SWE 1886 Sweden Sen 49 48 60
3 SWE 26828 Sweden Sen 33 40 48
4 Robert Hellgren SWE 40391 Sweden Sen 39 60 22
5 Richard Jack GBR 108315 Sen 35 49 23
6 Per Findahl SWE 15125 Sweden Sen 33 28 31
7 Robert Westerlund SWE 73605 Sweden Jun 9 7 35
8 USA 15325 USA Sen 25 14 17
9 Oskar Findahl SWE 58263 Sweden Sen 11 30

10 NOR 1061 Norway Sen 17

HKG
1 Per Findahl SWE 15125 Sweden Sen 60 60 60
2 Martin Larsson SWE 10000 Sweden Sen 42 53 49
3 SWE 26828 Sweden Sen 18 16 26

E 36
1 DEN 812 Denmark Sen 120 90 90
1 DEN 1116 Denmark Sen 120 90 90
3 DEN 347 Denmark Sen 21 3 45

Plac.

Thomas Weimer
Tapio Linkosalo
Atle Klungrehaug
Vegar Nereng
Ossi Kilpeläinen

Ole Torgersen
Tor Bortne

Eddy Astfeldt
Björn Wallman

Great Britan

Walt Ghio

Tor Bortne

Björn Wallman

Peter Bushwald
Tom Oxager
Per Grunnet

Start 4 Start 5 Totaltid

120 463
120 462
120 424

97 408
259
257
195

168
147

58 41 254
36 31 224
25 50 196
49 13 183
39 31 177
41 133
37 34 122
17 29 102

41
17

60 60 300
44 60 248
26 27 113

90 390
90 390
71 140

Swedish Small Cup

Rinkaby
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Pylonfreaks är RC-flygare som tröttnat 
på att flyga ensamma. Vi trivs bäst i trånga 
depåer bland andra likasinnade och när 
vi får flyga tätt, fort och lågt med mycket 
vänstersvängar och ylande rykande 
motorer. Ju mer det låter och ryker desto 
gladare blir vi. Ibland kör vi ihop eller 
smäller rakt ner i backen eller klipper en 
pylon. Även då blir vi glada för då får vi en 
bra ursäkt till att skaffa nya prylar. 

Numera finns det också en klass med 
elektriska motorer. Den heter EF-1 och 
flyger tillsammans med Quickie500. 
EF-1’or skall vara ARF-modeller så med 
dem blir det lättare att ha reservkärra (eller 
att skaffa en ny).

Det finns tre klasser med 
förbränningsmotor: 

Q500, SuperQuickie och F3D. Alla 
klasserna har lika stor motor, 6,5cm3 
men de är olika trimmade. 
Q500: De vanligaste flygplanstyper som 
används är, ”Viper”, ”Dodger”, ”China 
Clipper” och ”Ryggskottet”. Dessa 
är normalt träbyggsatser och skall 
väga minst 1800g. Det skall vara en 
standardmotor på 6,5cm3 och med en 
hastighet på cirka 150km/h. Man ställer 
upp på startlinjen, 3-4 plan åt gången, 
och startar samtidigt. Efter det flyger 
man tio varv och först i mål vinner. Sedan 
får man poäng efter placering. Banan ser 
ut så här:

Triangelbanans omkrets är 400m men 
flygsträckan runt banan är c:a 500m så 10 
varv blir 5 km. Kontrollanter är utplacerade 
vid sidan av banan så att de kan se att 
flygplanen inte ginar innanför någon pylon. 
De har signalutrustning som används:

- dels för att signalera till varje pilots 
caller när planet skall svänga runt 1:ans 
pylon, längst bort,

- dels för att signalera till domaren och 

de tävlande om någon cuttar, dvs ginar 
innanför en pylon.

SQ500: Här används samma flygplan 
som i Q500, dock får minimivikten 
vara 1700g. Här används en vassare 
standardmotor på 6,5cm3 med minipipa 
och med en hastighet på cirka 240km/h. 
Man ställer upp på startlinjen, 3st åt 
gången, och startar samtidigt. Efter det 
flyger man tio varv och först i mål vinner. 
Sedan får man poäng efter placering.

F3D: I den här klassen är det komposit-mo-
deller som används, minimivikt 2250g. Här 
är det är fritt att trimma motorn och det 
går mycket snabbare, cirka 350km/h! Det 
är 3st piloter per heat som startar med 1 
sekunds mellanrum, här är det snabbast 
totaltid som gäller. F3D är en FAI klass 
och i denna klass tävlar man även i VM.

Här följer reportage från 
årets tävlingar, som Andreas 
Kratky har skrivit på Svenskt 
Modellflyg.

Den första tävlingen gick i Säter den 22 
mars. Andreas berättar: Efter en rafflande 
och intressant grundomgång lyckades jag 
ta mig till en B-final och från denna ta mig 
till A-final. I denna väntade den rutinerade 
P-O och nybörjaren Tommy med förbrän-
ningsmotorer. Att som Tommy köra grymt 
bra i grundomgången i sin Q-500 debut, 
och sen ta sig till A-final är imponerande.

A-finalen präglades av en ganska 
elak sol som lyste för fullt rätt över 
skogsdungen på väg upp mot Ettan. Jag 
fick en bra start men vi var jämnt iväg alla 
och svängde samtidigt uppe vid Ettan, 
sen kunde jag med låg flygning som 
krävdes för att kunna se planet väl hela 
vägen upp till Ettan att rycka ifrån lite, och 
med ett kvarts varv marginal till P-O, korsa 
mållinjen som historisk vinnare med EF-1 

i Q-500 klassen. Dels var det min första 
vinst någonsin under fyra år men också 
den första EF-1 som vunnit en Q-500 
tävling i Sverige, stort och skoj.

Deltävling 2 i pyloncupen 
avgjordes i Ljungby den 3-4 maj.
 

Q500/EF-1 och SQ på lördagen och 
F3D premiär för i år på söndagen.

Q500/EF-1:
Alla 4 deltagare flög med EF-1, en Proud 

Bird, en Invictus och två Shoestring.

Det blev en händelserik tävling med 
tyvärr några racingincidenter. Själv körde 
jag och Jonas ihop i andra heatet. Min 
Proud Bird gick hårt ner efter samman-
stötningen Shoestringen klarade sig 
med smärre propptugg och kunde landa 
kontrollerat och lagas för fortsatta race. 
Jag fick gå över till mitt Q500 plan då jag 
inte har nå’n EF-1 i reserv. 

Mitt nästa heat var med metanolmotor 
och trotjänaren Grand Chelem med TT 
motor mot EF-1-orna. Med dåligt med 
flygtid med detta plan så blev det vingligt 
och stora varv, sist i heatet. Sista heatet 
vann jag efter en jämn batalj, men hade 
inte Gunnar cuttat hade jag legat risigt till. 
Bra att se att planen är jämnsnabba.

Resultat

Q500/EF-1, 4 deltagare:
1. Gunnar Broberg
2. Martin Larsson
3. Jonas Hagberg
4. Andreas Kratky

SQ, 13 deltagare:
1. Emil Broberg
2. Michael Eklöf
3. Kenneth Mustelin

Pylon Racing under 2014
Pylon
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F3D, 15 deltagare:  
1. Emil Broberg
2. Kenneth Johansson
3. Kenneth Mustelin

Det tredje arrangemanget var när 
Pålsboda MFK för första gången i Sverige 
genomförde en deltävling i Europa-cupen 
i F3D den 28-29 juni.

Med 20 deltagare från flera länder så 
var en stor del av europaeliten på plats 
i ett ganska mulet och svalt Pålsboda 
och gjorde upp om värdefulla poäng i 
totalcupen.

Det bjöds på spektakulär racing när vi 
pratar om pylonracing och F3D med farter 
upp emot 350 km/h.

Grundomgången gick på lördagen och 
man kunde ana att det skulle bli tuff kamp 
om de 12 semifinalplatserna. Söndagen 
bjöd på en bra flygdag utan regn. 
Solen tittade fram och förgyllde denna 
spännande upplösning. 7 av 12 piloter 
från Sverige tog sig till semi. Till finalen tog 
sig helgens snabbaste pilot från Italien, 
Carlo Perella samt hemmapiloten Gunnar 
Broberg och finländaren Anti Saikonen. 
Efter en tät och felfri final så gick Guld 
till Italien, Silver till Sverige och Brons till 
Finland som putsade det finska rekordet 
med god marginal. Segraren Carlo var i 
toppform och presterade tider under det 
nuvarande världsrekordet. Grymt och stort 
grattis till samtliga!

Tredje deltävlingen avgjordes i 
Säter den 12-13 juli. Q500/EF1 och 
SQ på lördagen samt F3D SM på 
söndagen.

Resultat:

Q500/EF-1, 7 deltagare:
1. Andreas Kratky
2. Fredrik Holgersson
3. P-O Håkansson

SQ, 16 deltagare:
1. Roger Eriksson
2. Michael Eklöf
3. Kenneth Mustelin

F3D SM, 16 deltagare:  
1. Michael Eklöf
2. Gunnar Broberg
3. Linus Johansson

Fjärde deltävlingen avgjordes i 
Borlänge den 9-10 augusti. Q500/
EF-1 Riksmästerskap och SQ på 
lördagen samt F3D på söndagen.

RFK Viggens modellflygfält bjöd på 
fantastiskt sommarväder och en stilla 
vind, upplagt för en perfekt tävlingshelg. 
Deltagare och publik fick dubbel 
underhållning då den lokala fallskärms-
klubben jubilerade och hade uppvisning 
under lördagen på stora flygfältet. I vanlig 
ordning en bra och adrenalinfylld helg 
med flygracing i världsklass. 

Och det bästa av allt var att vi fick med 
några nya piloter i Q500/EF-1 klassen, 
välkomna! Hoppas att vi ses framöver 
också.

Resultat:

Q500/EF-1 Riksmästerskap, 12 
deltagare:
1. Thomas Nyholm
2. Martin Larsson
3. P-O Håkansson

Glädjande att se att den gamle mästaren 
Thomas är ”still going strong” med 
en Dodger Q500-modell driven av en 
ThunderTiger 40 PRO. Lägg märke till 
hans race-nummer!

SQ, 13 deltagare:
1. Kenneth Mustelin
2. Simon Nyholm
3. Gunnar Broberg

F3D, 14 deltagare:  
1. Thomas Eriksson
2. Kenneth Mustelin
3. Simon Nyholm

Nästa pylon tävling går i presslägg-
ningen. Det är Q-500/EF-1, SQ Riksmäs-
terskap och F3D i Ludvika den 30-31 
augusti. Det blir säsongens enda tävling 
på ett asfaltsflygfält. Vi kan räkna med 
tät racing i toppklass då piloterna är 
vältränade efter sommaren. Riksmästaren 
skall koras i SQ.

Årets sista tävling blir den 27 september 
i Sala. Då körs Q-500/EF1 och SQ.

Det har varit flera EF-1or med hela 
säsongen.  Det är kul att se hur jämt det är 
mellan en Q500 kärra och EF-1 kärrorna. 
Det verkar inte vara någon större skillnad 
mellan olika EF-1 kärror heller. Att tillåta 
tyngre batterier, max 400g i år var helt rätt. 
De håller hela heatet ut, även 11 varv, utan 
att ta skada.

De aktiva pylonflygarna är organiserade 
i SPI (Svenska Pylonflygares Intres-
seförening, http://spi.snell.st/ ) Många 
klubbar medverkar och organiserar 
tävlingar. SPI har materiel som behövs 
för tävlingarna, t.ex pyloner, skyddsnät 
och signalsystem. SPI ser också till att de 
svenska reglerna är up-to-date. På http://
spi.snell.st finns tävlingskalender, alla 
resultat, regler och kontaktpersoner.

För att delta i tävlingar behöver man vara 
medlem i SMFF och ha en tävlingslicens.

Tävlingslicens ordnas via den egna 
klubben som beställer licensen från SMFF.

Denna artikel är ett grupparbete. 
Bilderna kommer från Andreas Kratky. 
Bidrag till texten är från Andreas Kratky, 
Joakim Hellström och Martin Larsson. 
Undertecknad har bara redigerat.

Lars Nordén

Pylon
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Linflyg, motor, och radiostyrt 
– Oldtimerträffen i Kungs-
backa drar till sig nostalgiker 
från hela landet

År 2006 höll Svenska Modellflygares 
Oldtimer Sällskap (SMOS), i samarbete 
med Kungsbacka Modellflygklubb, den 
första träffen där inriktningen var linstyrt 
och vad som därtill hör ihop. 

För 9:e gången har nu denna träff hållits 
i sommar. Strålande solsken bjöds men 
med en frisk bris och en vindriktning som 
gav turbulens på fältet fick planen hålla 
sig på marken, även om några tappra 
flygförsök gjordes. 

Träffas året om
Intresserade från när och fjärran deltog, 
men detta år enbart deltagare från Sverige 
(förra året kom även folk från Norge och 
Danmark). 

– Vi som håller på med linflyg ser att 
intresset ökar för det klassiska modell-
flyget, anser Ingvar L Nilsson.

Kungsbacka MFK har ett stort och 
välklippt gräsfält, kallat Inlanda, i området 

Oldtimerträff i Kungsbacka

Inlag söder om stan. Fältet är stort nog 
att kunna hålla tre lincirklar och samtidigt 
har klubben åretruntaktiviteter, till exempel 
träffas linflygarna tisdagar året om vid 
16-17-tiden och framåt. Alf Eskilsson - 
välkänd Stuntflygare - är eldsjälen, som 
outtröttligt verkar för linflyget. 

 – Går det inte att flyga, till exempel vid 
snöstorm, är vi i det stora klubbhuset och 
bygger, lagar och kanske kör någon liten 
dieselmotor, påpekar Ingvar L Nilsson, 
från arrangörsklubben.

Blåsigt värre
På årets träff blev det inte så mycket 
fluget i den kyttiga och turbulenta vinden 
men Ingolf Jonsson, Alf Eskilsson, Ove 
Andersson och Michael Palm gjorde 
några uppskattade flygningar. Tyvärr, fick 
vi inte se någon av Bengt ”Hyvelbengt” 
Lundströms pyttesmå RC-modeller med 
de minsta Cox-motorerna i luften. 

Andra välkända modellflygare såsom 
Lennart ”Floda” Flodström och Thomas 
”Natan” Nathanson kunde ses bland 
deltagarna. Många vackra linmodeller, 
några med härlig patina och andra helt 
nybyggda, kunde beskådas. Även Kauko 

Kainulainens precis färdigbyggd Nakke 
med delbar vinge visades upp. Tyvärr 
ställde motorproblem till det så den 
modellen kom inte i luften. 

Lite om Stuntmotorgång
Lite om Stuntmotorns gång – för dig som 
inte är insatt i motor-tank-tekniken följer 
här en förklaring: Vid Stuntflyg med 2-takts 
glödstiftsmotor kan man ha två gångarter, 
nämligen den klassiska stuntgången 4-2-4 
eller den konstanta tvåtaktspipgången. 
Pipgång innebär att motorn går med i stort 
sett konstant varvtal genom alla manövrer 
och genom att motorn går på högt varvtal 
levererar den maximalt vridmoment. För att 
inte uppnå raketfart på kärran används en 
propeller med låg stigning.

4-2-4-gång är däremot något som 
uppnås genom bränsletankens placering 
och luftinsugets diameter. I planflykt går 
motorn i fet 4-takt. I inverterad planflykt går 
motorn i litet snabbare 4-takt. I vertikala 
manövrer uppåt går den i 2-takt och i 
vertikalt neråt går den i 4-takt. Avsikten 
bakom detta är givetvis att man vill ha en 
långsam modell i planflykt, men att den 
skall få litet extra kraft när den stiger, och 

Deltagare, publik och kärror.

Oldtimer
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Oldtimer
vid dyk vill man ha maximal bromsverkan. 
I inverterat läge (ryggflygning) vill man 
gärna ha något snabbare motorgång 
jämfört med rättvänt läge. En motor som 
Fox 35 är ett typexempel på en klassisk 
Stuntmotor, som fortfarande tillverkas, 
och som kan fås att gå med den klassiska 
Stuntmotorgången. 

Tanken är alltså inte bara en burk med 
soppa! Tanken kan vara enkel eller 
komplicerad, men i de flesta fall är det 
någon form av Uniflow-tank. Uniflow ger 
ungefär samma sugmotstånd oavsett 
bränslemängd genom att ytterluften, eller 
trycket från ljuddämparen, lägger sig över 
hela bränsleytan och ger ett jämnt tryck. 
Uniflowprincipen är välkänd för oss linfolk, 
men inte så välkänd bland RC-folk. 

Givetvis har även propellern stor 
betydelse för motorgången.  

Men, en tung modell är svårare att 
precisionsstyra än en med minsta möjliga 
vikt, detta förhållande kan inte någon 
motor ändra på!

Gamla grejer är
riktiga grejer
När vi talar om Oldtimer-linflyg, är ungefär 
1965 är ett bra riktmärke. Plan som 
Nobler och Jr. Nobler är äldre medan 
Gieseke-Noblern är av senare datum. 
På träffen kunde många gamla modeller 
beskådas. Detta år saknades emellertid 
gamla Team-Racing- och Speedmodeller. 

Svenska modellplan som Biet och 
Getingen fanns givetvis med. Fantom är 
också en härlig Combatklassiker. Dessa 
kärror lämpar sig för nästa alla sorters 
linflyg och brukar tåla den välkända 
manövern ”Stående Ettan” – alltså den 
eleganta manöver som går så till att 
modellen flygs rakt över huvudet och rätt 
ner i Terra Firma så att den borrar sig ner i 
marken tills vingen tar emot. 

Tyvärr var kunskapen om vad som gör en 
modell stryktålig dåligt känd hos just de 
som konstruerade Biet, Getingen, Vespus 
med fler. Få autentiska exemplar som 
flugit finns därför bevarade. 

Siden är fortfarande det absolut enklaste 
att klä en modell med och siden ger en 
avsevärt tåligare yta på en helbalsamodell. 
På en sprygelbyggd oldtimervinge är det 
ofta så att det är sidenklädseln som ger 
vingen dess styrka och styvhet.

– Har du vägarna förbi södra Kungsbacka 
– titta då gärna in en tisdagskväll och 
snacka linflyg eller flyg din linmodell! 
uppmanar oss Ingvar L Nilsson.

Text: Ingvar L Nilsson och 
Conny Åquist

Foto: Conny Åquist

Kaj Johansson med Biet. Motorn är en McCoy.

Ögonblicksbild från nostalgiträffen i Kungsbacka.

Kauko startar motorn i sin Nakke.
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Floda funderar

E n annons i en tysk modellflygtidskrift 
hade följande budskap (fritt översatt): 
Om du köper en modell, fullt utrustad 

och klar att flyga, finns det bara en sak 
som kan bekräfta att den verkligen är din.  
Kvittot på köpet. 

Firman som annonserade gjorde det ju 
naturligtvis för att sälja mer av sitt utbud: 
Balsaflak och lister, lim, klädsel plus 
ungefär samma i övrigt som de gamla 
hobbyfirmorna, så som de var ”före 
färdigköp”.

   Alltså kan man glömma denna sentens 
och fortsätta som tidigare. Så tänker 
säkert de flesta.

Men man sätter också fingret på en 
viktig punkt: Om du så blir världens bäste 
R/C-flygare kan du aldrig känna den 
stolthet och glädje som samma prestation 
skulle ha givit dig om du hade flugit en 
modell som du har byggt själv eller – ännu 
starkare – om du också hade konstruerat 
modellen själv!

   Jag glömmer aldrig den dag då jag 
som trettonåring fick min andra egenkon-
struerade gummimotormodell, en G1-a, att 
verkligen flyga, i cirklar, framför farstubron 
där vi bodde. Min far, som inte gillade 
min nya fritidssysselsättning, grymtade 
otydbart, men min mor utbrast: ”Å, så 
vackert!” Jag gjorde om bedriften, men 
sedan brast gummisnodden. Jag hade 
bara en och den plockade isär modellen 
i småbitar när den small av.

   Det blev massor av modeller byggda 
i kompisteamet Rolf Sundin-Flodström. 
Roffe byggde några efter byggsatser, jag 
var envis, köpte jag en byggsats måste 
jag modifiera den modell som blev till 
av delarna. Den första modell som jag 
byggde exakt enligt köpt ritning var min

allra första, en segelmodell som hette 
Krato II, och den andra var min fjortonde, 
en Tempo wakefield som måste vara 
sådan för att jag skulle kunna tävla i 
tempotävlingen 1951. Sedan dröjde det 
till min modell nummer 95 ungefär. Det var 
1972 och den hette Copland GP3, en

wakefield konstruerad 1936!
   Nu har jag ingen koll alls på hur många 

modeller jag har byggt, slutade räkna 
1968. På senare år har det ju blivit färre 
friflygande modeller och i stället ett antal 
radiostyrda.

   Roffe, som är kvar uppe i Sundsvall, 
byggde alltid uppemot dubbelt så många 
modeller varje år. Nu är det nog värre 
ändå. På RC-sidan står det omkring 10:1 
i Roffes favör. Å andra sidan har han lagt 
av friflyget, så om man mäter modell mot 

modell står det nog bara 8:1 för Roffe. 
Jag försvarar mig dock med att jag varit 
involverad i renoveringen av en ultralätt 
fullskalakärra och i byggandet av en annan 
samt försök att få tag i ett flygfält på Orust 
de senaste åtta åren (det senaste ett 
omöjligt jobb, det enda som där tolereras 
på öppna ytor är traktorer och hästar, 
och visar man en RC-modell frågar dom: 
”Vakar den bra?” (Båtägare vet vad det 
betyder).

   I Stenungsunds Modellflygklubb, där 
jag är medlem, består det kvarvarande 
antalet medlemmar (vi har varit många fler 
tidigare) av i princip två grupper. Den ena 
köper dyra modellflygplan och helikoptrar. 
Flera av dem är utmärkta flygare och 
förutom ett par som tävlar finns det flera 
andra, som skulle klara sig bra i tävlingar. 
Den andra gruppen bygger utomordentligt 
fina modeller, t ex jetdrivna skalamodeller i 
glasfiber/kolfiber/epoxi och flyger dem på 
platser många mil från hemmafältet, som 
är för litet och utan asfalt. 

   Jag själv är numera knappast kapabel 
att delta i diskussioner runt soffbordet i 
klubblokalen.

Ensam friflygare i klubben sedan jag 
gick ifrån AKMG till SMFK 1982 eller så, 
och jag bygger och flyger R/C-modeller 
i trä och siden och med gammal radiout-
rustning därtill. Det där med el har jag 
aldrig fått någon riktig ordning på. Lära sig 
allt från början som gammal gubbe? Puh! 

   På Tjörn var jag vintern 2012-13 med 
och lärde ungdomar flyga inomhus.17-18  
av dem blev skickliga nog att flyga helt 
själva utan större problem. Efter ett år 
fanns det två kvar! De övriga har egna 
simulatorer i sina datorer och orkar inte 
lyfta från stolarna. 

   Modellflygandet har ökat överallt i 
världen, men det är mest små modeller 
köpta av leksakshandlare, och mest i form 
av helikoptrar, som man ju kan härja med 
hemma i köket.

Inom organiserat modellflyg (SMFF och 
dess likar) minskar hobbyn dock. Varför 
betala stora pengar till medlemsavgifter 
när det finns modeller som man kan flyga 
hemma på bakgården?

   Friflyget var starkt ända till mitten av 
90-talet. Då kom det, som många trodde 
var vägen till ännu fler modellflygare: 
´Varför måste modellflygarna bygga sina 
modeller själva om de vill tävla? Fotbolls-
spelare, kulstötare och alla andra får ju 
köpa sina redskap´. Hemma hos nästan 
varenda modellflygare fanns det fullt 

färdiga flygapparater, som var lika bra som 
deras senaste alster, eller närapå. Många 
var villiga att skänka sådana överskott eller 
sälja billigt till intresserade nybörjare. Man 
beslöt att självbyggarregeln skulle strykas 
i regelboken. 

   Samtidigt utvecklades modellflyget 
oerhört. På friflygsidan var det ”Antonovs 
pojkar” från dåvarande Sovjet (numera 
i Ukraina), som med företagets hjälp 
– Antonov var och är en av världens 
ledande flygplansfabriker – fick tillgång 
till nyutvecklade material, tunn och hård 
aluminiumplåt, kolfiber, kevlar m.m. och de 
hade dessutom tillgång till specialverktyg 
och var utbildade att använda dem. De här 
grabbarna och övrig friflygelit inom Sovjet 
började ta för sig och dominerade snart de 
internationella tävlingarna. Deras modeller 
var överlägsna allt annat, och eftersom 
de också fick använda sin arbetstid till 
modellbygge och träning utvecklade de 
också sin flygskicklighet.

   Efter några år kunde man köpa deras 
modeller till relativt moderata priser, men 
sedan har utvecklingen gått vidare, med 
komplicerade mekaniska och elektroniska 
komponenter, och

tillverkarna konstaterade, att det fanns 
modellflygare som hade gott om pengar. 
Om man i dag vill vara fullt konkurrens-
duglig i friflyg (med tre modeller) får man 
räkna med att lägga ut minst 30000 upp 
till 150000 kronor, beroende på i vilken 
klass man vill tävla. Detta bara till en 
början. De flesta som tävlar har små eller 
inga resebidrag. De har heller ingen större 
möjlighet att få in kapital på annat sätt än 
att satsa sina egna pengar.

   I Sverige hade vi på 80-talet 70-120 
deltagare i SM i friflyg. I år hade vi omkring 
ett dussin, 

varav några deltog med var sitt 
startförsök, de som egentligen var där 
bara för att träffa gamla polare. Vill du flyga 
VM i F1C? Det är bara att anmäla sig hos 
grenchefen. Det är värre i F1B där fyra 
skickliga gubbar slåss om tre platser, och 
i F1A, med 7-8 som försöker hänga med.

   För några år sedan sade Evgenij 
Verbitskij (som debuterade i friflyg-VM 
1961 och som tog hem VM i motorklassen 
för fjärde eller femte gången i år!), som 
var den förste av Antonovs Pojkar som 
kom fram internationellt, något i den här 
stilen: ´Friflyget är på väg att dö och 
jag är orsaken till det´. Han är den som 
fabricerar modeller i F1C, med motorer 
som är nedväxlade för att kunna använda 
en stor propeller och med en elektronisk 

Vems är modellen?
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SM för småklasserna i friflyg 2014

För att få till ett SM för småklasserna har vi beslutat att höja statusen på Finalen i 
Lilla Friflygcupen till att även gälla som SM. .

Tävlingsklasser: F1G/H/J, P30, HKG och KPG.
Plats: Åkermark vid Säbylund nära Kumla.

Datum: September lördag 20, reserv söndag 21.
Samling: Vid utfarten till Säbylund kl 10.00.

Startavgift: Seniorer 100kr plus 20kr per klass, juniorer 0kr. 
Betalas på plats, jämna pengar.

Anmälan till: Inge Sundstedt mail familjen.sundstedt@spray.se, postadr. 
Björkvägen 8  78562 Djurmo

Kontakt: Inge Sundstedt tel. 0241-10831, 076-1091226.
Sista anmälningsdag: 2014-09-14

OBS! Om skördeläget inte tillåter att vi kan beträda fälten flyttas tävlingen till 
Brattforsheden i Värmland. Det är därför viktigt att du uppger tel.nr i anmälan.

timer med 18 funktioner! Det senare har 
nästan alla VM-deltagare i sina modeller.

I USA sitter hans gamle arbetskamrat, 
numera amerikanske medborgaren 
Andriukov som den kanske viktigaste 
länken i AeroVironment, experter på 
stora ultralätta konstruktioner men även 
på ultrasmå spionflygplan (ner emot 50 
mm i spännvidd!). En kompis till honom 
i Ryssland eller Ukraina tillverkar de 
F1B-modeller som han säljer.

   Andriukov värvades vid för mig obekant 
tidpunkt och var bl.a.involverad i konstruk-
tionen av Helios, det flygplan, som innehar 
höjdflygrekordet för propellerdrivn flygplan 
med omkring 29400 meter, åstadkommet 
med elmotorer och solenergi. Han 
har dessutom förekommit i pressen, 
uppvisande mycket små spionplan, som 
redan då hade blivit omoderna trots att 
inga utomstående sett liknande saker 
tidigare. I dag sitter han som Engineering 
Manager i företaget och har en stor stab 
till sitt förfogande. Lille (han är inte lång) 
Alexander har blivit stor. Men han har inte 
slutat med modellflyget, ställer upp i VM 
och Världscupen så fort det passar in i 
schemat.

  AeroVironment startades av segelflyg-
världsmästaren Paul McCready, 
1925-2007, för att vinna Kraemer Trophy 
för den förste att flyga över Engelska 

Kanalen av egen kraft. Det kunde en 
tävlingscyklist klara av i Gossamer 
Albatross 1979. Några år senare lyckades 
man vinna ett nytt pris för den förste att 
göra detsamma över Egeiska Havet 
med Gossamer Condor, en förbättrad 
version. Sedan satsade McCready på 
att konstruera extremt lätta, pilotlösa 
konstruktioner, i första hand för statliga 
inrättningar, som militära sådana, CIA etc.  

   En annan som startade eget var 
Burt Rutan, som i sitt företag Scaled 
Composites gjorde revolution inom 
prototypbyggande. Han blev först känd 
genom sina hembyggen Vari-Viggen och 
Vari-Eze och sedan använde han liknande 
metoder (skumplast, glasfiber, kolfiber, 
polyester, epoxi etc) för att bygga en hel 
radda med nya flygplanstyper, efter både 
egna och andras idéer. De senaste handlar 
ju om ryndflygning, och han har lämnat 
över ansvaret för Scaled Composites till 
andra.

   Vad är gemensamt för dessa företag? 
Jo, i båda satsar man hårt på att anställa 
(och i vissa fall utbilda) modellflygare då 
man behöver mer folk.En högre chef hos 
ett av dem förklarade för en reporter: 
”En duktig modellflygare bygger och 
flyger själv sina modeller, och om han får 

problem ger han sig inte förrän han har 
löst dem. Det är sådana vi vill ha.”

   Vill du jobba inom flygindustrin? Lär då 
av ovanstående!

   Vill du prova på det gamla? Börja då 
med de nya friflygklasserna som SMFF 
och diverse

utländska förbund har introducerat (i 
princip den modellstandard som gällde på 
1970-talet).

Det är bästa sättet att lära sig ritnings-
läsning och byggtekniken. Man kan också 
gå igenom 

Gamla modellflygtidningar och finna 
förminskade ritningar till sådana modeller 
och som i dag kan förstoras till rätt 
storlek av varenda kopieringsfirma med 
självaktning. Balsaträ, plywood, klädsel, 
lim och lack går fortfarande att köpa här 
hemma. 

   Men om du nu inte har lust eller ork att 
gå så långt, köp en byggsats till en äldre 
R/C-modell och bygg den. Graupner 
har t ex Kwik-Fly III och riktiga oldtimer-
byggsatser för R/C tillverkas och säljs i 
England. Känn skaparglädjen!

Floda

Floda funderar
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Majtävlingen 2014
UNT:s vandringspris i lag gick till Norbergs FK med laget Bror Eimar, Per Findahl och Robert Westerlund.
Gurras Vandringspris för bästa prestation i Oldtimer gick till Bosse Petterson UFKm. Det växlande vädret 
med stundtals hög vind ledde till en spännande dag. Arrangören vill tacka Rynos Hobby, Leffes cykel och 
Hobbyträ för de fina priserna. Ett stort tack går också till markägare runt Sundbro som gjorde tävlingen 
möjlig. Till sist vill vi tacka de tävlande och funktionärer för en mycket trevlig dag.
Tävlingsorganisatör: Gurra Ågren Tävlingsledare: Mats Rosling

F1A

F1B

F1C

P-30

Oldtimer

1 Per Findahl Norberg FK 15125 F1A 180 180 180 120 120 780 240 327
2 Deniz Varhos UFK modell 33987 F1A 180 180 180 120 120 780 240 280
3 Anders Persson AKM 8335 F1A 180 180 180 120 120 780 238
4 Per Johansson Malmens MFK 6743 F1A 180 180 180 120 120 780 212
5 Robert Westerlund (j) Norberg FK 73605 F1A j 180 116 180 120 120 716
6 Robert Hellgren Norberg FK 40391 F1A 180 121 130 120 120 671
7 Oskar Findahl Norberg FK 58263 F1A 180 57 180 120 120 657
8 Inge Sundstedt Gagnefs FK 240 F1A 176 110 89 79 120 574

1 Bror Eimar Norberg FK 42 F1B 180 180 180 120 120 780 373
2 Gunnar Wivardsson Matfors MFK 10011 F1B 180 180 180 120 120 780 324
3 Håkan Broberg Gagnefs FK 376 F1B 180 180 180 120 120 780 197
4 Thorvald Christensen AKM 61700 F1B 158 180 180 120 120 758
5 Magnus Söderling UFK modell 33989 F1B 180 72 0 0 0 252

1 Tommy Eriksson Gagnefs FK 448 F1C 180 138 180 120 120 738
2 Gunnar Ågren UFK modell 60 F1C 180 0 173 0 0 353

1 Holger Sundberg Gagnefs FK 7368 P30 85 120 120 77 120 522
2 Andrea Hartstein Mfk Red Baron 50967 P30 120 81 55 120 75 451
3 David Edström UFK modell 66940 P30 76 120 120 42 40 398
4 David Thorsén UFK modell 30719 P30 65 71 118 51 72 377
5 Clara Edström (j) UFK modell 70124 P30 j 48 120 57 77 67 369
6 Alice Edström (j) UFK model P30 j 42 40 38 62 40 222
7 Bertil Henriksson Sala MFK 27085 P30 47 33 33 4 55 172
8 L-G Lindblad Eskilstuna FK 12 P30 60 96 0 0 0 156
9 Georg Törnqvist UFK modell 30001 P30 59 0 0 0 0 59

1 Bosse Petterson UFK modell OT 120 90 120 0 0 330
2 Sören Edström UFK modell 13314 OT 120 120 0 0 0 240
3 Andrea Hartstein Mfk Red Baron 50967 OT 61 97 45 0 0 203
4 Kjell Hellström OT 44 57 54 155
5 Georg Törnqvist UFK modell 30001 OT 120 0 0 0 0 120

Här kommer det en rättad resultatlista från Lilla Majtävlingen!
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Boken Spännvidd är en unik händelse i den svenska historien om ett litet idrotts-
förbund. Boken omfattar de första 50 åren av Sveriges Modellflygförbunds historia.
Detta är ett unikt tillfälle för er att beställt boken från den begränsade upplagan.

Boken Spännvidd

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

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

Pris

Nästa nummer           
Ute 5 dec

TRÄMATERIAL FÖR HOBBYFOLK
CNC FRÄSTA MATERIALSATSER 

TILL OLIKA MODELLER
TILLBEHÖR MODELLFLYG

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

                              Välkomna

30 år med 

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

cub &     
 cubs

Välkomna till
 Höganäs Flygplats
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