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Den är här nu
Det här är flygradion Du har längtat 

efter! Nya T18SZ med 18 kanaler ger 

dig kompatibilitet med Futabas 2.4GHz 

FASSTest, FASST, T-FHSS Air och S-FHSS 

system och är perfekt för både proffsfly-

gare och nybörjarpiloter. Maximalt med 

telemetrifunktioner kan användas med 

FASSTest och T-FHSS-Air systemen; tem-

peratur, varvtal, höjd, GPS och voltspän-

ning - dessutom kan dessa dataloggas 

för åtkomst och analys efter flygningen.

Egenskaper
4.3" färgskärm med tuch-kontroll, 8 flyg-

moder, telemetri röst-meddelanden, högtalare 

och uttag för öronsnäcka för att lyssna på telemetri-

meddelanden, 6.6V LiFe 2100 mAh batteri för 7-8 timmars flyg- 

ning, enkelt uppdateringsbar mjukvara, 2 sidotrimrar, 6 digi-

tala trimrar & 8 switchar för lätt åtkomst till alla funktioner du 

kan tänka dig,  trainer & S.BUS uttag och en data-editor för 

programmering av S.BUS funktioner med mera...

Funktioner
13 vingtyper, 3 stjärttyper, 2 rodertyper, 8 swashplatt typer, 

flaps setting, aileron differentiering, luftbromsmix och de 

flesta roder/flap/skevroder mixers du kan tänka dig, aileva-

tor, winglet, multimotor och gyrosensor med mera...

T18SZ Inkluderar
R7008SB FASSTest mottagare, 6.6V LiFe sändarbatteri, mot-

tagarströmbrytare & tryckt Engelsk manual (Svensk manual 

finns som nedladdningsbar pdf på www.minicars.se).
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Styrelsen SMFF 2015

Hallå modellflygvänner
Claes är på resande fot så jag skriver 

med glädje några rader.
Jösses vilket år det varit för mig som är 

ny i styrelsen. Modellflygvärlden är som 
att komma till en annan värld. Mycket 
jobb har det varit, mest kul men också 
ganska tungrott. Ekonomin är helt under 
kontroll nu tack vare ordförande Claes, 
RF, kansliet, tack för det! Ett extra tack till 
Robert Sundström som bidragit en del Nu 
börjar en ny kul fas… 

Det är mycket byråkrati och adminis-
tration i förbundet vilket är en utmaning 
för oss i styrelsen. Vi strukturerar om 
förbundet lite mer för att få effektivt snurr 
så klubbarna få mer stöd. Mötet i Oslo 
med alla ordföranden i danska, norska 
och finska förbundet var värdefullt. Mötet 
handlade mest om regelverket kring 
multikoptrarna ”drönare” men jag fick en 
värdefull inblick och utbyte i hur deras 
modellflygförbund drevs, det tar jag med 
mig och använder mig av.

Ordförande Claes Wahlund avgår från 

sitt fyllnadsval efter önskan att bara sitta 
ett år. Så vi söker därför en ny ordförande 
och hoppas ni kan hjälpa valberedningen 
med den svåra uppgiften. Kom med 
förslag på en driven person med ledare-
genskaper, förståelse för föreningslivet 
och hela modellflygverksamheten. Den 
nya ordföranden kommer att få ett kul jobb 
då en bra grund och ekonomi finns, bara 
rock´n roll med andra ord.

Vi söker också en ny BREDD ordförande 
då Åke Karlsson vill hoppa av lite hög 
belastning. Vet ni någon innovativ person 
med lite driv att stötta medlemmarna 
och bra på att kommunicera, kontakta 
valberedningen på stört!

Flytten till nya lokalen för modell-
flygskansliet blir ev. i mars 2016.

Jag själv har testat en del modeller och 
den jag nu är sugen på att prova härnäst 
är en Sport Cub S som lustigt nog finns 
med i slutet av tidningen, det är alltid min 
12 åriga son som bestämmer valet och lär 
mig sen att flyga, så lyxigt! 

Kom gärna och flyg inomhus på Bosön 

annandag jul 26/12 kl 12-24, alla är 
välkomna! Jag tar med Cuben och gör 
bort mig lite så folk får något att skratta åt.

Som sagt, ett kul lärorikt 2015 och 2016 
kommer att bli hur bra som helst för modell-
flyget. Ha en bra vinter och skicka era 
kul reportage till mig på webbredaktor@
modellflygforbund.se eller tidningen red@
modellflygnytt.se eller Patrik Gertsson 
webbmaster@modellflygnytt.se

Må gott och flyg lågt och snävt

Lova Bannister
vice ordförande
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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

Hej alla modellflygare
Så har ännu en höst kommit och gått. Advent är redan i 
antågande. Jag hoppas ni alla har haft en skönt och 
trevlig sommar och höst med mycket modellflygande och 
gemenskap förstås. Själv har jag haft glädjen att besöka 
ett flertal meetings i sommar i Helsingborg, Dalarna 
och Skillingaryd. SMFF deltog även på hobbymässan i 
Stockholm i Allhelgonahelgen. Det är alltid lika trevligt att 
komma ut till er i klubbarna. Jag får höra både ris och ros 
hur vi i förbundet sköter oss. Dessutom får jag tips om hur 
vi kan förbättra oss för er skull. Vi kommer i ett kommande 
nummer av Modellflygnytt skriva mer om hur alla till SMFF 
anslutna klubbar kan få bidrag och hjälp med kostnader för 
att arrangera meetings och tävlingar. 

Nu då vinter nalkas är det ju dags för all inomhusflygning 
för oss som vill ha det varmt och skönt och vindstilla. Det är 
kul och nyttigt och gör dels att man inte blir för ringrostig 
och dels att man kanske vågar prova på de manövrar som 
man inte tordes med sin stora utomhusmodell. I Stockholm 
finns tillgång till RF’s inomhushall på Bosön ca en gång i 
månaden och i skrivande stund är det dags för en riktig lång 
flygsession från 12:00 till 24 .00 på annandag jul 26/12. 
Har du möjlighet så kom och flyg eller varför inte komma 
och mingla lite. Det brukar alltid finnas handlare som säljer 
tillbehör och inomhusmodeller för den som vill förnya sig.

 
Förbundet har nu fått hem gummimotormodellen ”LUCY” 

som numera levereras i 10 pack komplett med alla 
gummisnoddar och bruksanvisning. Samma gäller för den 
nya instegsmodellen ”SVALAN” som fordrar lite pyssel innan 
den är flygfärdig. Det är en utmärkt modell att börja med 
efter LUCY.  Beräknade kostnader för Modellflygklubbarna 
blir ca 400:- per tiopack för LUCY och Ca 450:- tiopack för 
SVALAN.

Jag vill avsluta denna spalt för i år med att önska er alla en 
trevlig jul och gott nytt år med förhoppningsvis en massa 
modellflyg-grejer under granen. Hoppas vi kommer ses 
under nästa år. Hör av er med synpunkter och tips o råd. 
Har du en ny modell eller något tips om en oumbärlig pryl 
du hittat som du vill skriva om så ser vi gärna nya skribenter 
till tidningen.

Åke Karlsson
Ordförande Bredd 

Ordförande Åke Karlsson ordf_vobredd@modellflygforbund.se 073-5350508

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

Ledamot  Bo Nilsson vobredd@modellflygforbund.se 073-3018451

Ledamot Mona Ståhl vobredd@modellflygforbund.se

Ledamot Inge Sundstedt vobredd(a)modellflygforbund.se

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

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

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

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

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

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

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

dokument under respektive flik. 

Klubbledarpärmen hittar ni på 
förbundssidan under Bredd.

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

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

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

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

skapa ett intresse hos åskådaren a
tt ta en fortsatt kontakt med klubben.

Klubbledarpärm

DVD
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Karlskoga

D et är nu åttonde året i rad som 
Karlskoga modellflygklubb anordnar 
Karlskoga Jetpower. Det är ingen 

tävling utan ett meeting för piloter som 
gillar jetdrivna r/c-modeller. Det är mest 
fotogendrivna kärror men även EDF-jets 
är välkomna. Ca 60  piloter från Sverige, 
Norge och Tyskland umgicks under 5 
dagar i början av juli. I genomsnitt hade 
piloterna två flygplan var med sej, så man 
var tvungen att använda två hangarer för 
förvaring. Husbilarna och släpvagnarna 
var större och fler än tidigare år. Dessa 
stora campade på flygplatsen. Klubben 
har annars en underbar anläggning några 
kilometer utanför Karlskoga, men dess 
fina 150 m asfaltsbana är lite för kort 
för de flesta av deltagarnas kärror. Man 
hyr in Karlskoga Flygplats som utöver 
lång bana ger ett härligt fritt flygområde. 
Organisationen var som vanligt perfekt 
bestående av ett 20-tal medlemmar ledda 
av klubbens ordförande Sture Kinell och 
jet-generalen Börje Luthman. Vid flygfältet 

fanns servering under hela meetinget och 
bra information för de många åskådarna 
som kom, speciellt på lördagen. Åskådar-
platserna är lagda så att man på ett 
säkert sätt kan beskåda såväl depå som 
flygningarna. Säkerhet var ledordet och 
och efter incheckning där piloterna fick 
skriva på att de tagit del av säkerhetsbe-
stämmelserna  fanns det flygledare som 
reglerade när vi flög , fyrhjulig motorcykel 
med brandsläckningsutrustning mm.  
Dom enda incidenterna var några kärror 
som körde av banan och kolliderade med 
banljus. Detta visar piloternas skicklighet 
och ansvar. 

Rookie-dag
I år startade man redan på onsdagen med 
en annonserad rookie-dag. Erfarna piloter 
med Lasse Palm i spetsen ställde upp 
för att hjälpa nybörjare i jet-cirkusen. Fem 
piloter var med och fick hjälp och speciellt 
roligt för Karlskoga-klubben var att Frank 

Nagy premiärflög sin Boomerang Sprint 
med Jet Munts VT80. Inte nog med premiär, 
han flög fem turer första dagen. Nu finns 
det två jetpiloter i klubben och flera på 
gång. En mycket större Boomerang, en 
XL, och den var STOR, fick sin premiär av 
Robert Veenhuizens. Han flyger annars en 
STOR Lama-helikopter med turbinmotor. 
En annan Lama flygare som luftade en ny 
Viper -jet var Alf Ek. Alf var den ende som 
flög helikopter i år och hans 120000 kr:s 
Lama är ett tekniskt mästerverk.  Peter 
Alstrup fick hjälp med sin Reaction 54 
som är ett träbygge med stor vingyta. 
Spännvidd ca 2 m, 7,5 kg utan bränsle 
och turbin JetCat P60E.

Det var femte året i rad som jag deltog 
och också tjänstgjorde som speaker. 
Jag hade med mej min J35 Draken i 
skala 1:8 och min J34 Hawker Hunter 
i skala 1:9. Jag återkommer till dom. 
Som tidigare år bodde jag i en av de 4 
små husen uppe vid modellflygfältet vid 
Åbytorp. Givetvis bodde jag i Draken och 

KARLSKOGA 
JET POWER 2015

Många ville flyga och vi flög max två samtidigt
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Karlskoga
tillsammans med konstruktörerna till den 
svenska Hawkturbinen Anders och Kalle. 
Stugan kompletterades med den duktiga 
fotografen Daniel Larsson. Trevliga diskus-
sioner och lite flygande i kvällssolen med 
foamies blev det.

Norska vänner dominerade
Som vanligt var det våra norska vänner 
som dominerade. Trond Hammerstad flög 
sina Airworlds modeller F100 och F104 i 
skala 1:5 resp 1:4 på ett realistiskt sätt. 
F104:an slängde också pyroteknik som 
simulerade ir-facklor. Nästa år kommer 
Trond med en Draken i skala 1:5 och den 
vill jag se. Tom Storvik flög sin stora JAS 
Gripen i skala 1:4 i realistisk gränsvär-
desflygning. Har sett Tom flyga många 
gånger under dom här åren och det är 
mästerligt. Han luftade också en stor F20 
och hade en PC21 med turboprop motor. 
Den senare var fräckt målad i helsvart 
matt men tyvärr såg jag aldrig den flyga. 
Jag fick se Stein Glomnäs flyga sin Rafael 
med Simjetmotor för 5:e året i rad och 
det är en uppvisning som inte skulle vara 
möjlig med hänsyn till aerodynamik.

Kim Heyerdal hade med sej 2 Mig 21, en 
L29 och en stor Spitfire. Jo en katt bland 
Hermelinerna, men vilken katt. Man hade 
beslutat att släpp in några icke turbin-
kärror till flygning. Trots sidvind flög Kim. 
Jag kan fortsätta att rabbla upp duktiga 
norrmän som jag sett tidigare år men skall 
försöka att plocka ut några av nyheterna. 

Frode och Arve från Norge flög var 
sin A10 Warthog. Frodes var 2,5 m 
spännvidd från Airworlds och Eriks var 3m 
spännvidd från Mibo. Båda var i otroligt 
fint skick. Arve flög sin på 1 meters höjd 
i mjuka svängar framför publiken. Det var 
ståpäls!!!! Dom hade båda två dubbla 10 
kg:s turbiner. Googla på nätet och läs om 
A10:ans kanon. Låter som en vedkap när 
den skjuter 90 skott per sekund och den 
skjuter dom med  mitt i natten med hjälp 
av infraröd-glasögon.

Turbindoktorn Christer hjälper mej att ställa in VT80.

Christian Meigaards Diamond från Aviation designs flög fort.

Tom Storviks JAS 39 Gripen gjorde fantastisk uppvisning.
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Målad i tidningstryck
Det fanns en kvartsskala Hawker Hunter 
från Airworld med en annorlunda målning. 
Förebilden räddades från skrotning 1993 
av fyra kommuner i Schweiz där den flugit 
på 3 olika divisioner. Efter 800 timmars 
renovering målades den i tidningstryck 
med divisionernas nr på. Huntern är ju 
min favorit men tyvärr flög dom bara ett 
par gånger pga  lite mek med noshjulsstyr-
ningen. Den tappade en fälltank i luften 
men kom hem fint.

I huset jämte mej bodde gutterna från 
Jet-Bergen. Christian Meigaard hade en 
kärra som såg ut att komma från Starwars-
filmen. Den heter Diamond och kommer 
från Aviation Designs. Kärran ser ju ut att 
flyga fort och det gjorde den också. 400+ 
knutar? Han hade också en annan kärra 
som gick fort en Ultra Lightning i målning 
efter en bil. En Porche från 70-talet. 

I huset på andra sidan bodde ett gäng 
från norra Sverige. Var lite besviken att 
Lars Rönnquist inte hade med sej sin 
stora AJ37 Viggen som han flög så fint 
förra året. Byggd i foam av en norrman!!!! 
Ett elfel gjorde att Viggen fick stanna kvar 
i Söderhamn. Det är skojigt att killarna 
där uppe satsar på att bygga Viggar 
och Drakar. Läste just att dom håller på 
med Viggen i skala 1:5. Joel skruvade 
väldigt mycket på en jättefin F86 Sabre i 
fantastisk målning men blev aldrig flygklar. 

Det fanns två EDF-kärror flugna av 
Lasse Palm resp. Björn Johansson. Båda 

kärrorna var Electra från Bob Violets 
Models och  hade drivpaket på 12 Lipo 
och flög väldigt fort. Här pratar vi ampere!!! 
Priset för vassa EDF-kärror närmar sej 
flygplanen med turbin.

6 m spännvidd
Geir Flesche från Norge hade en 
segelkärra med 6 m spännvidd och en 
10 kg turbin ovanpå. Han flög den mycket 
graciöst i aerobatic-manövrer. Geir hade 
också en stor L39 med en otroligt fin 
målning. Vår tyske vän Holger som brukar 
komma varje år hade av utrymmesskäl 
med sej två kärror med Kolobri turbiner. 
En F4 Phantom från E-Flite och en Taft 

Viper. Jet-generalen Börje Luthman hade 
mycket att ordna med men fick tillfälle för 
enstaka flygningar med sin fina L39 från 
Airworld skala 1:4 och den hade kamera 
ombord i baksits. 

Min egen flygning med min J34 Hawker 
Hunter fick beundran för realistisk flygning. 
Kärran kommer egentligen från Fly Fly för 
EDF och 6S Lipo. Har en sådan också som 
jag gjort många flygningar med. Den jag 
nu hade med kommer från JePe-foamjets i 
Holland. Han köper omålade Fly Fly kärror 
och levererar material för modifiering av 
bl. utblås och glasning. Jag har glasat 
min Hunter med 25 gr glasfiberduk  och 
använt hans en-komponent vätska.  Det 

Karlskoga

Erik taxar in efter ytterligare en flygning på låg höjd.

Hawker Hunter världens vackraste flygplan men kanske inte målningen.
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sitter en Kolobri T25 med 0,75 l tank i. Har 
installerat flaps och elektriska hjulbromsar 
från Hobby King. Landställens mekanism 
är 25-40 från E-Flite och benen från 
Tamjets. Målad som Ivar 11 från F9 och 
som jag flög överljud med första gången 
1967. Mach 1.11 i störtdykning!!! Väger 
strax över 4 kg tankad och flyger väldigt 
fint. Min andra kärra en J35 skala 1:8 från 
Einar Johnssons skal kom bara i luften två 
gånger. Första flygningen gjorde jag utan 
gyro och andra använde jag ett I-Gyro 
SRS med GPS-probe. Niklas Robertsson 
assisterade när vi använde ”flyassis-
tenten” för att ställa in gyrots gain. Flög 
med halvfart i stora cirklar vid inställning. 
Jag avslutade med en looping och i 
urgången fladdrade det till lite grand men 
inga problem. Visade sej att jag ställt in 
för mycket gain till skevrodrenen. Jag flög 
inte maxfart någon gång och ändå visade 
GPS att jag haft 248 km/t som mest. 
Gjorde en taskig landning med för hög 
fart vilket innebar hemarbete på landställ 
och färdigflugit i Karlskoga. När jag skriver 
detta i augusti så vet jag att jag inte 
kommer att flyga denna kärra mer. Draken 
är för stor för flygning på mitt hemmafält 
och när jag i början av augusti gjorde min 
9.e flygning på två år gick det galet upp 
i Feringe. Vid tidigare flygningar har jag 
landat med ordentlig överfart. Nu flög jag 
nog för sakta under sväng in till finalen 
och kärran bara vek sej. Ingen superstall 
utan nosen rakt ned. Turligt nog filmade 
Peter Rydin det hela och jag har tittat på 
haveriet många gånger. Förstår inte riktigt 
vad som hände. Flög med gyrot både till 
och från. Kärran kändes väldigt instabil 

utan gyrot och för seg med gyrot. Liknade 
inte alls tidigare flygningar. Allt bakom tp 
är helt och resten är reparabelt. Jag hade 
inte lust att lägga jobb på att reparera och 
flyga så sällan med den, så jag sålde vraket 
för en symbolisk summa. Hoppas få se 
den flyga igen. Turbinen och elektroniken 
höll. Skulle väldigt gärna vilja ha en Draken 
i lämplig storlek för vardagsflygning. Det 
finns en kille i Borås som byggt en väldigt 
fin Drake från MBS-rc (skala 1:12) med 
en Kolobri T15. Går som ett skott men jag 
önskar att någon kunde ta fram en Drake 
i skala 1:10 som skulle passa bättre till 
Kolobri och mitt hemmafält. Frågan är var 
min VT 80-turbin skall hamna. Boomerang 
Sprint igen? Daniel från Mariestad hade 
en Boomerangliknande kärra, Excabuliar 
med en VT 80. En kärra som jag är lite 
intresserad av, men jag såg aldrig den 
flyga. Skall jag ha en kärra som inte har en 
fullskala förebild skall det var röksystem 
installerat.

Det fanns glädjande nog tre helsvenska 
flygplan till. Niklas Robertsson flög sin 
JAS 39 i skala 1:6 med Simjet på 16kg 
dragkraft. Ett fantastiskt projekt i komposit. 
Gänget ifrån västkusten med Niklas, 
Mats, Jonas och turbindoktorn Christer 
som assistent har fantastiska projekt på 
gång. Deras vision är att bygga svenska 
kärror som går in i en Volvo V70. Niklas 
JAS 39 är nu flygande och utprovad. 
En SK60 med två VT80 under ledning 
av Jet-Swedens boss Mats kan tänkas 
presenteras i Karlskoga nästa år. Kanske 
inte flygande men ändå. I pipeline finns 
Draken och Viggen. Niklas son Anton 
svarar för dom fantastiska inredningarna i 

cockpit och vår turbindoktor Christer på 
CS-turbin assisterar. Allt liknar industriella 
projekt.  Tomas Westerberg hade en J32B 
Lansen som tyvärr saknade turbin men var 
grann att se på. För 5 år sedan flög han 
sitt original i trä med metanolfläkt, men 
denna hade glasfiberkropp. Originalet 
har jag sett under renovering hos Björn 
Johansson i Eslöv. Såg läckert ut och 
skall drivas med elfläkt.  Slutligen hade 
Daniel en Viggen i skala 1:10 ifrån Einar 
Johnssons skal. Kul att Einar fick se 
den flyga. Jag frågade Einar varför han 
konstruerat Viggen i skala 1:10, 1:9 och 
1:8. Jo sa han att när jag gjorde 1:10 
fanns det inga fläktar utan den drevs av 
en metanolmotor med skjutande propeller. 
När fläktarna kom med metanolmotor med 
pipa tyckte jag 1:9 skulle vara lagom och 
när turbinerna blev tillgängliga passade 
1:8. Einar är fortfarande aktiv i en grupp 
som projekterar svenska jetkärror. Tror det 
är en JAS på gång.

Det är många som jag inte har nämnt 
men skall jag sammanfatta denna dåliga 
sommar vädermässigt så hade Karlsko-
gagrabbarna träffat mitt i prick. Det var 
KANONVÄDER i Karlskoga hela veckan. 
Tidigare har jag utnämnt the Queen 
and the King of the meeting. Det fanns 
många kandidater den här gången också 
men dom som förtjänade utmärkelsen 
var absolut klubben och deras personal 
som servade oss på ett excellent sätt. 
Boka första veckan i juli 2016. Det är en 
upplevelse.

Uno Andersson

Karlskoga

Geirs segelkärra med 6 m spännvidd
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F3A

S om traditionen bjuder arrangerade 
Linköpingseskadern (LEN) 
hösttävling. Tävlingen var även SM 

tävling i F3A och RM i nordic. 8 tävlande, 
varav en norrman, kom till start i F3A och 
6 tävlande i Nordic. 

Breefingen genomfördes under 
uppsluppna former. Tävlingsledaren 
undrade med militäriskt myndig stämma 
i vilken grad han behövde jaga på oss 
tävlande. Under tävlingen konstaterade 
vi att tävlingsledningen behövde jaga på 
oss så att vi kom igång med varje tävlings-
omgång. När tävlingsomgången väl var 
igång så fungerade det utmärkt.

   
F3A
Tävlingen avgjordes i ett överlag behagligt 
höstväder. Vinden var östlig vilket kan 
innebära lite svårigheter ifall man är van 
att flyga i västlig vind. De mer rutinerade 
och vältränade piloterna har normalt inga 
problem med det. Det är lite värre med 

mig andra. Trots den byiga och kyttiga 
östliga vinden så kunde jag genomföra 
alla 4 omgångar utan att nolla en enda 
manöver. I övrigt var SM-tävlingen i F3A 
mer spännande än den varit på länge. 
Ola Fremming agerade hare och vann 
överlägset alla omgångar. Nu måste jag 
krångla till det lite för er men… Ola är 
norrman och kan därmed inte vinna SM i 
F3A. Det kan bara en Svensk medborgare 
som är medlem i SMFF, en svensk modell-
flygklubb som är ansluten till SMFF och 
har av SMFF utgiven tävlingslicens. 
Ola hade inget av detta. Detta mina 
vänner krånglar till normaliseringsberäk-
ningarna lite. Det innebär att de tävlandes 
rangordning kan skilja sig åt beroende 
på om Ola finns med i resultatlistan eller 
inte. Därför fanns det under tävlingen 
hela tiden två resultatlistor. Stackars Per 
i sekretariatet arbetade så att svetten 
lackade för, att  med Ingmars hjälp kunna 
presentera resultaten löpande. Åter till 

tävlingen… SM i F3A var mer spännande 
än på många år eftersom Tommy Stenlund 
och Johan Brorsson har kommit ifatt 
Anders Johansson. Men jag vet även att 
Anders inte var på topp eftersom han 
är småbarnspappa. Det innebär vakna 
nätter och som ni vet delar småbarn 
med sig av allt, både kärlek, tillgivenhet 
och bacilusker. Anders bekämpade 
baciluskerna med nässprej och allvedon 
med varierande resultat.

Efter grundomgångarna låg Tommy 
Stenlund först, tätt följd av Johan 
Brorsson tvåa och på tredje plats Anders 
Johansson. I den normaliserade poängen 
skilde det bara 9 poäng mellan Tommy och 
Anders. Att det var tätt illustreras kanske 
bästa när man konstaterar att Anders vann 
både omgång 2 och 3 (av 4) samtidigt 
som Johan vann omgång 1 och Tommy 
omgång 4. Fem tävlande gick vidare till 
final, Tommy, Johan B, Anders, Alexander 
och Johan A. Johan Ahlström hade inte 

Hösttävling 2015

 RM vinnaren i Nordic Bo Edström med sin Mythos
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F3A
tränat finalprogrammet alls och valde att 
stå över de 2 finalomgångarna. Även i 
finalomgångarna var det tätt, mycket tätt 
mellan Tommy, Johan B och Anders. När 
röken lagt sig och poängen summerade 
hade Tommy lyckats flyga ihop flest 
poäng. På andra plats kom Anders med 
bara en poäng till godo till trean Johan B. 
En så här pass tät och tufft SM i F3A var 
det flera år sedan jag bevittnat. Anders har 
vunnit SM tre år i rad under 2010-talet. Så 
inför nästa SM 2016 får nog Anders byta 
nässprej och ser till att han är i topptrim till 
nästa SM om han ska vinna. 

RM i Nordic
I Nordic var tävlingen betydlig mer 

förutsägbar. Bo Edström vann mycket 
rättvist RM-tävlingen. Nu har Bo vunnit 
SM två år i rad och NM i nordic. Frågan 
är hur länga han ska vänta på att gå upp i 
F3A? När han går upp i F3A tror jag att han 
förhållandevis snabbt kommer etablera sig 
på en förhållandevis hög nivå. På andra 
plats kom Joakim Sandström. Jag tror att 
Joakim kommer på lite sikt. Mats Forsell 
var tävlingens överraskning. Mats tävlade 
i Nordic med en dubbeldäckare. Modellen 
var utrustad med en YS-fyrtaktare. Jag 
är övertygad om att Mats kommer att 
utvecklas förhållandevis snabbt i Nordic 
och senare i F3A. 

Motorer
Under flera år har jag sjungit el-setuppens 
lov. Elmotorer dominerar fortfarande men 
hela tre tävlande ställde upp med YS-fyr-
taktare. Tommy Stenlund, Mats Forsell och 
Joakim Sandström körde YS-fyrtaktare på 
ett fördömligt sätt. Motorerna gick mycket 
bra tack vare insprutning och tändsystem. 
Jämfört med elmotorn som de flesta kör 
med så är YS-motorerna komplicerade. 
Jag kanske inte ska glömma att berätta att 
Tommy och Mats flygmekaniker till yrket. 
Att de dirigenterna kan få en YS-motor att 
sjunga vackert och leverera massor med 
effekt är kanske inte så konstigt. SM vanns 
av Tommy med en YS-motor samtidigt 
som Ola vann hösttävlingen med en 
elmotor. Jag ser inte valet som avgörande 
samtidigt som det är uppenbart att det 
är mer krävande servicemässigt med 
YS-motorn. 

Modeller
Takvingar blir mer och mer poppis. Johan 
hade sålt bort sin Mythos från Sebart 
som inte flög något vidare enligt honom. 
Istället hade Johan köpt en Episode som 
såg ut att flyga riktigt bra. Modellen är 
givetvis utrustad med en, inte så vacker, 
takvinge. Men återigen, F3A är ingen 
skönhetstävling och ögat kanske vänjer 
sig på sikt. Det finns modeller utan 
takvinge som fungerar riktigt bra. Fördelen 
med takvingen är att modellen får bättre 
sidroderrespons och rollar rakare och att 

SM guld till Tommy Stenlund (mitten) flankerade av tvåan Anders Johansson till 
vänster och trean Johan Brorsson till höger

RM guld till Bo Edström (mitten) flankerad av tvåan Joakim Sandström till vänster 
och trean Tomas Johansson
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F3A
det går att flyga modellen med jämnare 
fart. Nackdelen är att motståndet i 
modellen ökar. Alla flygplan, även F3A 
maskiner, är kompromisser där en modell 
inte är perfekt för alla manövrer eller alla 
väder. Så rent teoretisk skulle man behöva 
flera olika modeller. Samtidigt så innebär 
det nackdelen att modellerna inte flyga 
lika vilket innebär att man behöver träna in 
sig varje gång man byter modell. Att byta 
modell efter väder är inte helt enkelt. Min 
slutsats är att man bör välja en modell som 
man tycker passar och använda den några 
år. I slutänden tror jag ändå att piloten är 
viktigare än modellen. 

Radioanläggningar
På den här fronten har det inte hänt särskilt 
mycket det senaste året. Spridning mellan 
systemen är stor och i princip alla stor 
märken fanns representerade i startlinjen. 
Jag tror inte valet av radio spelar någon 
som helst roll för resultatlistan så länge 
man väljer en kvalitetsradio. Slutsatsen 
man ändå måste dra är att den bästa 
piloten vinner tävlingen, inte den med 
mest finansiella resurser. 

Traditionsenlig middag 
hos Sven
Som vanligt var vi inbjudna på middag 
hos Sven och som vanligt smakade 
maten utmärkt. Johan Ahlström, Alexander 
Moberg och norrmannen Ola Fremmig fick 
möjlighet att berätta om sina upplevelser 
i samband med VM i Schweiz. Givetvis 
diskuterade vi modeller, takvingar, motorer 
och servon. Själv försökte jag fiska rätt på 
församlingens eventuella erfarenhet av 
Weatronic. Tyvärr nappade ingen. Det var 
på det hela taget en mycket trevlig kväll 
med god mat och trevligt umgänge. 

Ting
I vanlig ordning genomfördes ett ting i 
samband med hösttävlingen. Den frågan 
som är mest aktuell är hur vi ska hitta 
domare till våra tävlingar. Här har ni som 
är intresserade en fin möjlighet att få se 
Sveriges kanske bästa piloter tävla i den 

mest prestigefulla och svåraste tävlings-
grenen, F3A. Grenen erbjuder kostnadsfri 
utbildning och i samband med tävlingar 
står arrangören för resor, kost och logi. 
Hör gärna av dig till undertecknad om du 
är intresserad. Intresset är viktigare än 
vad du kan idag. Alla som är intresserade 
och ser tillräckligt bra med glasögon har 
alla förutsättningar att göra en bra insats. 
Som domare är du även indirekt med och 
utvecklar F3A-grenen i Sverige och oss 
tävlande. Duktiga F3A-domare är även 
efterfrågade i samband med NM, VM och 
EM. Bengt-Erik Söderström som dömt 
F3A i många år har fått möjlighet att besöka 
flera länder i Europa men även Argentina 
och Japan som domare i F3A. Arrang-
örerna brukar i samband med tävlingarna 
även låta domarna se lite värdlandet och 
det finns möjlighet att kombinera semester 
med domargärningen. Så för att använde 
ett slitet grabbigt uttryck, släpp sargen 
och ta chansen!

Inför 2016 beslutade tinget att vi skulle 
genomföra fyra ut-tävlingar, Trollhättan 
Aero Cup, Luleå, Karlstad (gränskupp 
och SM) och LEN:s hösttävling. För mer 
information kommer tävlingskalendern att 
redovisas på www.f3a.se . Där finns även 

Placering Name Round 1(N) Round 2(N) Round 3(N) Round 4(N) 3 best
1 Bo Edström Karlstads MFK 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000
2 Joakim Sandström Skellefteå RFK 947.86 960.74 933.26 929.75 2841.86
3 Tomas Johansson Linköpingseskadern 947.86 920.39 897.06 905.6 2773.85
4 Sven Löfqvist MFK Linköpingseskadern 913.09 790.62 876.7 776.07 2580.41
5 Daniel Bergqvist Kungshamns MFK 743.92 756.82 884.62 767.29 2408.73
6 Mats Forsell MFK Jupiter 840.09 692.48 817.87 742.04 2 400

No Name Round 1(N) Round 2(N) Round 3(N) Round 4(N) 3 best Final  2 best Norm.
1 Tommy Stenlund MFK Jupiter 997.98 964.62 998.97 1000 2996.95 1000 2000 1000
2 Anders Johansson Linköpingseskadern 968.75 1000 1000 968.81 2968.81 990.31 1980.92 990.46
3 Johan Brorsson Uddevalla MFK 1000 983.35 990.75 991.95 2982.7 984.26 1979.51 989.75
4 Alexander Moberg Kungshamns MFK 896.17 881.37 885.92 880.28 2663.46 838.41 1727.13 863.57
5 Johan Ahlström Linköpingseskadern 834.68 865.76 842.75 814.89 2543.19
6 Edvard Käll Gamen 775.2 828.3 816.03 821.93 2466.26
7 Ingmar Svensson Stranda MFK 802.42 834.55 796.51 755.53 2433.48

protokollet från 2015 år ting.
Kort summering F3A året 2015
Under 2015 genomfördes två ut-täv-

lingar, Trollhättan Aero Cup och LEN:s 
hösttävling (SM). Sverige arrangerade 
även NM i F3A och Nordic. Arrang-
emanget med tävlingen var en stor 
framgång för Sverige som värdnation. 
Grenen genomförde även träningsläger 
och domarkurs. Jag vill passa på att tacka 
samtliga arrangörer, klubbar och tävlings-
funktionärer. Ni har alla gjort en bra insats. 
Jag måste även passa på att särskilt tacka 
Karlstads Modellflygklubb, Bo Edström 
och Ingmar Svensson för era insatser 
som gjorde NM-arrangemanget till en 
framgång! 

Slutligen vill jag tacka arrangörsklubben 
LEN, tävlingsledningen och Sven med fru 
för lördagsmiddagen. 

Edvard Käll 
GS Konstflyg  
(Bilder Edvard Käll och Bo Edström)
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MFK Jupiter i Luleå genom-
förde för 17:e året i rad Mid-
night 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. Nume-
ra finns även en stor modell-
bilbana vid fältet och där kör-
des bilar också dygnet runt.

Evenemanget började egentligen 
söndag 28 juni men många hade kommit 
flera dagar 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. Parkeringen fylldes snabbt 
upp av besökare.

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. Bjørn Eriksen 
Valdres Modellflygklubb Nøtterøy (10 mil 
söder Oslo) är troligen den mest långväga 
återkommande gästen. Han besökte 
Fly-In i år för 5:e gången och kör bil cirka 
130 mil enkel väg. Bjørn har ett tidigare 
förflutet som yrkespilot i många år.

Alla gäster hälsas välkomna när de 
kommer till Fly-In och de får då information 
främst angående de lokala flygsäkerhets-
bestämmelser som reglerar t.ex. No-Fly 
Zone, depå, pilotplatser, brandsläckare 
och motorkörningsplatser. Gästerna får 
även information om praktiska saker som 
exempelvis har med camping att göra. 
MFK Jupiter har en mycket stor och 
avancerad bygglokal inne i stan och om 
deltagarna har behov av den för underhåll 
eller reparationer så får de hjälp att utnyttja 
den. Flygsäkerheten var dock mycket hög 
och inga större reparationer behövdes 
göras under Fly-In.

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.

Små och medelstora 
flygplan
Trenden från tidigare år fortsätter att små 
och medelstora flygplan görs eldrivna 
medan förbränningsmotordrivna flygplan 
blir allt större och större och drivs av 
bensinmotorer. Det är kanske hög tid att 
bilda föreningen ”Metanolens vänner” för 
att bevara flygning med metanolmotorer 
medan det finns modellflygare kvar som 
använder sådana motorer.

Under söndagen genomfördes en 
fyra timmar lång flyguppvisning med 

Midnight Sun Fly-In i Luleå 
Midnight Sun



14 modellflygnytt nr 5 2015

deltagarna i Fly-In. Flyguppvisningen är 
en av de mest populära aktiviteterna. Där 
får piloterna möjlighet att visa upp nya 
flygplan, teknik och flygegenskaper och 
övriga har möjlighet att bli informerade 
om dessa nyheter. Efter flyguppvisningen 
delades två pris ut. Best in show R/C 
tilldelades Svante Thörnberg Härnösands 
Modellflygklubb för hans flygning med 
PT 17 Stearman. Best in show R/C 
Helicopter tilldelades Stefan Ramberg 
Modellflygklubben Vingarna i Umeå.

Modellbiltävling
Efter flyguppvisningen genomfördes en 
modellbiltävling på den relativt nyanlagda 
modellbilbanan. En viktig förutsättning 
för att kunna samordna modellbilar och 
modellflygplan är den nya typen av radiout-
rustningar 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. 
Förra året dammade det från banan men 
i år så hade området behandlats med ett 
medel som binder damm mycket effektivt. 
MFK Jupiter med dess bilåkare hyser stor 
förhoppning om att modellbilbanan ska 
ge körglädje för alla och öka intresset 
för bilkörning men även ökat intresse för 
modellflyg.

Sjöflyg
Sjöflyg är alltid spännande och 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 utan allt var lugnt.

Norrbottens flygflottilj F 21 har ett 
mycket bra förbandsmuseum och många 
passade på att besöka museet på lediga 
fly- och bilstunder. 

Fun-Flight tävling
Även i år genomfördes en Fun-Flight 
tävling. Det var en kombination av Limbo 
och streamerklipp. En lina var spänd 
över banan på cirka 2 meters höjd 
mellan två stagkäppar. Till linan var två 
streamers fästa, en kort och en lång. 
Det gällde att flyga under linan och att 
klippa streamers. Eftersom även flygplan 
utan motor användes och flygplan med 
skjutande propeller, så gjorde domaren 
bedömningar av klippresultatet. Det 
kan hända att domaren även kommen-
terade flygningarna. Förutom pokaler 

Midnight Sun



15modellflygnytt nr 5 2015

Midnight Sun
för prispallen så fanns det ett gediget 
prisbord där alla deltagarna fick välja sitt 
pris i lottad ordning.

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 
samt el för laddning. Klubben arrangerar 
också ett gemensamt party en kväll och 
grillar till alla. I år var det cirka 90 deltagare 
som serverades grillat.

Inget kommersiellt 
intresse
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 år 
efter år 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 400 bilder från Midnight 
Sun Fly-In 2015 i MFK Jupiters fotoalbum. 
Följ gärna länken nedan och se fler bilder.

http://old.mfkjupiter.se/gallery3/index.
php/Midnight-Sun-Fly-In-2015

Håkan Holmvall
Sekreterare MFK Jupiter
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Linflyg

S krivs det det för lite om linflyg i 
Modellflygnytt? Vissa säger kanske 
att allt om lina är för mycket, men 

det finns en hel del som gärna läser och 
drömmer sig tillbaka. Vissa är till och med 
så modiga att de provar på igen när tillfälle 
ges. Någon skaffar till och med ett plan 
om de inte redan har något liggandes 
gömt långt in.

På Ripaveckan har det varit måndags-
kvällen som varit vigd till det snurriga 
flyget. De senaste åren har vi fått se 
svenska mästaren i STUNT som besökare 
och senast så lyckades vi få upp ett par 
gamla COMBAT-kärror med streamers 
samtidigt i en av cirklarna.

Frågan är om inte linflyget är något som 
kommer tillbaka? Om man läser i forum så 
kommer det faktiskt en tråd då och då om 

linflygnostalgi. Som jag ser det så har det 
kommit flera på det senaste året jämfört 
med tidigare. Det är jobbigt med förbrän-
ningsmotorer och det är väl vad som gäller 
för linflyg? 

Många gamla piloter har blivit lata 
och bekväma så allt med bränsle har 
förpassats till dåtid och ersatts med 
snygga färdigbyggda skumplastmo-
deller eller kanske riktiga balsamodeller 
med elmotorer. De är snygga, enkla och 
välflygande. Finns det något motsvarande 
alternativ för linflygare? Eldrift och minimalt 
med förberedelser och efterjobb? Vintern 
15-16 får ge besked! Det är planer på 
gång 

Det finns en kärna linflygare som tävlar ”i 
det tysta”. Vi har förstås SM i linflyg och så 
går det en internationell tävling tre helger 

Linflyg på väg tillbaka?

på våren kallad för Dreiländer-Pokalen. Det 
är Karlskoga i Sverige, Aalborg i Danmark 
och Sebnitz i Tyskland som normalt kör 
tävlingarna i månadsskiftet maj-juni.

  
Mera linflyginfo finns på www.linflyg.

se. Lite bilder från deltävlingen i Aalborg 
gällande Dreiländerpokalen 2015 finns på 
http://modellflygnytt.se/opublicerat/dll15/
index.htm

Vilka klubbar i Sverige har lincirklar?Skriv 
en artikel eller skicka info till patrik@
pgdata.se så försöker jag sammanställa.  

Patrik Gertsson augusti 2015 

Det finns plan att välja på för den som vill återuppliva gamla kunskaper.
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Linflyg

Staffan stuntar på Ripakvällen.

Anders började linflyga som 6-åring men haft många års uppehåll.MFK Snobbens Lincirkel.

Cirkeln på Ripa klipps för en kväll under Ripaveckan.
Foto: Johan Olsson.
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Aircombat

SM i Vara
Årets SM kördes i västra halvan av Sverige, 
närmare bestämt i Vara som ligger några 
mil söder om Skara. Slättlanda MFK har 

ett fält en bit utanför Vara som ligger helt 
exemplariskt fritt från hinder mitt ute på en 
åker. Klubben hade verkligen tagit detta 
med att arrangera ett SM på allvar och 

hade båda dagarna service i form av en 
matvagn, ett stort tält för de som åt och 
dessutom ett lotteri med modellflyg-prylar 
som vinster.

Allra häftigast tyckte undertecknad att 
den shuttle-service var, som man bedrev 
mellan parkeringen som låg långt bort 
och ut till modellflygfältet. Denna ”shuttle” 
bestod av traktor med hövagn! Hövagnen 
försågs med sittbänkar och vagnen har 
ju i sig själv ett skyddsgaller inbyggt för 
eventuella kraschande modellplan. Smart 
uttänkt!

Klubben tog dessutom väl hand om oss 
tävlande med service för boende och 
middag på kvällen. Ibland blir man helt 
enkelt bortskämd som modellflygare.

Tävlingen
Nå, det ska tävlas också och detta startade 
vi med strax efter lunch på lördagen, inför 
en rätt så stor publik. Vi var 14 deltagare 
vilket gör att vi precis fyllde två kvalheat i 
vardera av de fem kvalrundorna innan final. 
I Aircombat får man flyga max 7 piloter i 
samma heat, risken för kollisioner ökar 
nämligen markant om det är 8 eller fler 
modeller i luften.

Aircombat-SM 2015!

Så här i vintermörkret kan det vara trevligt att läsa om en täv-
ling som flögs under den varma delen av året, nämligen i slu-
tet av augusti. Till skillnad mot vädret under juni-juli var det 
dessa två dagar i slutet av augusti så varmt att vi som deltog 
var nära att smälta bort…

Efter några landningar ute i åkern och någon misslyckad start blir det lite böjt och snett här och var, men flyger gör det fortfa-
rande! Foto Martin Elmberg.

I WW-combat är jakten ofta i låg fart och hamnar på låg höjd. Här jagar 
Stefan Lundells Sopwith Pup Erik Hilmerssons amerikanska en-däckare. 
Foto Claes Sjunnesson.



19modellflygnytt nr 5 2015

Aircombat

Nu sker det ju trots det en del kollisioner 
i Aircombat, det är liksom oundvikligt. 
Men skillnaden är stor i jämförelse med 
för några år sedan, det är definitivt färre 
kollisioner nu för tiden vilket är bra. 
Anledningen är troligen den begränsning 
av s.k. streamer-catchers som infördes för 
några år sedan. Med den nya regeln får 
man bara ha catchers (sandpapper el.dyl.) 
ut till ett A4-pappers längd ut på vingen, 
från kroppen räknat. Anledningen är att 
modeller med stor spännvidd inte ska 
premieras och ha det lättare att göra klipp 
än de som har mindre spännvidd.

Dubbeldäckar-combat
I år körde vi även med s.k. WWI-combat, 
d.v.s. combat med modeller från 
första världskriget. Detta är en väldigt 
annorlunda tävlingsform i jämförelse med 
traditionell Aircombat. Med WWI-combat 
får man pluspoäng om man t.ex. flyger 
med en modell med flera vingar (dubbel-
däckare, triplan osv) och man får 
dessutom pluspoäng för skaladetaljer 
som vingriggning i form av vajer, pilotfigur, 
motorattrapp och kulsprutor. 

I WWI-combat är även flygmomentet 
väldigt annorlunda. Modellerna flyger 
långsammare, ibland på gränsen till 
stall-fart. I tävlingsmomentet ingår även 
att jaga s.k. ”markmål” som består av 1m 
höga frigolitstavar som står uppställda 
i linje en bit ut på flygbanan. Att gå ner 
på noll-höjd och jaga dessa markmål 
samtidigt som andra plan jagar ens egen 
streamer, det kräver en pilot med nerver 
av stål. Eller åtminstone en pilot som är 
beredd på att göra en touch-and-go med 
sin modell!

Publikområdet var väl skyddat med säkerhetsnät och både publik och tävlande servades med en stor matvagn och restaurang-
tält. Regnskyddet i förgrunden fick tjänstgöra som solskydd under de extremt varma och soliga tävlingsdagarna. Foto Martin 
Elmberg.

Någon sa en gång ”Reglerna säger inget om Tanks” och här kan man säga att ”Reg-
lerna säger inget om hur pilotfiguren  ska se ut!”. Foto Martin Elmberg.

Efter några landningar ute i åkern och någon misslyckad start blir det lite böjt och 
snett här och var, men flyger gör det fortfarande! Foto Martin Elmberg.
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Vinnarna
Till Aircombat-WWII dök ett av våra 
främsta ess upp, nämligen Denny Fritsche. 
Att han skulle vinna var inte direkt otippat, 
men att han skulle vinna med en sådan 
överlägsen poängmarginal trots att han 
inte alls tävlat tidigare i årets svenska cup 
blev nog trots allt en överraskning för de 
flesta! 

Andraplatsen tog Pär Bertilsson strax 
före trean Samuel Olofsson. Alla de tre 
i topp är vid det här laget riktigt erfarna 
tävlingspiloter med flera internationella 
medaljer i bagaget. Dessa tre låg också 
poängmässigt i en klass för sig, från 
Samuels 1912p ner till fyran Hans Olof 
Hansson skiljer det över 500p.

I WWI-combat vann Stefan Lundell 
en övertygande seger efter att ha träffat 
ett par markmål, med Lasse Lundell 
och Jacob Wallén på andra respektive 
tredjeplats. Aircombat-SM 2016 kommer 
att arrangera av tävlingsgrupp Öst 
och vi ser redan nu fram emot detta 
arrangemang!

Martin Elmberg

Aircombat

Så här glad blev en av vinnarna i lotteriet. Foto Martin Elmberg.

Lasse Lundell flög med Fokker Eindekker med elmotor men det var ibland tufft att 
hålla sig uppe i den bitvis byiga vinden. Foto Claes Sjunnesson.

Jacob Wallén ger sin modell lite skjuts i starten för att enklare komma upp i lätt-
ningsfart. Foto Claes Sjunnesson.
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Under säsongen 2015 börja-
de junioren Viktor Elmberg att 
flyga Aircombat, med pappas 
konstruktion av Fairey Battle. 
Här är Viktors egna berättel-
se av hur det har gått.

Det var annorlunda att tävla och att det 
var många modeller i luften samtidigt. Det 
var också svårt att få klipp men jag är nöjd 
med en andraplats på min första tävling. 
Året har gått fort och det känns inte som 
att jag har tävlat i ett helt år ännu, men jag 
har mycket träning kvar att göra. 

Planen höll sig hela den första delen 
av säsongen och jag flög sex heat med 
en modell. Denna blev sen kapad  i 
bakkroppen i en kollision och kraschade. 
Efter att vi lagat den skulle vi provflyga den 
men då kraschade den i dimma innan en 
tävling. Nästa år ska jag tävla mer och nu 
bygger vi nya plan i vinter.

Viktor Elmberg

Aircombat-rookie Viktor

Efter landning ska modellen bäras hem från landningsbanan.

När starten har gått gäller det att springa snabbt till modellen.

Aircombat
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Nieuport 28

Första säsongen av första världs-
krigs-combat (Aircombat WWI) avklarad 
och jag är sugen på att prova att bygga 
något nytt - det blev Nieuport 28 som är 
ritad av Timo Starkloff. Den är mycket fint 
konstruerad och modellen är lättbyggd. 
Byggbeskrivningen är dessvärre på tyska 
och eftersom jag inte kan tyska blev det till 
att leta bilder på nätet. Jag hittade mycket 
bilder på det tyska Aircombat-forumet 
och med lite funderande och Google 
översättare fick jag svar på mina frågor!

Nieuport 28 är den andra kärran jag 
bygger som Timo har konstruerat. Bygget 
startade en dag i slutet på september, då 
jag stukat foten illa på jobbet. Med foten 

väl tillrättalagd var det bara att börja bygga. 
På bara ett par dagar var kroppen klar och 
det var dags att börja med vingarna.

Vingar och stjärtplan
Då vingarna är ganska jämntjocka var 
det inte så många olika spryglar, så det 
gick ganska fort att få dom klara. När man 
konstruerar vingar med 6mm kolfiber-rör 
istället för traditionella furulister går de fort 
att bygga och det blir starkt och rakt. 

Stabbe och fena är byggd av 1mm balsa 
i flera lager då de är väldigt runda. De gick 
bra att böja efter att man blött listerna i 
varmt vatten och sen limmar dom med 

Nieuport 28 för 
skoj eller combat!

Stefan Lundell fortsätter att bygga skalamodeller i 1:8 av dub-
beldäckare från första världskriget. Den här gången blev det 
en Nieuport 28 och han berättar lite från bygget.

vitlim. De fick sitta i spänn på byggbrädan 
över natten för säkerhets skull. 

Klädsel
Så var det dags för att klä kärran och då 
jag ska tävla med den och vet att vi ibland 
krockar och även smäller ner markmål, så 
valde jag att klä den med Koverall. Detta 
är en stark klädsel som värms fast med 
strykjärn efter att man penslat på lim - 
”balsaloc” -  då klädseln saknar eget lim. 

Sedan är det dags för grundmålning, 
ett måste då det är små porer i klädseln. 
Det blir även ett bra sätt att kunna polera 
de skarvar och veck som det blir under 
klädselarbetet,

(Fortsättning följer i nästa nummer!)

Stefan Lundell

Kroppen börjar få form ! En lådkropp som byggs på med spant och lister för att få till en fin rundning. Främre delen av kroppen 
täcks med 1mm balsa.
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Nieuport 28

Bygge av stabbe och fena som är uppbyggda av 1mm balsa i fyra lager.

Övervingen under uppbyggnad där man ser kolfiberlisterna.
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Twinstar

M ultiplex har som vanligt en 
fenomenalt fin förpackning. 
Vackert tryck som sätter fantasin 

i rörelse. Snart ska det flygas tvåmotorigt 
i Söderhavet, eller varför inte, Västindien. 
Det blev i oktober i Bålsta. Nederst i 
vänstra hörnet på lådans framsida finns en 
bild av TwinStaren med pontoner. Smart! 
Vi blev sugna på ett par pontoner direkt. 

Vi får se till våren hur det blir med det. På 
de andra sidorna finns det vackra bilder 
med information om vad man behöver för 
att färdigställa modellen, drivlinor mm. 
Dessutom bilder på extrautrustning man 
kan utrusta sin TwinStar med.

Med locket avtaget möts vi av ett ark 
med läckra dekaler. Eftersom det är ett 
Kit vi har köpt ligger därunder ett berg av 

frigolit förlåt Elapordelar. Alltsammans väl 
förpackat i bubbelplast. Varje del för sig. 
Till detta en multilingual bygganvisning 
efter mönster från Ikea. Till skillnad från 
Ikea finns det en del förklarande text. I vårt 
exemplar var bygganvisningen på tyska 
franska spanska italienska och engelska. 
Alla smådelar, motorfastsättning, vingin-
fästningar, och diverse andra mojänger 
i plast och metall är bra uppdelade 
och förpackade i varsin plastpåse. Det 
finns en förteckning över alla delar som 
byggsatsen ska innehålla. Det är enkelt 
att pricka av på listan och få koll på att alla 
delar finns med vilket för övrigt är punkt 1 
i byggbeskrivningen. Hela byggsatsen ger 
ett enkelt och lättöverskådligt intryck.

Bygget
Kroppen
Med den översiktliga bygganvisningen i 
31 punkter och delarnas goda passform, 
borde inte bygget vålla några problem. Nja 
– nu är det så här att alla delarna har små 
noppor från gjutprocessen. På vingen är 
det troligen en aerodynamisk fördel med 
dessa små vortexgeneratorer i och med 

Multiplex TwinStar Kit
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Twinstar

att vi flyger med så låga Reynoldska tal. 
På kroppen är det i alla fall bara tjurigt med 
noppor när dekalerna ska på snyggt. Man 
får helt enkelt slipa bort dem lite försiktigt 
just där dekalerna ska sitta. Givetvis får 
man slipa även på vingen och en del andra 
ställen för dekalerna .

När vi klarat av punkt 1 på beskriv-
ningen, dvs. avprickningen, är det dags 
för punkterna 2 och 3. De består helt 
enkelt av att kapa stötstångsrören och 
stötstängerna till korrekt längd enligt 
beskrivningen och därefter limma dem 
på plats. Enligt bygganvisningen ska 
man vara noggrann vid limningen av 
stötstångsrören då de utgör en viktig 
förstyvning av kroppen. Likaledes får 
man se upp så att inget lim kommer på 
insidan av rören och ökar friktionen på 
stötstängerna. När rör och stänger är 
på plats och löper lätt är det dags för 
moment 4 – Flügelgegenlager. Japp! 
Så var det med det! Jag tror vinghållare/
vinginfästning blir ett bra svenskt ord. De 

ska först limmas ihop och sedan limmas 
på plats enligt bild 9 i bygganvisningen. 
Därefter får man ge sig på Kabinenhau-
benverschlussen – huvlåset alltså. Delarna 
ska limmas fast i kroppen så att delarna 
22 passar i delarna 23 när det hela sätts 
ihop enligt bild 10 i beskrivningen.

En liten passus: Kom ihåg att innan något 
servo monteras, gäller alla roderservon, 
ska de anslutas till radiostyrningen och 
oken justeras så att de står vinkelrätt vid 
neutralroder.

Innan kroppshalvorna limmas ihop ska 
servona installeras, vilket är samma sak 
som att limma dem på plats. Hur det ska 
gå till illustreras på bild 11 i beskrivningen. 
Till det rekommenderar Multiplex smältlim 
alternativt 5 min epoxy. Därefter ska, 
enligt byggbeskrivningen, kroppshalvorna 
limmas ihop och antennröret limmas på 
plats. Byggaren Hugo fann ut att det var 
enklare att sätta på dekalerna först och 
därefter limma ihop kroppshalvorna. Det 
betonas från Multiplex att man i samband 

med hoplimningen av kroppshalvorna ska 
vara observant på att kroppen blir rak och 
inte drar sig åt något håll. Till limningen 
rekommenderar Multiplex medeltjockt 
till tjockt CA lim. Vi limmade med Bostik 
Silicon Build & Sanitary som fanns till 
hands i verkstan.

Höjd och sidstyrverk
Nu är det dags att ge sig på höjd 
och sidroder. Först ska roderhornen 
installeras åt rätt håll. Hålen ska vara 
mot rodergångjärnet. Nästa steg är att 
motionera rodergångjärnen för att få 
upp rörligheten och därefter ska sid 
och höjdstyrverk limmas till kroppen och 
stötstänger monteras. Det rekommenderas 
att låsa mutter nr 27 enligt anvisningen 
(bild 14,15, och 21) med lite snabblim. 
Med lite menar Multiplex att man tar lite 
lim på spetsen av en knappnål.

Vingarna och motorerna
Den första åtgärden i vingbygget är att 
skära loss skevrodren i ändarna. Obs 
inte utefter gångjärnet utan ändarna ska 
ges en fri spalt på ca 1 mm enligt bild nr 
20. Av gjuttekniska skäl finns det flänsar 
runt motorgondolerna som ska skäras 
bort enligt samma bild och moment 13 i 
bygganvisningen. Därefter är det dags att 
montera roderhornen, återigen påpekas 
att de ska sättas åt rätt håll. Nu är det 
dags för skevroderservona att hamna 
på plats och därefter roderhorn och 
stötstänger på nu känt maner. Använder 
man andra servon än Multiplex egna kan 
det behövas lite anpassning med hjälp 
av lämpligt verktyg. Skevrodertötstången 
ska fästas i det yttersta hålet på servonas 
roderok. Motorerna monteras i sina hållare 
och förskruvas med motorspanten enligt 
bygganvisningen och hela klabbet limmas 
sedan in i motorgondolerna. Multiplex 
rekommenderar att limningen utförs med 
CA lim. Noteras att vi hade ett par motorer 
och fartreglage liggande så med minimalt 
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trixande kom allt på plats. Vi använde med 
andra ord inte Multiplex egna rekommen-
derade drivlinorna. 

Motorerna kom från ett par Cessna 172 
or som vi gjorde tillfälligt motorlösa. Nu 
återstår bara att justera in vingbalksför-
klädnaden på vingarnas undersida och 
limma fast med CA. Innan man provar att 
skjuta in balken och sätta ihop vingarna 
för första gången gäller det att vara 100 
% säker på att limmat torkat. Det är lätt 
hänt att få en lång och fin vinge av två 
permanent sammanlimmade vinghalvor. 
Speciellt om man har liten bil till fältet kan 
det vara jobbigt. När allt är färdigt bör det 
se ut som på bilden med stolte byggaren 
Hugo och hans mäktiga Multiplex 
TwinStar. Allt är färdigt för första provflyg-
ningen.

Intrimning
Tyngdpunkten hamnade rätt nästan av sig 
själv. Den ska ligga 85 mm från vingfram-
kanten, mätt vid vingroten. Roderutslagen 
justerades så att de var i närheten av de i 
bygganvisningen rekommenderade.

Höjdroder +24 mm -15 mm
Sidroder + 20 mm -20 mm
Skevroder +18 mm -10 mm

I övrigt gjordes inga inställningar. 
Sändaren, en Futaba 9FG slogs på och 
alla roder centrerades (finjusterades 

till neutralt med subtrim funktionen på 
sändaren)

Provflygning
Förutom finjustering av rodren till neutralt 
gjordes inga speciella inställningar, som 
t.ex. expo, på sändaren. Motorerna drogs 
på, de gick jämt och Hugo skickade iväg 
TwinStaren med ett lätt kast ca 5 grader 
nos upp. Den neg till, tappade ett par 
decimeter i höjd, sköt fart och steg med en 
elegans som bara en stor tvåmotorig kärra 
kan. Den flög som en gud! Right out of the 
box. Ett klick på Futaba 9FG:ans sidtrim, 
ett klick på skevtrimmen, gasavdrag till 
ca hälften och TwinStaren flög spikrakt i 
planflykt. 

Jag flög ett par åttor, provade en stall. 
Det blev en väldigt snäll nigning. Maskinen 
gick ur direkt genom att släppa efter lite 
på spaken och ett milt gaspådrag. En 
anledning till att stallen blir så rak och fin 
även med lite gaspådrag kan vara att vi 
har motroterande propellrar. Efter stallöv-
ningarna flög jag några förbiflygningar på 
ett par meters höjd för att få lite bilder av 
maskinen i luften och därefter stigning till 
ca 50 meter för att prova glidet. Med helt 
avdragna motorer och spaken sakta bakåt 
kunde propellrarna fås att stå still strax 
över stallfart. Jag släppte fram spaken 
lite och maskinen gick in i en fantastiskt 
fin glidflykt. Det borde gå att flyga hang 

med den och kanske rent av kurva termik 
en riktigt bra dag. Landningen var en ren 
bagatell, den glider bra och det är lätt att 
göra en stabil inflygning. Jag kom in lite 
lågt, fick stötta med lite gas för att hasa 
över en smal grusväg före fältet och 
därefter utflytning och landning med 3-5 
grader nos upp. Helt och fullt kontrol-
lerbar i roll, gir och loopingplanet ända 
till sättningen. På flygning nummer två 
provade jag både roll, looping och försök 
till spin. Spinnen ville sig inte riktigt, den 
ville helt enkelt inte gå in i spin. Varken med 
eller utan gaspådrag i ingången. Med och 
motskevning eller kombinationer därav 
hjälpte inte heller. Dödssnäll alltså. Vill 
man absolut provocera fram en spin kan 
prova att flytta tyngdpunkten en bit bakåt. 
Vad som händer då är inte utprovat (än!). 
Efter andra flygningen lade vi in lite expo 
på alla tre axlarna och nu blev TwinStaren 
inte bara lättflugen utan därtill fantastisk 
harmonisk. Den går att svänga med skev, 
sida och höjdroder koordinerat eller med 
bara skev och höjdroder alternativ sida 
och höjdroder. Det är bara att säga grattis 
till Multiplex för ett lyckat flygplan rakt 
igenom. Den flyger fantastiskt bra, klarar 
dock inte 3D, vilket ingen hade förväntat 
sig. 

Testpilot/författare Werner och Testin-
genjör Missy ser belåtna ut efter lyckad 
flygutprovning.

FA
K

TA

     Multiplex Twin Star
Spännvidd 1420 mm
Längd 1085 mm
Vikt ca 1350 gram
pris för ett kit (byggsats) ca 950 SEK. Till modellen behövs 
som minimum en 5 kanals radio. Det går i värsta fall med 4 
kanaler med y kabel för skevrodren men det rekommenderas 
ej pga de under rubriken intrimning rekommenderade (diffe-
rentierade) skevroderutslagen. En lämplig batteristorlek är 3 
celler och drygt 3000mAh.

Twinstar



27modellflygnytt nr 5 2015

Bakgrund
Modellflyg med elektriskt drivna motorer 
går framåt med stormsteg och tar mer 
och mer över från förbränningsdrivna dito. 
Fördelarna är många; -Inget oljekladd, 
obefintliga vibrationer och tyst gång. Men 
de måste laddas!

De lite mindre maskinerna kan utan 
större problem laddas ett flertal gånger 
från bilens batteri. Men när storleken 
ökar är risken stor att man drar ur bilens 
batteri och kanske inte ens klarar av att 
starta bilen vid hemgång. Så vad göra 
när klubbens modellflygfält inte har 240V 
elkraft tillgängligt? I Strängnäs Modell-
flygare började vi förra hösten fundera på 
hur detta skulle kunna lösas. Vi kom snabbt 
fram till någon form av anordning med 
stora blyackumulatorer som automatiskt 
laddades av solpaneler.

Planeringen
Skissandet började. Det vore nog 
bra med både 12 och 24V tillgängligt 
eftersom de större laddarna föredrar 24V. 
Så det började luta åt en hylla med 3 st 
kopparskenor med 0, 12 och 24V på. Då 
måste vi ha 2 grupper med 12 Volts blyack-
umulatorer. Och hur stora måste dessa 

vara? Vi utgick ifrån en större flygdag 
och började uppskatta antalet elflygare 
och storleken på deras kärror, hur ofta de 
flög/laddade och hur stora deras ackar 
kunde tänkas vara. Vi skulle också ha två 
grupper med solceller som automatiskt 
serie- och parallellkopplades beroende på 
ljusstyrkan så att vi kunde få ut maximalt 
ur vår anläggning. Ju mer vi tänkte och 
funderade desto mer tillkrånglat blev det! 
Plötsligt kom vi till insikt…  Keep it simple, 
Stupid! Ingen av våra medlemmar ägde ju 

heller någon 24V laddare så varför bygga 
bås för kalvar man inte har? Det får bli ett 
senare projekt.

Årsmötet beviljade totalt 5000,- till 
projektet. Efter någon timmes surfande 
hittade vi på eBay en 100W solpanel med 
regulator för under 1500,- En liten stund 
senare hittades både en digital voltmätare 
för 5-30V och en dito ampéremätare för 
0-100A för mindre än 300,- tillsammans. 
Dessa grejer inhandlades omgående. 
På Biltema hittade vi en kraftig batteri-

SOLDRIVEN
LADDNINGSSTATION

Betydligt mer elektrisk kapacitet än utrymmesmässigt. Måste fixas till nästa säsong.

Så här blev den slutgiltiga kopplingen.

Laddstation
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Laddstation
frånskiljare för max 2000A, några 200A 
smältsäkringar, startmotorkabel på 16 
mm2 samt kopplingslåda i lagom storlek. 
Två av våra medlemmar meddelade 
samtidigt att de, var och en för sig, kunde 
ordna varsitt 12V lastbilsbatteri på 180Ah. 
Det verkade som att vi inte skulle behöva 
mer än en mindre del av tilldelade medel.

Av en händelse hittade vi statens 
erbjudande om bidrag för installation 
av solpaneler för egen elproduktion. En 
ansökan fylldes raskt i och skickades in. 
Vi placerades artigt i en kö som redan 
var kraftigt överbelastad men med löfte 
om behandling i fall tidigare ansökningar 
skulle underkännas.

Genomförandet
Solpanelen levererades med en helauto-
matisk regulator. Den skulle ha någon 
slags PWM-laddning som skulle öka 
laddeffekten med 3-6%. Efter lite 
googlande hittade vi förklaringar på vad 
denna laddmetod egentligen innebar. Den 
skulle effektivisera laddningen och minska 
gasningsproblem. Det lät ju jättebra! 
Tyvärr visade det sig att regulatorn 
begränsade uttaget ur batterierna till 20A. 
Sedan klippte den och blinkade med en 
överlastvarning. Det lät ju inget vidare. Vi 
hade ju som ambition att kunna köra upp 
till 100A momentant.

Det hela löste sig på ett synnerligen 
enkelt sätt. Solpanelen skulle anslutas 
via regulatorn men våra skenor att 
koppla laddarna på skulle anslutas direkt 
till batterierna. Då kunde regulatorn 
koncentrera sig på laddningen och vi 
på urladdningen. Och kör vi slut på 
batterierna får vi väl skylla oss själva…

Omgående påbörjades praktiska prov. 
Funkar solpanelen? Hur mycket ger den? 
Utan last visade voltmätaren på över 17V 
trots kvällning och dunkelt ljus. Provade 
med en vanlig H4-lampa men då sjönk 

spänningen till 0V. För klent ljus! Dagen 
efter riggade vi upp panelen direkt mot 
ett taskigt laddat bilbatteri tillsammans 
med voltmätaren och en tångampére-
mätare för likström. Nu fick vi faktiskt ut 
drygt 10A en liten stund men så snart 
batteriets polspänning gått upp en bit 
sjönk strömmen. När polspänningen på 
batteriet gått upp till 13,6V gav panelen 
ca 2,0A. Klart lovande!

 Nu inställde sig frågan; -Hur ska panelen 
riktas? Hur man än riktar den kommer 
den ju ändå att stå fel större delen av 
dygnet. Det visade sig vid praktiska prov 
att skillnaden mellan att rikta panelen 
direkt mot solen eller lägga den platt ned 
endast gör 10-15% skillnad. Vi beslutade 
därför att skruva fast panelen liggande. 
Då syns den inte, vilket är önskvärt ur 
stöldsynpunkt, och utgör heller inget 
vindfång vid höststormarna liksom att 
förlusterna hålls relativt små under hela 
ljusa delen av dygnet. Innan panelen 
monterades graverades aluminiumramen 
med hjälp av en Dremel för säkerhets skull 
med ett tydligt ”Stulen hos Strängnäs 
Modellflygare”.

En kopplingslåda gjordes i ordning 
där de digitala ström- och spännings-
mätarna monterades. Två mässingsskenor 
i dimension 3 x 10 mm inhandlades på 
Bauhaus. Dessa monterades på tjocka 
polyetylenlister som sågades ut ur glidlister 
till kedjetransportörer(!) Vi valde att sätta 
0-skenan under laddningshyllan för att 
försvåra kortslutning om t.ex. någon langar 
upp sitt aluminiumcase på laddnings-
hyllan. Blybatterierna placerades i en stor, 
täckt plastbalja som grävdes ned under en 
stor trall framför vårt lilla ”kontrolltorn” på 
fältet för att inte synas alltför väl. Vi insåg 
omgående, efter en häftig regnskur, att 
batterierna skulle drunkna i regnvatten 
om inte en effektiv dränering ordnades. 
En 50 mm dräneringsslang grävdes 
ned och fick mynna i en lågpunkt för att 

effektivt dränera bort regnvattnet vid 
nederbörd. Och vi har redan nu insett att 
batterierna måste ”tas hem” senast vid 
snösmältningen fram i mars när vi troligen 
har ispropp i dräneringen och ordentlig 
tillrinning av smältvatten.

Hur har det då funkat?
Över förväntan! Vid många tillfällen har 
laddhyllan varit totalt överbelamrad med 
laddare och ackar. Totala strömuttaget 
har vid flera tillfällen legat på 40 – 50A 
varvid spänningen börjat sjunka ned 
mot 12V. Men aldrig så lågt att laddarna 
börjat tuta på för låg inspänning. När 
uttaget upphört har spänningen snabbt 
stigit till och passerat 13V. Dagen 
efter har regulatorn redan slagit om till 
underhållsladdning. Vår slutsats är alltså 

När batteriet kommit upp i spänning 
stabiliserade sig laddströmmen på 
2,0A.

Dessa digitala volt- och ampéremätare för mindre än 300,- hittades snabbt på eBay.
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Laddstation
att en ackumulatorkapacitet på 12V och 
360Ah, tillsammans med en horisontellt 
monterad solpanel på 100W, räcker 
mer än väl. En tydlig indikering av aktuell 
spänning och uttagen ström synes också 
vara ytterst värdefull då de flesta piloterna 
inser att man inte kan hänga på hur 
mycket som helst utan att anläggningen 
kroknar. Någon form av automatiskt 
strömbegränsning (=spänningssänkning) 
kommer förmodligen bara att resultera 
i irritation när laddarna börjar pipa pga 
underspänning. Vår smältsäkring på 200A 
är enbart att betrakta som ett absolut 
nödvändigt kortslutningsskydd. Betänk 
att en fullständig kortslutning av en kraftig 
batterigrupp kan resultera i momentana 
strömmar på flera tusen ampére med 
katastrofala följder.

Vi kommer till nästa säsong att förlänga 
anslutningsskenorna och laddningshyllan 
för bättre plats åt alla som behöver ladda. 
Däremot planerar vi inte någon utökning 
av laddningsspänning, batterier eller 
solpaneler. Nuvarande tycks räcka mer 
än väl för våra behov. Och metanol- och 
bensinflygarna har redan börjat knorra om 
gemensamma tankningspumpar där man 
kan ställa olje- och eventuell nitrohalt och 
tanka lika fritt som elflygarna. Det får nog 
bli nästa projekt… 

Text och foto:
Magnus ”Gasman” Bernroth

Strängnäs Modellflygare

Panelen placerades liggandes på plåttaket för optimal laddning och för att inte ut-
göra något vindfång eller synas alltför väl.

Aluminiumramen graverades med ett tydligt ”Stulen hos Strängnäs Modellflygare”.

Panelen riggades mot ett urladdat bilbatteri med mätinstrument för både spänning och ström.
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Svalan

U nder hösten har vi haft modellflyg 
i Kyrkskolans klass 6 i Gagnef. 
Klubben sökte bidrag från Dalarnas 

Idrottsförbund för ändamålet. Efter 
godkännande av bidraget beställdes 15st 
Svalan från Sveriges Modellflygförbund. 
Fem dubbellektioner under fem veckor 
planerades.

Det skulle bli spännande och se hur 
eleverna skulle klara av bygget och 
flygandet.

Jag bestämde mig för att alla elever skulle 
göra ett moment i taget och samtidigt. 
Endast de detaljer som behövdes för resp. 
moment delades ut, därmed undanröjdes 
risken för borttappade detaljer.

Vi började med att märka upp var på 
kroppsstaven resp. detalj skulle sitta. Här 
uppstod ett litet problem då måttet på 
vingens bredd inte var utsatt på ritningen 
för kroppsstaven, endast måttet från 
vingens bakkant till stabilisatorns framkant 
( vi modellflygare är ju vana vid detta). Jag 
måste alltså  tala om att vingens bredd 
finns angivet på ritningen för vingen. I 
övrigt följdes bygginstruktionen.

För att fylla ut tiden som behövs för 
att limmet (vi använde vitlim) skall torka, 
visades filmen Modellflyg som Förbundet 
tagit fram. Jag pratade även lite teori. 
Nämnas bör att det som limmades fick 
sitta uppnålat till nästa veckas tillfälle. Om 
man tar bort uppnålningen för tidigt, detta 
gäller speciellt för vingen,  kan vingöronen 
vika ner sig och man får för låg v-form. Vi 
tog inte vara på tipset beträffande vingen 
att tejpa framkanten, vilket visade sig 
vara ett misstag då framkanten naggades 
en hel del av åkerstubben senare under 
flygning. 

Så var det äntligen dags för flygning.  Det 

visade sig snart att tyngdpunkten enligt 
ritning låg något för långt fram på flera 
modeller. Detta kan ha berott på att man 
inte lyckats med limningen av stabilisatorn 
eller att vinkeln för stabilisatorn var något 
för liten på kroppsstaven. Det kan även ha 
berott på att tyngdpunkten hamnat längre 
fram än enl. ritning. 

 Efter en del justeringar hade vi en liten 
tävling. Det var tänkt att tre starter skulle 
göras varav den sämsta skulle räknas 
bort. Nu hann vi bara med två starter per 
elev. Tiderna varierade mellan 3 sekunder 
och 53 sekunder. Vann gjorde läraren till 
elevernas förtret.

Nu var det dags för lunch. På den tid 
som återstod av lunchen, sprang dom 

Svalan i skolan

flesta ut på fältet för fortsatt flygning.
Vi tog en extra sammankomst veckan  

efter för lagning och genomgång av vad 
vi gjort och efter det vidtog ytterligare 
flygning. Många modeller flög riktigt 
bra, med påföljd att två hamnade i träd, 
eleverna trodde tydligen inte att de skulle 
flyga så bra så de gick inte tillbaka till 
startplatsen.

Lärare, elever och jag tyckte att det 
var en lyckad tillställning. Jag önskades 
tillbaks vid ett annat tillfälle. 

Om detta resulterar till fler medlemmar 
återstår att se. Ett frö är dock sått.

Inge Sundstedt i Gagnefs Flygklubb.
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Veberöd

E fter en släktings konfirmationsmiddag 
i våras, minglade gästerna runt på 
gårdsplanen med parkerade bilar, 

den ena bilen häftigare än den andra, det 
fanns mycket att ”tycka” om gästernas 
bilar, en av gästerna fastnade mer för 
texten ”Modellflyg en störtskön hobby” 
på en bakrutsesdekal på en av bilarna, 
vid återinträdet till konfirmationskaffet 
ställde han försynt frågan till värdinnan i 
huset, om hon visste vem som var ägare 
till bilen med modellflygdekalen på 
bakrutan, värdinnan visste, och svarade 
direkt, det är min svåger. Att mannen i 
fråga hade intresse för modellflyg hade 
hon dock ingen aning om, själv hade 
jag träffat honom på tidigare fester, men 
aldrig diskuterat modellflyg, han berättade 
att hade haft ett intresse för modellhobby 
genom hela livet, men först som pensionär 
kommit till ”skott” med RC hobbyn, han 
var sedan en tid tillbaka ägare till komplett 
drönar- utrustning inkl simulator m.m.  

Han som så många andra hade köpt allt 
som behövdes och lite, allt var komplett 
och flygklart, trots detta hade drönaren 
inte kommit upp i luften ännu. Jag 
berättade att jag mött många i samma 
situation som honom genom åren, allt är 
inte så lätt och självklart, alla nybörjare bör 
sökta hjälp av likasinnade, vilket oftast sker 
bäst genom en organiserad klubb, jag gav 
honom tips att ta kontakt med någon av 
de närliggande klubbarna, kvällens samtal 
avslutades med en stort Lycka till!       

I början av augusti blev jag uppringd 
av samma man, jag trodde mig få höra 
hans berättelse om de första drönarflyg-
ningarna, men neej, drönaren låg kvar 
i samma kartonger som han köpt den 
i. Han hade vid flera tillfällen tittat på 
kartongerna och varje gång tänkt tillbaka 

på kvällen med vårt samtal om modellflyg, 
och min övertygelse om behovet av att 
få rätt hjälp av likasinnade för att lyckas, 
i nästa mening framkom att han nu var 
initiativtagare till ett fyra dagar långt 
arrangemang i Skånska Veberöd, ett 
arrangemang med målsättning att göra 
byborna mer aktiva, sprida kunskap om 
sina intressen och hobbys, ett brett 
program med flera aktiviteter varje dag, 
de deltagande organisationerna valde att 
genomföra Veberödsdagarna under det 
riksbekanta Rosa Bandet Temat, där allt 
överskott oavkortat gick till Cancer Rehab 
fonden

Bertil Törncrantz som mannen heter hade 
bokat upp Veberöds idrottshall under tre 
timmar lördagen den 17 oktober, med mål 
och syfte att väcka intresse för modell-

flyghobbyn på orten. Bertil ringde till mig 
för att söka hjälp med lämpliga personer 
som på olika sätt skulle kunna ställa upp 
under arrangemanget.  Jag tipsade Bertil 
om att ta kontakt med Jan Hoverby på 
Skånehobby, Jan hade några veckor 
tidigare berättat för mig att hobbyförsälj-
ningen växer på nytt, och att försäljningen 
av drönare ökar mest. Skånehobby ställde 
upp som sponsor på arrangemanget, 
modellflygklubbarna i Ripa, Malmö och 
Kivik kontaktades för att ställa upp med 
piloter. 

Hundratalet löste entré 
När Dagen med stor förväntan infann sig, 
och jag tillsammans med övriga piloter 
kom till Idrottshallen i Veberöd vid 14 

Storyn om hur en bakrutesdekal kan 
väcka intresse för modellflyg i en hel by
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tiden hade de första ungdomarna redan 
bänkat sig, fram till tretiden hade drygt 
hundratalet löst entré och väntade med 
spänning på några timmars uppvisning 
och information om modellhobbyn.   

Först upp att flyga var Jonny Ekdahl 
från Kiviksklubben, Jonny med foten i 
gips, efter avsliten hälsena, fick sitta på 
en stol och flyga, Jonnys kunskaper och 
flygning rankas i högsta klass, att flyga 
fullt kontrollerad 3-D med en EPP modell 
imponerar på publiken. Att ungdomar blir 
mer imponerade av andra ungdomars 
utövande och skicklighet står utom alla 
tvivel, I Ripa modellflygklubb skolflyger vi 
inomhus och har gjort så i flera år, Bröderna 
Nilas, Louie och Otis Skovbye kom med i 
klubben 2011, alla tre har fått sina första 
grundläggande kunskaper genom skolflyg 
med dubbelkommando inomhus, dessa 
bröder var därför självklara deltagare på 
detta event. Minstingen Otis Skovbye, 
8 år gammal drog störst applåder, hans 
flygkunskaper får flera av oss ”åldermän” 
att blekna, vad månde bliva?

Skånehobby
Skånehobby hade dukat upp ett bord med 
allt från minsta drönare till kompletta ARF 
modeller för inomhusflyg, Jan Hoverby 
demoflög drönare med olika storlek och 
utrustning, han berättade om gällande 
säkerhetsregler och vad man som pilot 
måste tänka på, ungdomarnas påverkan på 
sina föräldrar lät inte vänta på sig, många 
ungdomar hoppade säkert över lördags-
godiset och använde hela veckopengen 
för inköp av radiostyrda modeller, flera 
inköp verkade dessutom ske i ”bolags-
bildning” tillsammans med intresserade 
föräldrar, vilket lägger grunden till ett 
tryggt partner och sponsorskap, vilket 
oftast leder till längre varaktighet i hobbyn.   

Under uppvisningens genomförande 
kom jag att prata med en av drönar-pi-
loterna, han visade sig under samtalets 
gång vara licensierad ”drönar”-pilot med 
alla erforderliga tillstånd som krävs för att 
flyga, filma och fotografera, då jag trots 50 
års modellflygande aldrig träffat piloten 
tidigare, frågade jag var han bodde, 
svaret fick mig att fråga om jag hörde 
rätt, Veberöd, orten vi befann oss i, och i 
vilken även Bertil Törncrantz bott i många 
år, Bertils efterfrågade hjälp för att komma 
igång med sin drönare fanns på orten, 
tänk att en bakrutesdekal lagt grunden till 
deras möte denna dag. 

Att flygintresset vaknat i Veberöd 
efter denna dag, fick vi svar på ganska 
så omgående, om den till Idrottshallen 
gränsande fritidsgården lägger in modell-
flygaktiviteter i sin verksamhet återstår att 
se, dock kommer uppföljning av denna 
flygdag att ske genom byalagets försorg, 
många, både vuxna och ungdomar, fick 
upp ögonen, och fick kunskap om att 

modellflyg även kan bedrivas inomhus.   
Ansvariga hos Fritidsförvaltningen på 

Lunds kommun, som Veberöd tillhör, hade 
inledningsvis inte förstått behovet av att 
hyra en hall för modellflyg, det går väl 
inte att flyga modellflygplan inomhus, än 
en gång bevis på att kunskapen om vår 
”moderna” modellflyghobby är på tok för 
liten hos det stora flertalet av de som styr 
och ställer inom kommuner och idrottsrö-
relsen.  När tjänstemännen fick höra att 
arrangemanget ingick i Veberöds Rosa 
Bandet dagar, och att all publik över 5 år 
fick betala en ”Guldpeng” för att komma 
in, samt att alla pengar gick till Cancer-
fonden, då drog Lunds kommunsitt strå till 
stacken, och bjöd på hallhyran.   

Alla copterflygare får ursäkta att jag 
använt ordet drönare i all text, men i min 
värld är det enklast så, hoppas att ingen 
misstycker.

Bakrutesdekalen
Bakrutesdekalen, har funnits tillgänglig i 
Ripa Mfk sedan år 2001, den kostar 10 
kr, och har sålts i stora mängder, de flesta 
modellflygarna klistrar den på sin startbox-
meklåda.  Står det 20 medlemsbilar på 
fältet en flygkväll syns dekalen på max 5 
bilar, frågan värd att ventilera är varför så 
få modellflygare är intresserade av att göra 
reklam för modellflyghobbyn på sina bilar, 
skäms vi för att vara modellflygare?  Kan 
det vara så att många tycker att dekalen 
sänder ett löjets skimmer, att som vuxen 
man, leka med flygplan. 

En fråga vi tog med oss från detta 
arrangemang, är om vi normalt visar vi 
upp vår hobby på rätt ställen för att väcka 

intresse. Till landets modellflygfält kommer 
man oftast som redan intresserad, för 
de flesta ungdomar är det ett måste att 
intresserade föräldrar ställer upp med 
transport, till lokala idrottsplatser och 
idrottshallar kan ungdomarna ofta ta sig 
för egen ”maskin”.

Bertil Thörncrantz var initiativtagare 
till Veberödsdagarna, genomförandet 
gjordes möjligt genom samarbetet med 
följande organisationer SPF Sveriges 
Pensionärsförbund, Lions, Svenska 
Lottakåren, PRO Veberöd, Svenska 
Kyrkan, Lunds Kommun

Text och foto
Mats Erlandsson
Ripa Modellflygklubb
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Min Dalaresa Del 4

Den som kommer söderifrån 
och ska till Dalarna har kan-
ske anledning att åka genom 
Västmanland. Det gjorde åt-
minstone jag och hamnade 
hemma hos familjen Huss i 
Grimsöbodar, i närheten av 
Riddarhyttan. 

Erik och Margareta Huss kommer 
ursprungligen från Norrland – Erik är från 
Sundsvall och Maggan är från Vännäs. 
Norrland, ja! Ni vet, landskapet där man 
kan stövla in till vem som helst och hälsa 
på när som helst utan annan avsikt än att 
bara drick en kopp kaffe å småprat lit. 
Här följer därför några exempel på hur en 
inledande konversation kan gå till när en 
besökare kommer hem till Hussfamljen 
efter att inte ha sett dem på, typ, ett 
decennium. 

– Bra att du kom nu. Kökschefen har just 
gjort iordning maten. 

Eller:
– Va kul att det är du. Jag har precis gjort 

iordning några modeller som du måste 
prova.

Eller:
– Kaffet är på, vi ska till och fika.

Förbundets byggsatser
Erik Huss har gjort sig ett namn i friflyg- 
och linflygsverige, dels genom ett flitigt 

Herr Huss och Linecenter 

tävlande men också genom hans företag 
Linecenter, som producerar ett antal 
byggsatser av olika slag. 

Företaget drog han igång i mitten av 
80-talet. 

I början hade han uppdraget att göra 
saker till Sveriges Modellflygförbund. 
Det var plan som Knarren och Sparven. 
Därefter växte produktfloran ut med egna 
modeller och nu tillverkar han olika former 
av gummimotormodeller till SMFF och 
skolor.

 – Tidigt kom jag igång med att göra 
el- och förbränningsmodeller för lina. De 
såldes bland annat av Clas Ohlson. På 
den tiden fanns inga lipo-batterier så de 
el-modellerna fick ström genom linorna, 
fast nu skulle det gå utmärkt att göra på 
annat sätt.

Ett gammalt intresse
Eriks modellintresse är av gammalt datum. 
Fast riktigt hur det började vet han inte.

– Det var en annan tid då. Modellflyg på 
50-talet var väl lite så som dataspel är nu. 
Modeller fanns överallt i butiker, dessutom 
från svenska tillverkare.

Studierna till folkskollärare företog Erik 
i Umeå, en stad där profiler som Göran 
Andersson (senare Alseby) och Erik 
Björnvall studerat i. Och kanske var det de 
gossarna som lämnat efter sig en ansenlig 
arsenal av modellflygprylar i ett gammalt 
kasernkök.

 – Där flyttade jag och Kaj Johansson, 
den sedermera kände radioreparatören, 

in och gjorde oss hemmastadda. När vi 
kom dit var klubben på nedgång. Björnvall 
och Alseby hade flyttat men massor av 
prylar var kvar och jag vet inte om det var 
gemensamma klubbgrejer eller om de 
bara lämnat sakerna där.

Provat det mesta 
Efter studierna flyttade familjen Huss till 
Skara och kom på så sätt in i det områdes 
modellflygkultur. Erik flög alla linklasser 
fast påpekar att han alltid fuskat i friflyg. 
Framförallt gjorda han sig ett namn inom 
Combat och Stunt, klasser han nådde en 
hel del framgång i. Erik har dessutom alltid 
en okomplicerad inställning till allt vad 
modellflyg heter, inget tycks honom svårt. 

Roligast är ungarnas glädje
När vi frågar honom om vad som är 
roligast får vi ett föga överraskande svar 
av den gamle folkskolläraren.

– Roligast är nog att se ungarnas glädje 
när vi anordnar sportlovsaktiviteter med 
Linecenters flygplan.

Men han har även ett, andra, alternativt 
svar.

– Att vara ute en fin sommardag och 
trimma friflygplan är fantastiskt. Det är 
något visst med modeller som flyger fritt. 

På äldre dar, Erik är född 1946, 
dristar han sig till att då och då ta fram 
radioplanen. 

– Ja, är det skönt att koppla av med lite 
enklare grejer…

Conny Åquist

Modellerna ska naturligtvis provflygas.
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Min Dalaresa

Erik fasar fram- och bakkanter med van hand.

Massproduktion av vingar.

Erik monterar en av sina byggsatsmodeller.

En stämpel gör tillverkningen rationell.
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Karlskoga Modellflygklubb 
fortsätter med sin traditionella Inomhusflygning 

trettondagsafton den 5 januari 2016
i Stora Halla Degerfors.

Vi startar klockan 09.00 och avslutar klockan 24.00
 

Flygavgift 200 kr/ pilot,
 som betalas vid incheckning

 
Övriga flygaktiviteter kommer
 att anordnas för barn i den
angränsande stora A-hallen

 Karlskoga Modellflygklubb hälsar alla välkomna till
en av Sveriges största flygfester inomhus 2016

15 timmar non-stop flygning i Degerfors
Inbjudan till alla inomhusflygare



38 modellflygnytt nr 5 20152 3modellflygnytt nr 3 2011 modellflygnytt nr 3 2011

Julnötter Julnötter

3

1:
Den här mannen var pionjärflygare och 

cowboy. Han skrev så här om maskinen 
han övade med: ”Den hade 16 hästkrafter, 
gick aldrig över 4 minuter och hängde i luf-
ten som en äggstinn, skadeskjuten ejder-
hona. Det var aldrig frågan om att stanna 
motorn. Den stannade av sig själv.”

1 Glenn Curtis
X Carl Cederström
2 Louis Blériot

2:
Vilket landskap kommer man att tänka 

på här?

1 Gotland
X Södermanland
2 Skåne

3:
När han fyllde 50 fick han detta plan av 

sin mor i födelsedagspresent. Planet fick 
till och med hans initialer som regnr. Med 
det hjälpte han barn som led av…

1 Tbc
X Kikhosta
2 Krupp

4: 
Modellen heter som ett fordon.

1 Skoter
X Vespa
2 Moped

5: 
Igor Burger flyger F2B. När han är ute 

på tävling har han ett hyss för sig. Han 
äter alltid…

1 Fisk
X Hamburgare
2 Veggokäk

6: 
Ett ”statistplan”, en så kallad mock up, 

från en film. Vilken?

1 Vit som en snö.
X Dessa fantastiska män… 
2 Luftens hjältar

7:
Denne musika-

liske fåntratt hade 
ett artistnamn 
som får en att 
tänka på en mo-
dellflygplansgren.

1 Lina
X Friflyg
2 Radio

8:
Denna hemmagjorda 
modellmotor är till en…

1 Tiger Moth
X Jungmann
2 Fairchild 

9:
Här störtade en…?

1 Loadstar
X Dakota
2 Mosquito

10:
När man ser denna katamaran tänker vi 

raskt på ett…?

1 Segelflygplan
X Linflygplan
2 F3A-plan

11: 
Rolls-Roys tecknade ett licensavtal med 

amerikanarna rörande detta plan. Vad het-
te jänken som tog fram det första försla-
get.

1 Allan
X Dave
2 Edsel

12: 
Detta är luftbromsen på…

1 Hawker Hunter
X Lansen
2 Viggen

13: 
Vi flyger nu 

med en DC-3 
över…

1 Umeälven
X Nordre älv
2 Ätran 

14: 
985: Beväpningen till en…

1 Lansen
X Hawker Hunter
2 Saab 21

15: 

Mannen till vänster bygger en modell av 
en sådan, medan mannen till höger störta-
de med en sådan. Båda heter Anders och 
kärran de snackar om är en…

1 Spitfire
X Mosquito
2 Falco

16:
Damen här var 

lite berömd. Hon 
hade samma efter-
namn som en lite 
mer berömd flyga-
re…

1 Bader 
X von Richthofen
2 Rickenbacker

17:
Denna kärran får en att tänka på musik 

som gjordes berömd av…
1 Dorsey
X Miller
2 Bechet

18: 
En berömd stridspilot sa något i stil med:
”Mord är mord är mord, även med statlig 

sanktion.”
Han hette:

1 Brown
X Galland 
2 von Richthofen 

19: 

Modellen bär samma namn som ett…

1 Trafikflygplan
X Stridsflygplan
2 Sjöflygplan

20:

På ön i bakgrunden störtade en…

1 Jas
X Gripen
2 Viggen

21:
Här kommer vi att tänka på en…

1 Adelsman
X Riksdagsman
2 Snobb

2

4

6

5

7

8

11

15

Go jul i stugan!
Att hitta på frågor till Julnötterna är 
en klurig uppgift nuförtiden. Nätet för-
ändrade allt, skulle man kunna säga 
utan större överdrift. Så… förutom att 
julnötskonstruktören önskar alla en 
fröjdefull jul, så får han väl säga som 
så: Hej och hå, googla på!

Svar skickas innan 
januari månads utgång till: 
Conny Åquist
Krongatn 10
456 32 Kungshamn
eller:
conny@tidningen.se

10 14

9

12

13

16

17

19

20

21

Lycka Till!
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F ör mig var en av sommarens absoluta 
höjdpunkter att åka till Dalarna och 
deras nostalgiträff den 1 augusti.  

Helt fantastiskt det var runt hundra gamla 
godingar till modeller och piloter. Vem 
minns inte bland annat Keneth Holm, 
Benny Kjellgren och Göran Ridderström 
de gamla multirävarna som flög sina 

Nostalgimeeting 1/8 2015
Nostalgi

gamla F3A modeller med äran i en 
mycket avkopplande och gemytlig anda. 
Allt till Micke Bergs överinseende och 
berättelser om modellerna och respektive 
piloter. Och självklart på Drags så fanns 
det god tillgång till förtäring för den sugna.  
Har du möjlighet kom till 2016 års nostal-
giträff vilket jag verkligen hoppas klubben 

kommer att genomföra det kommer finnas 
annons om det i Modellflygnytt. Bifogar 
lite bilder på de gamla godingarna så se 
och njut av en ( nästan) svunnen tid.

 Åke. K
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Vi visade upp oss och syntes nog rätt bra 
den här gången! Roll-ups och emblemen 
kunde inte undgår någon!

Vår TV-skärm med RC-flygsimulator 
användes flitigt. Kul att se hur snabbt även 
små barn kunde lära sig att styra!

Många överex av MFN blev utdelade och 
de som var kvar efter mässan lämnade 
jag till Wenzels för utdelning i butiken. 
Jag tycker att vi ska vara rädda om de 
få hobbyaffärer som finns kvar i dessa 
internetbeställningstider!

Nu råkade vi hamna i linje med fläktarna 
från båtdammen, så det blev lite svårt 
att visa friflygande inomhusmodeller. Vår 
montergranne och leverantör Erik Hus, 
Linecenter lyckades ändå få ett fint trim 
på sina gummimotormodeller.

Postitivt med Mässan var att det var gott 
om golvyta mellan de olika utställnings-
montrarna. Det blev aldrig någon trängsel 
för publiken. Och takhöjden var egentligen 
tillräcklig för att kunna flyga små och lätta 
modeller!

Men mässledningen hade av olika 
skäl valt att placera en en liten och väl 
avskärmad flygbur i en hörnan av lokalen. 
Det fungera nog bra och säkert för 
multikoptrar, men 18 x 18 m är trångt för 
att flyga även små modellplan. 

Johan Bjurling MFT gjorde några 
modiga flygningar med start och landning 
i båtdammen med en liten Cub på 
flottörer! Någon annan än Johan hade nog 
inte klarat att flyga så säkert, för det var 
verkligen trångt!

Till kommande Mässor skulle jag önska 
att vi fick en betydligt större flygbur, så att 
vi kan visa lite mer modellflygning!

Det behövs lite överraskning på en 
Mässa! Jag minns när man startade 
en McCoy .60 10 kubik speedmotor i 
Ostermans Marmorhallar! Det vara många 
år sen, men jag minns ännu tonen!

Nu gjorde jetflygarna några motorstarter 
på innergården mellan de olika 
mässhallarna. Det drog verkligen folk!

Vi kanske skulle ha passat på att starta en 
vass modellmotor samtidigt? Många unga 
har nog aldrig hört en riktig modellmotor, 
då det mesta går med elektricitet idag?

Det finns en hel del bilder till och även i 
fullt format ifall det behövs…

Sven Pontan

Hobbymässan i Älvsjö
Hobbymässan
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J ag gillar inte svensk invandringspo- 
litik. De, som kommer hit, ska 
heller inte kvoteras ut på de olika 

kommunerna enligt Ylva Johanssons 
förslag. Det är EU, som ska fixa det där. 
Hur dom löser problemet är en annan 
fråga. Ännu en fråga lyder säkert: Vad 
tusan har det här med modellflyg att göra?

Svenskundervisning
För min del får jag söka mig tillbaks några 
år. Jag råkade bli lärare i svenska språ- 
ket för invandrare i Röda Korsets regi. Är 
snart på tredje året där. Har förmånen att 
få träffa otroligt goa människor. (Vad har 
det här med modellflyg att göra?)

Vid avslutningen satt jag och pratade 
med två killar från Eritrea. Vad de heter 
kan jag inte skriva här, för min dator har 
inte de nödvändiga bokstavskrumelurerna 
för det. En söndag, då hostronet och jag 
körde förbi Knebildstorp – där de två 
och 55 andra bor – stannade vi där och 
jag gick in. Mina kompisar var inte där, 
men ett tiotal andra, som stod/satt/låg i 
dagrummet.

Man frågande om jag ville ha kaffe, men 
jag tackade nej. Frugan väntar i bilen, sa 
jag. I nästa ögonblick satt hon och jag 
mitt i gänget med kaffe och bulle. Vi hade 
trevligt och det blev kramar, då vi skildes 
från dem. (Men vad har det här med 
modellflyg att göra?)

Ingen kan stoppa mig!
På hemfärden pratade vi om grabbarna, 
som denna söndag inte hade något att 
göra. Det var likadant alla dagar för dem. 

Då tände gubben Tingwall och kontak- 
tade SMFF-styrets Claes Wahlund och 
Lova Bannister med den enkla frågan ”kan 
jag få köpa ett trettiotal Lucys av SMFF”. 
För att förklara mig berättade jag om mina 
planer om att lära dem plocka ihop sin 
modell, lära dem trimma den för att flyga 
den optimalt. Samtidigt som det hör- 
des vissa uppmuntrande rop från Styret 
kom ett stort paket med Lucies från för- 
bundsexpeditionen. Jag kände mig stärkt! 
Nu ska köras hårt! (Jo, det har nåt med 
modellflyg att göra!)

Okej från Chefen!
Jag har lärt mig att förankra mina ibland 
knasiga idéer så jag drog det hela för Da- 
niel Nilsson, chef för främlingsboendet. 
Det blev inte bara okejat av Daniel utan 
jag kände också visst stöd från honom då 
han introducerade mig inför ett tjugotal 
grabbar. Jag körde mitt race på mitt sätt!

Är ni intresserade? frågade jag och höll 
upp en platt plastpåse framför dem. Det 
var inte många som reagerade. De såg 
mest undrande ut. Då tog jag fram min 
färdigmonterade Lucy.

Flyg ger liv i luckan 
och bjuder på frisk luft!

Knebildstorp



45modellflygnytt nr 5 2015

Är ni intresserade? frågade jag och lät 
min Lucy med halvt uppvevad motor gå i 
en mjuk vänstersväng ovanför deras hu- 
vuden där de satt. Man applåderade!

Alla som ville vara med fick anteckna sitt 
namn på en lista, varpå de fick en påse 
Lucy. På mindre än fem minuter var listan 
fulltecknad och alla påsar utdelade till in- 
tresserade. Det saknades påsar, så jag 
kontaktade återigen SMFF med en hum- 
ble vädjan att få mig tillsänt ytterligare ett 
tjugotal.

Var, när & hur med Lucy
Innan vi drog igång och släppte de vilda 
grabbarna fria hade jag en genomgång på 
den vita, svarta tavlan, där jag gick igenom 
lite om var, när och hur det bör flygas med 
Lucy. Trots att hon är en liten flygmaskin 
är det skäl att gå igenom vissa säkerhets-
regler.

VAR det kan vara lämpligt att vädra 
henne även om det inte är någon drönare 
det handlar om. Lucy gillar att flyga såväl 
inomhus som ute i lugnt väder. Annars får 
hon det svårt.

HUR man vevar upp sin Lucy är viktigt. 
Flera grabbar vevade åt fel håll. Att det 
inte var bra förstod alla sedan jag star- 
tat en Lucy med propellersnurr åt fel håll! 
HUR man fintrimmar tog vi också upp och 
framför allt hur man startar – inte med ett 
enorm spjutkast, utan mer smekande med 
en lätt nedåtriktad nos. Med mera!

Innan jag drog hemåt blev det några 
provkast ute på gården, där två stora kas- 
tanjer ställde krav och två långa krattor 
stod beredda att se till att det kunde bli 
fortsatta flygningar.

Lucy är dock en mycket tålig dame 
lämplig för förstagångspiloter. Inga ska- 
dor på någon rapporterades efter två 
da- gars intensivt flygande. Dingwallius rå- 
kade dock sätta sig på sin egen Lucy. Brot- 
tet på hennes kropp löstes med en enkel 
steloperation. där Biltemas super-snabb- 
lim + spray spelade huvudrollen.

Varför dessa rader?
Jo, det är enkelt att förklara. Jag ville be- 
rätta för omvärlden att en liten Lucy kan 
sprida glädje, stor glädje på områden där 
man minst anar det. Den glädjen delas 
av alla inblandade. Därför skulle jag bli 
både glagd och tacksam, om detta mitt 
lite avvikande initiativ kunde upprepas i 
mängd över Sverige. Det är hela modell-
flygSveriges representanter värda att få 
uppleva.

För att inte tala om vad man bidrar med 
att stötta med människor i nöd – med ett 
enkelt litet modellflygplan kallat Lucy för 
15:-/styck. Delad glädje är dubbel glädje 
säger man. Tusan vet om inte där här är än 
bättre! i sin anspråkslöshet.

Sture Tingwall

Knebildstorp
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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

Dream. Explore. Fly.™

HobbyZone® Sport Cub S
RTF: HBZ4400    
BNF: HBZ4480

FLYG MED FLOTTÖRER ELLER FPV.

HobbyZone har gjort det enkelt att utveckla sitt flygande! Med 
flottörer (EFLUA1190) kan modellen lätt starta och landa på vatten. 

Sport Cub S är också helt förberedd för SPEKTRUM Ultra Micro FPV 
systemet. (SPMVS1100). Detta fungerar perfekt i kombination med 
Beginner Mode. 

Beställ modellen direkt i vår webshop! Där finner du också filmer, tillbehör och 
massa annat kul för att göra ditt modellflygande ännu roligare!

www.mft.nu

Med SAFE Teknologi (Sensor Assisted Flight Envelope) har 
HobbyZone Sport Cub S blivit det självklara valet för nya såväl som för de mer 
erfarna modellflygarna. I ”Nybörjarmode” kan en helt ny pilot lära sig 
grunderna för 4-kanals RC-flygning på egen hand. Lutningsvinkeln är begränsad, 
och modellen rätar upp sig själv så snart man släpper spaken. I de mer 
avancerade flyglägena minskas eller tas lutningsbegränsningen bort och 
modellen kan flyga aerobatic. Med ett tryck på ”Panikknappen” rätar modellen 
alltid upp sig automatiskt! AS3X-gyrostabiliseringen gör att modellen känns 
stabil även i en hel del vind.

MÅNGSIDIGHET SOM UPPSKATTAS AV ALLA!

Entry-level Ease.
Pro-Level Perks.
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