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

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

Marknadens pålitligaste tillverkare av glödstifts-

motorer med topp-kvalitet tillverkar även mycket 

fina bensinmotorer för den som önskar det bäs-

ta inom förbränningsmotorer för R/C flyg.

Jämfört med glödstiftsmotorer har 

Saitos  bensinmotorer mycket 

bättre bränsleekonomi med 

bibehållen kraft i förhållande till vikt som är perfekt för ditt 

nästa skalaprojekt! Sortimentet av enkelcylindiga bensin-

motorer startar från 10.9 cc och den största motorn har 40.2 

cc slagvolym. Twin-motorerna finns i två storlekar: 57 & 61 cc, 

och de magnifika trecylindriga stjärnmotorerna finns i fem 

storlekar från 19.2 cc till 90 cc!.   Låt din nästa bensinflygmotor 

vara en Japansk 1-, 2- eller 3-cylindrig SAITO!

Sedan slutet av 70-talet har Japanska Saito Seisakusho Co. 

tillverkat väldigt fina 4-takts förbränningsmotorer med 

mycket hög kvalitet för R/C flyg. Alla deras 4-takts 

motorer kännetecknas av en Hemi-topp, 

stora ventiler, kamaxel med rakskurna drev 

för minimala effektförluster, hårdkromad 

cylinder och deras karaktärisktiska V-for-

made stötstänger.

Glödstiftsmotorerna från Saito finns 

med en-, två-, tre- eller femcylindrar 

och med cylindervolym från 6.6 cc 

till 53 cc!

Minicars Hobby Distribution AB har 

hösten 2016 tagit över den Nordiska distri-

butionen av SAITO motorer och produkter. Vår första lever-

ans från Japan väntas hem i slutet av November.

D i s t r i b u e ra s  av  Ca r ro c a r  A B  ·  K o n s u m e nt k o nt a k t  te l :  0 1 3  -  1 2  2 2  2 3  ( 9 - 1 2 )  ·  i n fo @ c a r ro c a r. s e  ·  w w w. c a r ro c a r. s e  ·  Åte r fö r s ä l j a re  s ö k e s  p å  v i s s a  o r te r

Toruk AP 10 är en modern drönare utrustad 
med en högklassig 16MP kamera. Du kan välja att ta stillbil-
der eller multibilder eller filma med äkta HD upplösning med 
1080P / 25fps. Toruk AP 10 är utrustad med GPS, Kompass, 
Höjdmätare, Kom-Hem funktion, Fail-Safe, mm.
40.EEAP10 • Cirkapris: 6 995.-

4 995.-
KAMPANJ i  utvalda butiker

TOC YAK 54 är ett aerobatic flygplan byggt för att klara även de 
mest avancerade manövrarna. TOC YAK 54 finns i storlekarna 
30%, 33%, och 35%. I TOC serien finns även TOC Pitts M12 30%, 
ett dubbeldäckat 3D flygplan.
Spännvidd: 2210mm - 2718mm • Längd: 1918mm - 2413mm
40.TT46 • Cirkapris: från 7 995.-

5395.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Pris från:

695.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Pris från:

Thunder Tigers mycket detaljerade skala flygplan. Modellerna 
är förberedda för en 3-kanals radio med gas, höjdroder, och 
skevroder. De finns i versioner med eller utan motor.
Spännvidd: cirka 860 mm • Längd: cirka 710 mm
40.TT43 • Cirkapris: från 895.-

En ”riktig” Trainer med borstlöst motorsystem! Med en spänn-
vidd på 1550 mm får Tiger Trainer MKIII BL mycket stabila 
flygegenskaper. Byggd med balsa och ply. Levereras RTF med 
installerad 2,4G radiostyrning!
Spännvidd: 1550 mm • Längd: 1274 mm
40.TT4599-F20 • Cirkapris: 4 295.-

1 995.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Snabba fläkt flygplan från J-Power. Allt utom sändare, mot-
tagare, och drivack ingår!

1495.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Cirkapris: 2795.-

1395.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Cirkapris: 2595.-

1395.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Cirkapris: 2495.-

2795.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Cirkapris: 4995.-
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HOS OSS HITTAR NI BLAND ANNAT

 

   

CLOSE-OUT SALE PÅ FUTABA

VI HAR RABATT PÅ UPP TILL 

-25% PÅ INNEVARANDE LAGER
BEGÄR LISTA

  

KAMPANJ PÅ                

SERVON OCH MOTTAGARE 
18-40% TILL DEN 31/12 -16

 

CLOSE-OUT SALE BEGÄR LISTA

RABATTER PÅ 40-90%
FÖRST TILL KVARN

www.3fhobbyservice.jetshop.se Mail: 
trefhobbyservice@allt2.se

Tel. 070 62 61 370 Adress: Gyllenhjelmsväg 3 61136 Nyköping
Reservation för prisändringar och slutförsäljning som står utanför vår kontroll
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INNEHÅLLLEDARE

Funktion Namn E-post 
Ordförande tf Roland Brebäck ordforande@modellflygforbund.se 
  
Kassör Lennart Andersson kassor@modellflygforbund.se 
VO-Elit Mattias Hammarsköld ordf_voelit@modellflygforbund.se 
VO-Bredd Sven Pontan ordf_vobredd@modellflygforbund.se 
tf vice ordförande Ulf Höglin suppleant@modellflygforbund.se  

Verksamhetsområde Bredd
Funktion Namn E-post
Chef Sven Pontan ordf_vobredd@modellflygforbund.se 

Verksamhetsområde Elit Styrelse
Funktion Namn E-post
Chef Mattias Hammarsköld ordf_voelit@modellflygforbund.se  

Modellflygnytt
Redaktör Mikael Hansson redaktor@modellflygforbund.se

Webb
Webbredaktör Magnus Bernroth webbredaktor@modellflygforbund.se

Kansli modellflyg Propania Lars Ekstedt Sveriges Modellflygförbund, Box 7819
 103 96 Stockholm 0735-07 29 50 E-post: kansli@modellflygforbund.se

Styrelsen SMFF 2017

Förbundsmötet Sid  8

Felix Scander JVM-mästare Sid 10

Säsongens första Pylontävling Sid 16

Great Planes Quik del 2 Sid 18

Skala Sör Sid 22

Modellflygmuseet i Simrishamn Sid 26

Meeting Sid 30

J28 Vampire del 2 Sid 37

MFK Direkt: 78 medlemmar
Modellflygförbundet har  
3360 medlemmar, 162 klubbar 
och tävlar i 40 olika klasser

Flygsports förbundet:  
ca 20.000 medlemmar, 370 klubbar, 8 grenförbund
- Modellflyg - Ballongflyg - Motorflyg - Konstflyg 
- Hängflyg - Skärmflyg - Segelflyg - Fallskärmshoppning

                      Medlemsantal 
År Kategori Antal
2014 Familj 307
2014 Familj förstaårsrabatt 38
2014 Junior 180
2014 Senior 2779
2014 Senior förstaårsrabatt 337
2015 Familj 300
2015 Familj förstaårsrabatt 22
2015 Junior 209
2015 Senior 2746
2015 Senior förstaårsrabatt 304
2016 Familj 297
2016 Junior 156
2016 Senior 2829

Hej Modellflygare

Tack för Förtroendet.
Jag får tacka för förtroendet jag fått som 

ordförande för SMFF under 2017. Det är ett 
intressant och spännande år som ligger framför 
oss. Mycket kretsar runt luftrumsfrågor både 
på nationell och internationell nivå. Vårt 
deltagande i Transportstyrelsens referensgrupp 
för nya luftrumsregler som vi deltagit i är nu 
slut. Nu ska Transportstyrelsen skriva ihop 
en remis av alla kloka idéer som kommit upp 
på bordet och senare i vår kommer den ut så 
att alla instanser ska få säga sitt. Planen från 
transportstyrelsen är att de nya reglerna ska 
börja gälla i januari 2018 

Under tiden som det pågår hade man ju gärna 
smitit ner i bygglokalen men då tar det interna-
tionella arbetet fart. Uffe Höglin och B-O 
Samuelsson åker ner till Wesel i Tyskland 20-21 
maj för att vara med på EMFUs första möte. 
Detta för att bevaka och verka för ett fortsatt 
så fritt modellflyg som möjligt i Europa. Det 
är sådant som ger mervärde att vara med i ett 
förbund som SMFF. Det är bevakning av möjlig-
heterna till fortsatt modellflyg som medlemsav-
giften går till. Det har varit en del diskussioner 
om att det är för dyrt med 420 kronor per år 
och att SMFF inte vänder sig till hobbyflygarna, 
även kallad Söndagsflygaren. 
Inget kan vara mer fel!

 Det är ju söndagsflygaren som är SMFF. Glada 
pojkar, män och gubbar som gillar modellflyg. 
Och jo det finns några damer, flickvänner och 
fruar som är engagerade också men inte så 
många tyvärr. Att SMFF endast skulle rikta 
sig till de tävlande är en vald sanning som 
inte kommer från SMFF. Vi i styrelsen har 

försökt förstå varför denna missuppfattning 
råder, och kommer att under våren och hösten 
försöka förklara hur relationerna med de olika 
organisationerna inom Riksidrottsförbundet 
hänger ihop. Där ingår också förståelsen för 
att ha klubbstadgar som harmonierar med RFs 
normalstadgar och är uppdaterade. Vi har på 
senare tid allt för ofta fått medla och hjälpa 
till i klubbar som har otidsenliga stadgar trotts 
flertalet uppmaningar om att uppdatera dem.

Vi är alla modellflygare och några hundra har 
valt att tävla åtta till tio gånger per år. Vad är 
dessa klubbkompisar de övriga 355 dagarna på 
året när de inte tävlar? Att det i styrelsen finns 
uppdrag med olika ansvarsområden betyder 
inte att vi ska dela in våra kompisar i olika 
kategorier. 

I helgen 22-23 april genomfördes den första 
tävlingen i F3U droneracing i Göteborg. Det ska 
bli skoj att höra hur det gick. Framförallt om 
det nya tidtagningssystemet fungerat som det 
ska. Försöken har varit över förväntan. Nu ska 
det användas i skarpt läge under tävling och då 
kan det dyka upp lite överraskningar.  Från mitt 
håll hoppas jag att det har gått bra.

Längre bak i detta nummer hittar ni många 
inbjudningar till sommarens alla träffar och 
tävlingar. Hoppas ni har möjlighet att besöka 
ett eller flera av de olika arrangemangen. Och 
glöm inte Pylon VM i Dala-Järna vecka 30. Jag 
vet att det saknas några funktionärer så försök 
att hjälpa till om ni kan. 

Ha det så gott och så hoppas vi att våren sätter 
lite fart nu.

Rolle

Manusstopp för nr 3, 5 juni. Utgivning 30 juni
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F
örbundsmötet startade med Flyg Sport Förbundets 
årsstämma. Salen var välbesökt med represen-
tanter från flygklubbar över hela landet. Mötet 
genomfördes i en god anda och det var en givande 
diskussion om Flyg Sport Förbundets bedrivna 
verksamhet under 2016. 

Bengt Lindgren har valt att avgå som ordförande då han inte 
kan sitta kvar på grund av att han blivit invald i FAI styrelsen 
som FAI Executive Director. Vi tackar Bengt för denna tid och 
önskar honom ett stort lycka till framöver!

Som ny ordförande för FSF tillsattes Anders Åkvist, varmt 
välkommen! 

Under förbundsmötet så beslutades det att styrelsen skulle 
reduceras. Då alla flygsporter har haft representanter i 
styrelsen så har detta medfört att det varit alldeles för många 
personer involverade. Beslutet innebär att det framöver 
endast kommer var 5 styrelsemedlemmar, dessa kommer att 
väljas under förbundsmötena. 

Helsingborg har lämnat in en motion om styrelsens arbete 
och dokumentation, de tycker att arbetet och dokumen-
tationen har varit bristfällig. Motionen fick rätt i en del av 
att-satserna samt att en del av motionen åter remitterades till 
styrelsen för nytt svar. Samma motion var även inlämnats till 
styrelsen i SMFF där svaret blev det samma. 

På kvällen efter avslutat förbundsmöte ägde mingel rum. 
Under minglet delades förtjänstmedaljer ut, från modellflyget 
var det tre personer som fick medaljer:

Per Findal - för sin insatts i EM där han tog en silvermedalj 
i F1A. Owe Andersson – för sin insatts under F2B, han fick en 
stor Grabb med diamant medalj. Bengt-Olof Samuelsson – för 
sin insatts under F2A och F2C, han fick en Stor Grabb med 
diamant medalj

Både Owe Andersson och Bengt-Olof Samuelsson kan nu 
mera titulera sig som vinnare av dubbel Stor Grabb. 

Under medaljutdelningen avtackades Bengt Lindgren för 
sitt betydande arbete i FSF, han fick en hel del medaljer 
och för sitt gedigna arbete för SMFF utsågs han även till 
hedersmedlem.

SMFF förbundsmöte i Örebro 
söndagen den 26 mars 2017.
Innan mötet börjades upprättades röstlängd samt att 
röstkorten fördelades bland delegaterna, röstlängden 
fastställdes till 48 st röster.

Innan årsstämman började diskuterades även problemen 
med IdrottOnline där Lars Ekstedt redogjorde för alla om vad 
som har skett. Lars förklarade att när licensmodulen byttes ut 
i början 2017 medförde detta problem. Det har bidragit till en 
stor arbetsbörda för Lars och styrelsen.

Sedan var det dags för luftrumsgruppen: Ulf Höglin, Tomas 
Lejon och Per Nilsson, från luftrumsgruppen berättade om de 

pågående diskussionerna med Transportstyrelsen angående 
de kommande internationella reglerna om nyttjandet av 
luftrummet. Mycket av diskussionerna är konfidentiella och 
kan med det inte sättas på pränt här, men Ulf, Tomas och 
Per förklarade att diskussionerna har gått mycket väl och att 
det till och med ser ut som att det kan bli vissa lättnader mot 
idag. 

I Transportstyrelsens regeldiskussioner klassas modellflyg 
och drönare som samma sak, vilket är minst sagt intressant. 
Ulf Höglin är nu med i en referensgrupp hos Transportsty-
relsen angående dessa frågor. Man räknar med att ärendet 
kommer ut på remiss under april i år för att sedan klubbas 
igenom 2018-01-01. Flygsportförbundet har också bildat en 
kommitté som har till uppgift att föra alla myndighetsrela-
terade frågor.

Roland Brebäck öppnade sedan förbundsmötet och stämman 
med att utse Bo Samuelsson till ordförande för mötet och 
Lars Ekstedt till sekreterare. Till justeringsmän valdes Lars 
Strågen och Magnus Östling, de valdes även till rösträknare 
tillsammans med Per Nilsson och Johan Bjerkander.

Verksamhetsberättelsen genomgicks. På Elits verksam-
hetsberättelse gjordes några smärre resultatjusteringar. Det 
noterades att vissa tävlingsklasser (även på internationell 
nivå) har inte lämnat in verksamhetsrapporter trots flera 
påstötningar. Frågan hänsköts till V- Ordf i Elit. Orsaken till 
avsaknaden av verksamhetsberättelse för Bredd förklarades, 
varvid redaktören fick göra en muntlig redovisning över vad 
som gjorts under det gångna året.

Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2016. Förslag från styrelsen var att 
medlemsavgifterna för 2018 lämnas oförändrade. Styrelsens 
förslag att Webbredaktör samt att Redaktören skall ingå i 
styrelsen godkändes. Dessa skall väljas på en två års period. 
Det betyder att styrelsen har utökats med två nya styrelse-
medlemmar. Det beslutades även om att medlemstidningen 
skall vara kvar i sin nuvarande form.

Nytt för i år är att daglicens kan sökas för de piloter som ännu 
inte är med i MFK DronRace. Daglicens och försäkring skall 
lösas för 85 kr per tävlingstillfälle. Endast två daglicenser per 
pilot och år är möjliga att teckna. En pilot som löst daglicens 
har inte möjlighet att lösa FAI-licens, för det krävs klubbmed-
lemskap enligt FAI:s regelverk. Det är för att vi skall få igång 
den nya klassen inom SMFF DronRace. Bengt Lindgren 
kommer att vara ordförande för denna klubb.

Nytt är också att nya klubbar som bildas måste vara minst 
tio medlemmar. Det är bara för att vi skall ha samma regler 
som finns inom FSF. Detta förslag godkändes men i och med 
att detta är en stadgeändring kommer den inte att kunna 
träda i kraft förrän vid nästa årsstämma.

Med dessa ord anser jag att det mesta från helgens 
begivenheter är uttömda och att detta skall ses som vad 
redaktören uppfattade att det beslutades om. Det betyder att 
det undertecknade protokollet från mötet är de handlingar 
som äger laga kraft.

Mikael Hansson

FSF förbundsmöte i Örebro 
lördagen den 25 mars 2017

Per Finndal får medalj  för sina insatser i F1A av Bengt Lindgren.

Owe Andersson får sin medalj i diamant av Bengt.

Bengt Olof är mycket nöjd över sin medalj i diamant.

Bengt Lindgren avtackas med medalj av nye ordförande för 
FSF Anders Åkvist.

 Bengt får aven present av ordf. Anders Åkvist samt kanslisten 
Lars Ekstedt.

Bengt Lindgren avtackas av ordförande för SMFF Roland 
Brebäck och där Bengt får sitt hedersmedlemskap i SMFF.

En glad Bengt Lindgren med alla utmärkelser. Tack för ett bra 
jobb under dessa år.

Ordförande Bengt-Olof Samuelsson samt sekreteraren Lars 
Ekstedt.
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Felix Scander vann 
junior -VM i F3P
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D
å var en lång F3P-säsong tillända. Efter mycket 
hårt arbete och förberedelser som egentlig pågått 
sedan i februari 2016, kröntes säsongen för Felix 
Scanders del med en medalj av ädlaste valör, FAI 
guldmedalj från segern i JVM. Och trots att Felix 

bara är 16 år gammal är han redan en erfaren modellflygare – 
det här var hans tredje VM-start, fast i olika klasser.

 
Mycket planering
Mellan den 18 till den 25 februari 2017 gick världsmäster-
skapet i F3P i Strasbourg.

Laget som åkte ner bestod av lagledare Michael Scander, 
juniorpilot Felix Scander från Brännebrona FK, seniorpilot 
Gunnar Karlsson tävlande för Trollhättans MFK och 
seniorpilot Alexander Moberg medlem i Kungshamns MFK.

– Laget togs ut efter resultatet i SM 2016, förklarar Michael.

Att förbereda sig för ett VM kräver mycket planering och 
förberedelse, inte bara i ren träning utan det gäller allt 
runtomkring också. Bara problemet att hitta halltider i en 
hall som motsvarar de mått som den hall VM går i var en 
utmaning! 

– Denna gång har vi flackat land och rike runt för att kunna 
träna. Vi flygare är oftast förpassade till tider som ingen 
annan vill ha så det brukar bli efter 21:00 på kvällarna – 
bara detta blir ju svårt för den som har jobb och skola att 
sköta, framförallt då det är 5-7 mil att åka. Man skall inte tro 
att man kan få gå före en korpfotbollsträning till förmån för 
VM-träning i normal kommun. Jag måste dock framhäva ett 
par undantag och det är Götene samt Falköpings kommuner 
och klubben Blue Max som gjort det möjligt att träna med 
kontinuitet och kvalitet. Stort tack till dem, säger Michael 
Scander.

Att en svensk vinner VM modellflyg 
tillhör inte vanligheterna men nu har det hänt. 
Felix Scander, tävlande för Brännebrona FK, 

kan nu titulera sig juniorvärldsmästare. 

Ett år av förberedelser
På tal om förberedelser så började denna VM satsning 
redan ett år innan, i februari 2016 då den kommande VM 
arrangören genomförde en öppen internationell provtävling. 
Svenskarna valde att åka ner och delta i den, inte bara för 
att få en fördel av att ha provat hallen utan även för att reka 
förutsättningarna för boende med mera.

Det är viktigt att allt runt om funkar såsom mat och boende, 
man vill inte lägga kraft på fel saker under tävlingen.

Inför säsongen bestämde Team Scander sig för att genomföra 
minst en världscuptävling för att förbereda sig. Far och 
son-teamet hade gärna velat delta i flera tävlingar men de 
låg på max uttag på Felix ledighet från skolan så i slutändan 
blev det i detta fall två. Första tävlingen de valde att delta i 
var öppna tyska mästerskapet i Mannheim (se tidigare artikel 
i MFN 1/2017) det var ett smart val och gav ett tidigt besked 
på var de stod och vad som behövdes tas tag i. Felix gick där 
till final och blev 9:a i Tyskland. 

– Under december kämpade vi med träningen två tre gånger 
i veckan, dock i en låg 7-meters hall, men det var det enda vi 
hade tillgång till.

Tidigt i januari bestämde vi oss för att även åka till Finland 
för att delta i öppna finska mästerskapet i Iittala, berättar 
Michael Scander. 

Den tävling låg helgen innan VM började, vilket var en 

utmaning logistiskt men ändå genomförbart. Sagt och gjort, 
tillsammans med Gunnar Karlsson gav Team Scander sig iväg 
torsdagen den 9 februari med färjan till Åbo.

Öppna Finska mästerskapet bestod av träning på fredagen 
och tävlingen startade på morgonen lördagen den 11 februari.

Tävlingen var mycket givande då delar av världseliten var 
på plats. Även här flög Felix mycket bra och tog sig till final, 
slog även förre VM 6:an Iirho Lehto i ett antal sekvenser.

Ett mycket bra besked att få i detta läge, en vecka innan 
VM. 

– Felix slutade på 4:e plats, berättar pappa Michael.

Till Finland
Redan klockan 05:00 på söndagsmorgon gav svenskarna sig 
iväg mot Åbo för att ta färjan till Sverige,

nu väntade tre dagars hårdträning i Falköping för hela laget. 
Ett fantastiskt tillfälle att fixa och finslipa de sista detaljerna 
i programmet. 

– När det gäller Felix så började jag ana att det kanske kunde 
bära en bra bit, kanske till och med till VM-final, detta efter 
att VM-tvåan Janne Lappi och VM-trean Donatas Pauzuolis 
berömt Felix flygning och skickat med oss ett antal mycket 
värdefulla tips om flygningen.

Något vi kunde ta hand om under träningsdagarna i 
Falköping.
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Till Falköping hade även Alexander Moberg tagit sig loss 
från sina studier och kunde fullt ut delta i lagträningen. Även 
Alexander och Gunnar visade på stora framsteg i flygningen 
under dessa dagar, vilket bådade gott för lagtävlingen. 

Alexander och Gunnar hade som mål att
förbättra sina placeringar från förra VM.
Med tre dagars intensiv träning fortfarande färskt i bagaget 

packade grabbarna på fredagen den 17 februari minibussen 
full och styrde kosan 155 mil söderut genom Danmark och 
Tyskland. Ganska skönt att slippa köra själv denna gång, 
tycker Micke, nu var de tre att dela på den bördan.

Endas Felix kunde slappna av helt, längst bak i bussen.
– Vi körde över natten till lördagen och var framme enligt 

plan tidigt på lördag morgon den 18 februari. Vi kunde 
registrera oss i arenan på förmiddagen och där efter checkade 
vi in på hotellet.

Långt till parkeringen
En miss i planering, egentlig inte från svenskarnas sida, var 
att det var mycket svårt att hitta en parkering i centrala 
Strasbourg. Hotellets egen parkering var nere i ett minimalt 
garage i källaren, inget för en minibuss. De hänvisades till en 
gata 15 minuters promenad från hotellet! 

 – Detta fungerade inte och detta måste bara funka då vi 
hade viktiga tider att passa varje dag. 

Gunnar kom då med en lysande idé och det var att försöka 
hyra hotellets handikapparkering på innergården. Döm om 
lagets förvåning när hotellet gick med på detta och därmed 
var problemet undanröjt.

Tävlingen började med fri träning och modellprocessing 
under lördagen, söndagen samt måndagen, för att sedan dra 
igång på tisdagen.

Bra grundomgång
Tävlingen flögs i fyra grundomgångar och varje pilot flyger 
grundprogrammet fyra gånger, där den sämsta stryks. 25 
procent av piloterna från grundomgången går sedan vidare 
till final, i detta fall 13 piloter. Grundomgångarna gick bra 
för hela laget, tyvärr fick Gunnar problem med elektroniken 
och kunde inte komma till start i tredje omgången, typiskt att 
detta händer just på VM.

Felix flög mycket stabilt och låg 7:a totalt efter första 
omgången vilket gav hopp om bra placering, nu var det bara 
upp till psyke och teknik. Felix verkade dock inte berörd 
av den tuffa konkurrensen. Det var nu det gällde – allt stod 
på spel – ett års förberedelse, all tid och resurser nerlagda i 
material och träning, måtte det bara hålla.

Under grundomgången visade det sig att den junior som var 
närmast, och det största hotet för Felix, var från Team USA, 
nämligen den regerande F3A Jr världsmästaren Joseph Szczur. 
Även fransmannen Thomas Foliguet och italienaren Mattia 
Zeni fanns med men på behörigt avstånd. Efter sista flygning 
i grundprogrammet var det så spännande i JVM-fighten att 
svenskarna knappt vågade lyssna på dem som kom och sa 
att Felix var klar till final som ende junior – det skulle ju 
innebära att han redan vara klar som juniorvärldsmästare. 

– Som far och lagledare vågade jag inte lyssna på detta, jag 
vill få ut det officiella resultatet innan vi kunde tro att det 
verkligen hänt. Nåväl, i detta läge fick jag reda på att jag som 
lagledare skulle be ge mig till lottningen av startordningen i 
finalen. Det var väl först då som jag riktigt vågade tro att det 
var sant, då endast lagledarna för finalisterna var kallade till 
detta möte.

Helt overklig känsla
 – En helt fantastisk känsla att Felix som enda junior gått till 
final, och i detta startfält med alla toppiloter på plats.

Och en hel fantastisk känsla att kunna flyga finalen som 
färdig juniorvärldsmästare. Sanning är också att vi sista 
veckan innan tränat ganska mycket på finalprogrammet. 

Faktiskt flög Felix detta program ytterligare något bättre 
än grundprogrammet, vilket också visade sig på poängen. 
Felix lyckades därför flyga upp sig ytterligare två platser och 
slutade totalt som elva och med inte så många poäng upp till 
top fem.

Prisceremoni genomfördes under pompa och ståt och den 
unge svenske grabben fick äntra prispallens högsta nivå.

– Helt fantastiskt att få uppleva svenska nationalsången 
med Felix stående högst upp med en guldmedalj runt halsen.

VM avslutades lördagen den 25 februari med en stor bankett 
värdig ett VM. Men eftersom svenska landslaget måste skynda 
hemåt till jobb och skolor var det bara att sätta sig i bilen 
redan vid 05.30 på söndagens morgon. De 155 milen hemåt 
kändes lätta att köra, trots en tung guldmedalj i bagaget.

Lagets medlemmar ser nu fram emot nästa VM 2019, men 
nu är det dags för årets utesäsong. 

Mer om Felix modell kommer längre fram.

Michael Scander och Conny Åquist

Michael Scanders kommentarer om VM:et

Gernot Bruckmann är överdjäkligt men finnen Janne 
Lappi är inte långt ifrån. Men Gernot har en överväxel. 
Han har hobbyn som jobb men man ska även komma 
ihåg att han flyger olika klasser och är suverän i dem 
alla.

Elektroniska skärmar visade poängen i realtid så 
resultatet kom ut direkt, ett nytt system som gav 
tävlingarna en ny dimension. 

En fantastiskt hög nivå på piloterna, måstet sägas. 
Bara sedan förra VM:et i Polen har nivån på piloterna 
höjts enormt. 

Materialmässigt har det stannat upp. Det har gått 
ner i dimensioner för att komma ner i vikt. De statiska 
bromsarna är borta och så har propellrarna gått upp 
till 15 eller rentav 16 tum, på VM i Polen var 13 tum 
nytt. 

Balsa har kommit tillbaka, ett billigare alternativ 
men som är lite bräckligare. Sättet att bygga går mot 
lättare vikt. Nu vägde de lättaste planen 35 gram och 
upp till nästan 60, de  flesta låg mellan 40-50. Gernots 
vägde 48 gram – allt är alltså inte bara vikt, utan 
piloten bakom spakarna. 

Modellerna var så lätta att när folk gick på kafferast 
i pausen blev luften så turbulent av rörelserna att det 
blev problematiskt att flyga.

Många tror att det är lättare att flyga sakta men det 
är tvärtom. Minimal massa i modellerna innebär att 
modellen måste spakas hela tiden. 

Från nyår åkte vi och tränade tre gånger i veckan, 
och en tid innan VM fyra gånger. 
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N
är jag skriver de här raderna så är säsongens 
första pylon-tävling redan avgjord. ”Snösvängen” 
som den enligt tradition kallas i Säter gick av 
stapeln den 18:e mars. Undertecknad var själv inte 
med men jag har hört att det som vanligt var en 

välordnad tillställning. SDRFK hör till veteranklubbarna när 
det gäller att arrangera sådana här tävlingar och det är alltid 
ett bra flyt på deras race.

Q500-pallen slutade med hemmapiloten Magnus Östling 
högst upp, med Dala-Järnas Magnus Eriksson på andra plats 
och Jeppe Hellström Östling som 3:a.

Super Q pallen blev som följer: 1:a Andreas Proos Borlänge, 
2:a Kenneth Johansson Sala och 3:a Roger Eriksson Säter

Som vanligt hade det varit många rafflande och täta heat, 
där någon försökte flyga genom en pylon och en annan råkade 
tappa sin motor mitt i heatet….Det händer som ni förstår en 
del när hornen växer i pannan och tävlingsinstinkten tar över. 

Grattis till er alla!

Nästa tävling i kalendern är den 22:a april, då är visst det 
här numret av tidningen, nr.2-2017, på tryckning. Även då 
är det de två Q-klasserna som ska köras, den här gången i 
Pålsboda. Pålsboda MFK är också en väldigt erfaren klubb 
där även större delen av F3D-landslaget kommer ifrån. Då 
är mitt mål att testa V6:an skarpt och se hur den trivs i sin 
rätta miljö.

I maj är det sen dags för årets första F3D-race. Karlskog-
aklubben är så vänliga och lånar ut sin fina anläggning till 
Svensk Pylon för en tvådagarstävling med Quicky-klasserna 
på lördag den 20:e och F3D dagen efter. Kom gärna och titta. 
Eller varför inte vara med själv i tex.Q500? 

För er som funderar på att bygga en Q500/SQ500 så finns 
det lite matnyttigt under ”info” på SPI-sidan. http://spi.snell.
st/info.htm . Bland annat finns ritning till den framgångsrika 
Mizzile X. Grabbarna i Säterklubben har lovat att bistå med 
tips och råd för den som behöver och det går även att beställa 
skurna vingkärnor av dom. 

Pylon Pylon

Säsongens första pylon-
tävling redan avgjord

Text: Thomas Nyholm
Bilder: Magnus Östling och Thomas Nyholm

Mizziler med pokaler.

Tank-tips_Sintrad klunk till Q500-tanken gör underverk. Den 
högra Tetra-ballongtanken till SQ behöver ingen klunk. Och 
trycket från ljuddämparen ligger mellan tank och ballong.

Tejpning visad med svart tejp. Ska självklart bytas till transparent 
tejp senare.

B-finalstart i Q500, Säter 2017.
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P
remiären av V6:an är avklarad och det fungerade 
som jag hoppats på.  I alla fall i stort sett.  Mina 
farhågor gällande anfallsvinkeln på stabilisatorn 
var dessvärre befogad. Vid första start så steg den 
och det behövdes någon millimeter dyktrim för at 

få den att gå rakt. Föregångaren Viper hade ett inbyggt fel på 
V-stabbens anfallsvinkel (i alla fall på de 3-4 st. som jag har 
sett). Dom har allihop krävt höjdtrim för att flyga neutralt 
och vi brukade medvetet slipa ner framkanten på stabben 
på dom för att kompensera det. Det här vinkelfelet har man 
bevisligen fixat till nu så mitt misstag att få framkanten en 
aning låg vid monteringen på Quik-V6 visade sej ju direkt…
klantigt av mej men inga större problem. 

Ett större och allvarligare problem var ett envist roderflutter 
som hördes tydligt i hög fart. Dom som har varit med om 
flutter och vet vad det är förstår allvaret i det . Att tappa 
ett roder eller ännu värre, ett servo som lägger av på grund 
av vibrationerna, får ju liksom sina konsekvenser. Bilden 

visar hur man kan prova sig fram med att försöka tejpa den 
yttersta spetsen på, i det här fallet, skevrodren. Större roder 
som dessutom sitter längre ut än föregångaren är förmodligen 
anledningen, kombinerat med ett för mjukt materialval till 
rodren.  

Det här var alltså med en Nelson SQ-motor i nosen, väljer 
man att istället flyga V6:an i standardklassen så är jag ganska 
övertygad om att rodervibrationer aldrig blir ett problem.

Jag lyckades i alla fall bli av med dessa oroväckande 
rodermissljud och istället koncentrera mig på flygningen och 
känna efter hur den går i banan. Spontant så verkar den 
snabb och den känns väldigt stabil. Och det var inga som 
helst problem med roderresponsen varken i hög fart eller vid 
landning.

Go Fast -Turn Left
Thomas Nyholm, Ludvika RFK.

Great Planes
Quik V6

Sportsman
F3K

Quik V6 del 2 F3K

F
ör att knyta an till F3K artikeln i förra numret av 
Modellflygnytt, så skall jag pusha litet för Sportsman, 
en klass i klassen inom F3K. 
Det nationella tävlandet i F3K är uppbyggt på 
följande sätt:

Sverigecupen. Detta är en cup där alla sanktionerade 
tävlingar i Sverige ingår och där dom 3 bästa tävlingarna 
räknas i totallistan.
Sportsmancupen. Denna cup ingår som en egen klass i 
Sverigecupen.
Onlinecupen. (Se MFN nr 1, 2017)

Sportsman har funnits sen 2007 vilket innebär att 2017 blir 
den 11:e säsongen. 

Sportsman är en startnivå inom tävlandet inom F3K. Många 
sportsman piloter är utmärkta flygare, men kanske inte 
riktigt håller den nivå som ”experterna”. Många sportsman 
piloter är i sin utvecklingsfas av tävlingsflygandet inom F3K. 

Det är här som det lugna flygandet på hemmafältet utvecklas 
till en högre nivå på kunskaperna inom flyget. Chansen att 
lära från ”experterna” under tävlingarna hjälper också till 
att öka kompetensen. Atmosfären är vänlig och hjälpsam. 
Många sportsman flygare är inte lika fokuserade på att vinna 
tävlingar som dom är på att förbättra sitt kunnande och 
uppnå bättre och bättre personliga resultat under tävlandet. 
Kunskapsnivån inom sportsman kan variera ganska kraftigt. 
Några är nya piloter som nyss börjat med modellflyg i 
allmänhet och F3K i synnerhet, medans andra har år av 
erfarenhet inom modellflyg.

Sportsman infördes som en klass för dom som kommer 
in som nya inom F3K samt för dom som gärna är med och 
tävlar, gillar det sociala, men som inte riktigt har lusten/viljan 
att satsa fullt ut.

Sportsman flygs som en klass i klassen, vilket innebär att 
man är med och flyger mot alla och att ens resultat räknas 
mot dom bästa, dvs ingen egen klassning gällande resultaten.

Johan Sjöberg och Stefan Brebäck mekar
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Utöver detta så finns det en egen prisutdelning och 
resultatlista.

Man kan också kvala ur, eller rättare sagt, man kan bli ur 
kvalad ut Sportsmanklassen om man börjar bli duktigare. 
Detta sker enligt ett poängsystem under ett löpande 
2-årssystem.

Historiskt så är det många duktiga F3K piloter som börjat 
sitt tävlande i Sportsmanklassen och känslan är den att 
poängberäkningen funkar bra och att när man kvalar ur 
Sportsman, så är man så pass duktig så att man är med och 
kämpar med dom bästa på en vettig nivå.

Inför 2017 så har vi bestämt att satsa mer på Sportsman. Vi 
håller som bäst på med att jobba för att vi skall bli fler F3K 
flygare. Ett steg i det jobbet är att vi börjat med Onlinecupen 
(se MFN nr 1 2017), och därifrån så hoppas vi att det skall 
komma nya piloter som tar steget upp till Sportsman och 
börjar tävla på en nationell nivå. Det kommer också att bli 

bättre fokus på prisutdelningar och priser till Sportsman, 
eftersom det är när man är ny som priser sporrar etc. Vi har 
också tagit fram ett vandringspris som vi lagt in alla dom 
tidigare vinnarnas namn, så bara att få med sitt namn på 
den, borde vara en tillräcklig utmaning för er som har F3K 
modeller i stugorna och vill komma ut på någon tävling.

Så vill du komma med i gemenskapen inom F3K, träffa 
likasinnade och testa dina kunskaper inom termikflyg eller 
bara hänga med oss andra, så damma av din modell och ta 
dig iväg på en tävling i Sverigecupen.

Dom kompletta reglerna finns beskrivet på modellsegelflyg.
se under F3K fliken.

Text: Stefan Wahlberg
Bilder: Anders Kihlström, 

Anders Jonsson, Stefan Wahlberg

2016
1 Anders Kihlström 220,23% 5 deltagare i 5 tävlingar.
2 Simon Arvestrand 199,25%
3 Stefan Andersson 185,98% Urkvalad

2015
1 Anders Jonsson 273,82% Urkvalad 9 deltagare i 4 tävlingar.
2 Simon Arvestrand 193,75%
3 Anders Kihlström 188,66%

2014
1 Magnus Pettersson 261,51% Urkvalad 8 deltagare i 6 tävlingar.
2 Anders Jonsson 254,76%
3 Anders Kihlström 214,81%

2013
1 Stefan Brebäck 283,34% Urkvalad 8 deltagare i 6 tävlingar.
2 Magnus Pettersson 247,53%
3 Anders Kihlström 210,05%
4 Jack Björnberg Krantz 190,24% Urkvalad

2012
1 Henrik Karhusaari 258,02% Urkvalad 15 deltagare i 6 tävlingar
2 Tomas Feldt 252,13%
3 Stefan Brebäck 238,34%

2011
1 Per Findahl 273,95% Urkvalad 20 deltagare i 7 tävlingar
2 Håkan Sjöberg 267,76% Urkvalad
3 Oscar Findahl 249,70%

2010
1 Anders Lindström 259,86% Urkvalad 21 tävlingardeltagare i 7 
2 Stefan Björk 235,36%
3 Håkan Sjöberg 221,55%

2009
1 Stefan Björk 253% 21 tävlingardeltagare i 7 
2 Martin Lidén 251%
3 Thomas Johansson 243%

2008
1 Johan Sjöborg 280% Urkvalad 26 deltagare i 6 tävlingar
2 Stefan Björk 237%
3 Stefan Holm 230%

2007
1 Andreas Karlsson 278% Urkvalad 24 deltagare i 8 tävlingar
2 Johan Sjöborg 246%
3 Magnus Hedlund 240%

Sportsmanvinnarna 
genom åren

Andreas Proos i väntan på start. Andreas 
var den förste vinnaren av Sportsmancupen. 

Magnus Pettersson med sin Snipe Laddning pågår

F3K F3K



22 23

Å
rets tävling blev som vanligt genomförd på Evje 
modellflygplats i regi av Agder modellflygklubb. 
Det var lite spännande i år pga av att VM gick i 
Augusti och de piloter som deltog i VM väntade på 
att få hem sina modeller. Efter en massa bekymmer 

och en mängd telefonsamtal kom den glada nyheten att alla 
lådor med modeller från Rumänien hade ankommit till Oslo 
på torsdag morgon. Modellerna blev hämtade och färden gick 
mot Sörlandet och Evje 

De flesta deltagarna kom på torsdag kväll och fredag 
förmiddag. Våra svenska vänner kom mitt i natten efter en 
lång färd från Helsingborg-

Som vanligt i det norska skalamiljön är fruar/sambor/
flickvänner och barn med på alla tävlingar så det blir ganska 
mycket folk med husvagnar och husbilar som fyller upp 
flygplatsen alt eftersom. Det social är väldigt viktigt för att 
upprätthålla ett intresse för modellflyget och är en god hjälp 
vid nyrekrytering till sporten som vi alla är så glada i.

Skala Sør 2016
Andra helgen i September var det dags för säsongsavslutning för oss som sysslar med 

skalatävlingar. ”Skala Sör” är också Norskt Mästerskap och vi får varje år besök av våra 
Svenska vänner. De ställer trofast upp som deltagare och domare varje år.
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Resultat
F4C
1 Per Iversen super stearman 2000p
2 Lars Stågen piper cub 1846p
3 Ingolf Steffensen dch-1 chipmunk 1827p

F4H
1 Pål Linden Anthonisen tiger moth 1446p
2 Kenneth Lunde sv48 stampe 1402p
3 Helge Fuglerud dch-1 chipmunk 1366p

8 Rolf Påhlsson clipped wing cub 970 p

Nytt hangartält
Totalt blev vi ca 60 personer på fältets camping som ligger 
långt inne i en fantastiskt fin norsk dal . I år hade Agder 
modellflygklubb investerat i nytt hangartält, som blev 
konverterat till festlokal på lördagskvällen då vår gode 
domare Sverre Moen fyllde 60 år. Sverre valde att fira sin 
födelsedag på Evje Modellflygplats.

Merparten av den statiska bedömningen blev klart på fredag 
samt två omgångar flygning i bägge klasserna. I Norge flyger 
vi enbart F4H och F4C. Detta gör vi för att vi önskar att ha ett 
så enkelt regelverk om möjligt. För några år sedan prövade vi 
med ”Fly only” men erfarenheten från detta är dålig. De som 
började flyga i denna klass gick inte vidare i systemet utan 
blev kvar i klassen eller slutade efter en eller två säsonger. 
Det är viktigt att blivande skalaflygare får förståelse för vad 
statisk bedömning är och kraven på dokumentation, detta är 
en grundläggande del av tävlandet i skala. Genom att enbart 
tävla i F4H och F4C ser vi i Norge att nya piloter stannar kvar 
i klassen och gärna bygger nya flygplan för att anpassa till 
regelverket för att placera sig i tävling.

Söndag med sol
Lördagen regnade bort denna helg men med tanke på att vi 
hade genomfört så mycket på fredagen gjorde detta inte så 
mycket och humöret var fortfarande på topp. Söndag däremot 
kom med sol och fint väder men det va kraftig vind i princip 
från alla håll. Vi fick trots vinden genomfört en omgång i 
varje klass även om vissa deltagare faktiskt inte kom framåt 
i motvinden, en OS 120 är inte tillräcklig nog i en CUB för 
att flyga i 10 sekundmeter. Men oavsett prövade piloterna att 
genomföra flygningen.

Därmed var sista tävlingen för säsongen klar och det var 
bara prisutdelningen som återstod.

Jag vill speciellt tacka Rolf Pålsson och Lars Strågen som i 
år igen hjälpte till som domare i bägge klasserna

Den Norska säsongen startar 2017 den 20 till 21 Maj på 
Jarlsberg flygplats utanför Tönsberg och vi önskar alla våra 
svenska kollegor hjärtligt välkomna-
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Modellflygmuseet i Simrishamn
Den 8 oktober hade Bredd ett av sina styrelsemöten och ett förslag var att titta på Modellflygmuseet 

i Simrishamn. Det fick bli min uppgift att besöka museet för ett reportage till Modellflygnytt. 
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M
odellflygmuseet är inhyst i Autoseum som även 
hyser att antal andra museér. En snabb sökning 
visade att de sista öppettiderna för året är lördag 
och söndag under oktober. För mig är det inte 
mycket att välja på så det var antingen lördagen 

den 15 eller söndagen den 16 som gällde. 
Mina planer är att få sällskap med min lekkamrat Evert som 

varit med och modellflugit sedan han var 15 år och det är 
snart 70 år sedan.

Modellflyget har ju en lång historia till innan Wright med 
flera lyckades få ett flygplan med pilot upp i luften. Sveriges 
modellflygare har också varit aktiva och SMOS, Sveriges 
Modellflygares OldtimerSällskap, bevarar historien både 
genom att bygga och flyga de gamla modellplanen men 
även genom arkiv och museum. Modellflygmuseet ligger 
tillsammans med Autoseum i Simrishamn. Om man som 
besökare berättar att man ska till modellflygmuseet så är 
det kostnadsfritt att besöka den avdelningen. Det hänger 
även en hel del modeller inne i själva motor- och bilmuseet. 
Det kostar 130 kronor att se hela utställningen med de olika 
småmuseerna.

Grupp inom SMOS
Det är en grupp inom SMOS som sköter utställningarna på 
museet. Det kommer nya modeller som skänks antingen av 
någon äldre medlem eller av något dödsbo. I samlingarna finns 
flera mycket gamla originalflygplan som vunnit segrar både 
svenska och internationella. Om flygplanen är i dåligt skick 
så har föreningen en mycket skicklig modellbyggare i Martti 
Bogdanoff som redan som tonåring arbetade med modellflyg 

hos Sven E Truedsson i Malmö. Martti kan återställa gamla 
sköra klenoder så att de blir möjliga att visa upp. Ett annat 
sätt är att bygga replikor av berömda modeller som inte 
längre finns i original. SMOS har ett fantastiskt ritningsarkiv 
med originalritningar till många riktigt gamla modeller och 
fram i tiden. Intressanta ritningar har digitaliserats och finns 
att få som fil för utskrift hos en kopieringsfirma eller så kan de 
möjligen skickas som pappersritning mot ersättning. 

Det finns alltid en tema-monter som byts regelbundet. 
Sigurd Isacson har ju en otroligt lång karriär som bland 

annat modellfabrikör och det fanns en utställning om honom 
och hans modeller. Senast är det Sven E Truedssons modell-
flygindustri som har en specialutställning.

SMOS anordnar flera träffar varje år så att modellflygare 
skall kunna träffas, flyga och umgås.

Största träffen är SM som brukar gå på Rinkabyfältet 
4 dagar på sommaren. Då kommer det ofta veteraner från 
Finland Norge och Danmark för att vara med och tävla, 
främst i friflyg.

Friflygande Skala brukar avhållas på flygfältet i Feringshult 
nära Örkelljunga. Linflygarna samlas för en ”dieselträff” i 
Kungsbacka tidigt varje sommar. 

Inrymt i ett skyddsrum
Museet är inrymt i ett skyddsrum som ligger till höger strax 
efter entrén där man normalt betalar för inträde till bilmuseet.

Direkt till höger när man kommer in är det en utställning 
med flygande modeller samt ett antal på golvet. Varje modell 
har ett nummer och man kan läsa en beskrivning om de olika 
modellerna. Mitt emot på anda kortsidan av lokalen är det 

en motsvarande utställning av modeller både i luften och 
på marken. Ena långsidan är en specialutställning av Sven 
E Truedsson som var tillverkare av modeller sedan 1938. 
Min personliga upplevelse har varit någon modellflygkatalog 
under sena 1960-talet samt skolresor till storstaden Malmö 
där man kunde få vandra fritt ett par timmar och då var 
det så klart Buttriks och SEMO-Hobby med nordens längsta 
skyltfönster som var mina favoriter. Jag vet att jag inte är 
ensam med ungefär samma erfarenhet. Mitt resesällskap för 
dagen hittade i stort sett alla modeller han byggt – eller så var 
det så att han byggt i stort sett alla modeller i utställningen. 

Telepilot
I en utställning i mitten av lokalen hittade man ett antal 
RC-modeller av olika ”antik” ålder. Där hittade man så klart 
även tillhörande RC-utrusning. Telepilot är ju en svensk 
enkanalig radio som representerade de första och äldsta 
RC-planen som flög enbart med sidoroder. Vagabonden som 
konstruerades av ingenjör Rolf Dilot på Tetra Pac i Lund 
är ju så klart ett alternativ när man har SEMO som tema. 
Vagabonden var mitt första RC-plan som jag köpt begagnad 
med just en Tele-Pilot. En egenskap man kan fundera över 
är hur litet sidorodret är på de gamla en-kanaliga planen. 
De som bygger replikor i dag använder betydligt större roder 
och fastän vi i dag har proportionella utslag så är det väldigt 
enkelt att få en modell som flyger väldigt knyckigt och oroligt 
jämfört med originalen som flög förträffligt med lite stöttning 
av sidoroder. 

En liten smal monter visar Jetexmotorer och modeller. Det 
var nog Sigurd Isacson som fick ut dessa i Sverige genom 

annonser och postorder. 10 kronor och 25 öre kostade en 
Jetexmotor 1950 minns Evert och då tjänade han 1 krona 
i timmen genom att stapla lövträbitar som skulle formas till 
smörkaggar. 

På motsatta långsidan står det glasmontrar med olika 
modeller och många motorer. De som har varit med i modell-
flyget för många år sedan hittar sannolikt sina motorer 
någonstans i utställningen. På denna väggen hittar man även 
en mängd olika modellflygklasser som linflyg, inomhusfriflyg 
och lite modernare friflyg representerad av bland annat Per 
Findahl.

Tyvärr så hade jag inga planer på att besöka bilmuseet 
där det finns flera fina modeller hängandes ner från taket i 
flygande positioner. Men utanför museet finns en fint bevarad 
J35 Draken och det var helt omöjligt att åka från platsen utan 
att ta en runda runt planet.

Men tidsplan var att ta några bilder för att sedan åka till 
Martti Bogdanoff i Limhamn för att se om han hade några 
reservdelar till motorer som vi saknar. Martti har byggt flera 
av de modeller som på sin tid prydde de stora skylfönstren i 
SEMO-butiken. När företaget lades ner så köpte Martti ut ett 
stort lager av reservdelar till motorer. Klockan bara rusade 
när vi var på museet så vi var några timmar senare i Limhamn 
än planerat. PAW och COX är några fabrikat som det finns en 
hel del reservdelar till.

/Patrik Gertsson
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Välkommen till 

RFK Gripens 50 års JUBELEUM 

SIMMELSBERGA den 10-11 juni 2017 

 
 Uppvisning den 10/6 kl. 13oo-143o övrigt fri flygning hela helgen 

Jubileumsmiddag den 10/6 kl. 18.30 

Helgrillad gris med tillbehör till en kostnad av 

 200/person inkl. läsk, kaffe o kaka 

Camping finns i anslutning till klubbstugan. 

De finns även möjligheter till Bed and Breakfast på 

Simmelsberga gård. 

OBS! Bindande anmälan till middagen. Sista anmälningsdag 1/6-17. 

Swisha betalningen till 123-5696968 

Har du inte Swish kan du betala på plats 

Ring Jörgen Davidsson 0730-330401,  rcflygare@telia.com 

Eller Börje Sebring  0703-736208,  b.sebring@telia.com 

Välkomna önskar 
 Jubileumskommittén 

Karlskoga Jet Power
7-8 juli

7–8   JULI Välkommen!
– Boka ett besök i din kalender redan nu!
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Luleå RC klubb (tidigare MFK Jupiter)hälsar alla varmt välkomna till årets Midnight Sun Fly-In i Luleå. 
Evenemanget pågår traditionsenligt första veckan i juli (i år fredag 30 juni t.o.m. fredag 9 juli). 

Anläggningen som Luleå RC klubb förfogar över är väl utbyggd med ett flygfält på cirka 50 hektar 
inklusive asfalterad rullbana som mäter 140 meter. 

Dessutom finns en tjärn för sjöflyg. Det finns även en stor modellbilbana vid sidan av den utökade 
parkeringsplatsen. Trots att fältet ligger nära Luleå så finns det inga restriktioner på varken buller eller 

flygtid. Här kan vi flyga och köra modellbil dygnet runt.

Många av besökarna är långväga gäster från hela Sveriges avlånga land men även de andra nordiska 
länderna brukar vara väl representerade där Norge stoltserar med de flesta deltagarna. I mån av plats 

ingår husvagnsparkering, varmvattendusch och WC kostnadsfritt för deltagarna.

Det här är ett gyllene tillfälle att få träffa likasinnade modellflygkamrater och utbyta erfarenheter. Varför 
inte ta med hela familjen på besöket? Glöm inte att även ta med modellbilar. Förutom Midnight Sun 

Fly-In så erbjuder Luleå och Norrbotten även andra trevliga sommarnöjen under midnattssolen. Besök 
gärna Luleå Turistportal http://www.visitlulea.se för evenemang, aktiviteter och boende.

 Missa inte Flygmuseet F21 som har öppet tisdag till söndag 4 juli till 13 aug mellan 11 och17.

För uppdaterad information om flygveckan så rekommenderas ett besök på Luleå RC klubbs 
webbplats: http://www.lulearcklubb.se/. Nu finns vi även på Facebook: https://www.facebook.com/

groups/1885603545005203/
 

För ytterligare information:
Ordförande: Marcus von Elling: E-post: mfkjupiter@gmail.com

Midnight Sun Fly-In. Luleå 2017

Kristiflygareträffen i år infaller torsdagen 25 maj 2017. 
Som alltid hålls arrangemanget på Bålsjöfältet i Norberg. 
Vi börjar på morgonen och håller på till eftermiddagen.

Naturligtvis hoppas vi på bra vä der.

En traditionell modellflygträff där allt som flyger kan deltaga. Vi välkomnar modellflygare inom alla grenar. 
Tillgång till hela fältet med både gräs och asfalts bana. Fri flygning. Stor publik. 

”Modellflygloppis” – swapmeeting blir det som vanligt. Just den här verksamheten blir bara större och större. Avgift 20: - per bord/
plats i hangaren eller annan byggnad. Bord erbjuds i mån av tillgång. Plats för husvagnar finns. Elektricitet till självkostnadspris.

Norberg ligger utefter riksväg 68 mellan Fagersta och Avesta. 
Bålsjöfältet ligger vid Kärrgruvan, strax norr om Norberg invid väg 69. Säljare erbjuds att hyra plats under tak för några tior. 

Kontakta oss först! Ett förslag: stanna över hela helgen. Plats för husvagnar finns.

Norbergs Flygklubb, modellflygsektionen  

VÄLKOMNA
Förfrågan och anmälan: 

Lars Wendel tel 0223-22721 eller mobil 070-5204661 lasse.wendel@telia.com

Dags för ”Kristiflygarträffen”

            Klasserna F4C,F4H,Fly Only
Vidare info kommer att finnas på hemsidan.

Möjlighet till camping finns.
För organisationen står Christer Persson 070-7290590

www.hokaklubben.net

Hökaklubben i Halmstad
inbjuder till SM 1 UT i skalaflyg 5-6 augusti
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F3D-VM 2017
Dala-Järna 25 – 30 juli

Välkommen till Modellflygets 
Dag

Södertälje Påldalen 

Den 25 maj kl 11:00
http://www.sodertaljemfk.se

Vi har absolut det bästa på marknaden när det gäller jet modeller, tillbehör samt turbiner.
Kontakta oss på  lp.agentur@icloud.com eller 070-464 96 10

Hemsida lp-agentur.com

LP-Agentur Model Products
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Vampire – Sveriges 
första jetflygplan

J28B VampireDel 2

Bygge av Einar Johnsson, Olle Eriksson, Kenneth Näslund

Olle som jobbar mycket med CAD-program lade in de data som vi lyckades hitta och kunde då i datorn konstruera det som skulle bli 
vår modell. Det har varit till stor hjälp att i datorn kunna se och vrida på de olika delarna som vi senare skulle konstruera.

Trots att ursprungsplanet till vissa delar bestod av trä så ville vi bygga modellerna i glasfiber. Då gäller det att när man skall bygga flera 
plan så är det ju ett måste att ha formar som man gjuter planen i. Då kommer Einars gedigna kunskaper att skapa pluggar och formar 
väl till pass. Utifrån CAD-modellen kunde vi då ta fram spant och spryglar för kropp, vingar, stabilisator och bommar. De här delarna 
fick sedan utgöra mallar för de pluggar som vi skapade. Som exempel kan vi ta kroppen. 

V
ampire var Sveriges första reaflygplan. Man kallade 
jetplan för reaplan på 40- 50-talet. Vampire är 
också det utländska flygplan – England – som 
anskaffats i störst antal till vårt land. Inget annat 
flygplan har spakats av så många svenskar som 

just Vampire. År 1956 kom Vampire till Ljungbyhed som 
skolflygplan.

Det är nu ca 5 år sedan vårt projekt att bygga J28B Vampire 
tog sin början. Vi är tre personer – Einar Johnsson, Olle 
Eriksson, Kenneth Näslund - som tyckte att Vampire borde 
vara ett bra flygplan att bygga. Avsikten var att bygga 4 st 
flygplan – 1 som enbart statisk modell och 3 st som flygande 
modeller. Vi valde att bygga planen i skala 1:6 vilket ger en 

spännvidd på 2 m. 
Innan arbetet kunde sättas igång så måste information om 

det ursprungliga planet samlas in. Vilka underlag i form av 
ritningar finns att tillgå ? Hur bra överensstämmer dessa 
ritningar med det verkliga planet ? Det här tog mycket tid. 

Vi hittade en del ursprungsritningar på krigsarkivet men 
långt ifrån allt som vi behövde. Då gällde det att försöka mäta 
på riktiga flygplan. Det har vi gjort vid många olika tillfällen 
på plan i Linköping, Västerås och Söderhamn. 

Då passade vi också på att fotografera planen ur som vi 
tyckte då alla vinklar. Det skulle senare visa sig att vi inte 
hade bilder på allt vi behövde. Men då kan nätet vara till 
hjälp.

Trots att ursprungsplanet till vissa delar bestod av trä så ville vi bygga modellerna i glasfiber. Då gäller det att när man skall bygga flera 
plan så är det ju ett måste att ha formar som man gjuter planen i. Då kommer Einars gedigna kunskaper att skapa pluggar och formar 
väl till pass. Utifrån CAD-modellen kunde vi då ta fram spant och spryglar för kropp, vingar, stabilisator och bommar. De här delarna 
fick sedan utgöra mallar för de pluggar som vi skapade. Som exempel kan vi ta kroppen. 

En stor del av tiden för det här projektet har gått åt till att 
tillverka pluggar och formar som vi sedan kan använda till 
att bygga det antal modeller som vi önskade. Det har totalt 
blivit 32 formar. Då har vi räknat in formar för att bygga 
kropp, bommar, stabilisator och vingar. Då glömmer man 
lätt att även sådana detaljer som landställsluckor, luftbroms 
och canopy behöver sina egna formar. Landställsluckorna 
har dessutom dubbla formar för att få utsida och insida av 
luckorna. Luckorna blir då extra styva och stabila. När det 
gäller formar har vi också tillverkat formar för hjulnav och 
däck – se efterföljande text om gjutning av aluminiumdelar 
och gummidäck.

När skalet till kropp, vinge, bom och stabilisator är gjutet 
så tar arbetet med innandömet vid. Då skall spant spryglar 
och övriga detaljer planeras in. Åter kan vi ta stor hjälp av 
CAD-ritningarna. Olle kunde då via sina CAD-ritningar 
och sin hembyggda numeriskt styrda fräs ta fram spryglar 
i plywood.
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Med hjälp av detta kunde vi nu planera var alla detaljer skall 
sitta. Vingstålen är inbyggda i plywoodlådor och förstärkning 
med kolfiber är lagt där vingstålet hamnar. Kanal för kablage 
till positionsljus läggs också in liksom förstärkningar för skevro-
dergångjärn. Med allt detta på plats i den ena formhalvan kan vi 
sedan sammanfoga vinghalvorna. Formarna används till att foga 
samman vingdelarna och få passning mellan de bägge halvorna.

Här syns den färdiga luftkanalen tillsammans med motordukten. 
Även sadeltanken är nu tillverkad för att ligga runt motordukt 
och motor.

Roderytor och öppningar för landställ skärs ut i det färdiga 
vingmaterialet. Observera att vi har nedsänkningar vid landställ-
sluckorna så att själva luckan skall komma jämns med vingens 
yta när luckan är stängd. I CAD togs ritningar på detaljerna fram. Det blir ett lufttrycks-

drivet ställ med servot för noshjulsstyrningen inbyggt i stället. 
Även den främre noshjulsluckan fästes i ställmekanismen.

I kroppen skall det ju finnas en mängd olika saker som också måste 
tillverkas. Det skall tillverkas luftkanaler, bränsletank, motorfästen, 
motordukt mm. Åter kan vi ta hjälp av CAD-ritningarna.

Som om det inte var nog med att göra pluggar och formar 
så måste vi även här göra jobbet för att få fram de glasfiber-
detaljer som vi behöver inuti flygplanet. Här nedan syns de 
färdiga luftintagen och pluggarna till luftkanal och bränsletank. 
Motordukten är redan tillverkad. Tillkommer gör dock utblåsrör 
i glasfiber och inuti det ett metallrör för att klara värmen från 
turbinen.

Vi har i vingarna planerat för placering av servon till flaps, 
luftbroms och skevroder. Servona sticks in på gejdrar från 
baksidan av vingen.

Med hjälp av CAD-ritningen och en 3D skrivare fick vi fram 
plastdetaljer. Dessa kunde vi sedan använda som pluggar när 
detaljer till ställ och hjul skulle gjutas i aluminium.

Nu finns även tillfälle att prova olika placeringar av detaljer och 
tillbehör som måste finnas med i den färdiga modellen.

En väldigt karakteristisk detalj på Vampire är dess noshjul med 
tillhörande luckor.

J28B VampireByggprojekt

Då fick vi fram den gjutna detaljen som sedan kunde bearbetas med hål och övriga detaljer. Men för det behövdes i vissa fall jiggar tillverkas.
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Även originalflygplanet hade problem med tyngdpunktsläget 
och hade därför bly placerat i nosen. Det är på grund av 
att bommarna på Vampire är långa, motorn sitter bakom 
tyngdpunktsläget, och all vikt i bakänden måste vägas upp med 
tyngd i framänden. Med tanke på tyngdpunkten bör man tänka 
på att ha så lite vikt som möjligt långt bak. Genom att vi har gjutit 
bommarna i glasfiber så behöver vi inte ha så mycket spant 
och förstärkningar i bommarna. De blir ändå styva och starka 
nog. Vi har endast spant längst fram i bommarna för att få en 
fastsättning av de aluminiumbalkar som sedan skall användas 
för att kopplas mot kroppen.

Även hjulnav och framför allt däck är svårt att få tag på i 
rätt storlek och material. Därför har vi gjutit både hjulfälgar 
– i aluminium – och däck i gummi för vår modell. Här har vi  
tillverkat formar för naven i enligt vad som nämnts tidigare och 
för däcken svarvades formar i uriol.

När det gäller flygplan är ju alltid vinklar viktiga. För att få rätt vinkel på vingar, bommar och stabilisator har vi tillverkat jiggar så att vi 
kan underlätta monteringsarbetet. Med allt detta framme kände vi oss redo att färdigställa den statiska modellen som då inte skall 
innehålla radiodetaljer, landställ eller motordetaljer. 
        Mer om detta i nästa del av bygget – del 3.

Hjulen till huvudstället får även lufttrycksdrivna bromsar. 
Bromsnaven svarvas för att passa in i de gjutna fälgarna. 

Även huvudställets ben måste tillverkas för att få rätt längd. Det 
blir en hel del svarvjobb eftersom vi skall ha 3 uppsättningar av 
alla detaljerna. Men tillslut så blir samtliga delar till ställen klara. 

Så småningom hade vi ett nosställ som motsvarade original-
flygplanets ställ.

Det blir en ansenlig mängd däck som måste gjutas till de 3 
modellerna.

Läget på stabilisatorn fräste vi ut direkt i glasfibermaterialet. 
På det sättet får vi rätt form på urtaget och kan då skjuta in 
stabilisatorn i bommarna och få en enkel och stabil montering. 
Även här fick en jigg tillverkas.

J28B VampireByggprojekt

Olle har en egen ugn där vi kunde smälta aluminium som sedan 
hälldes ner i de formar med gjutsand som vi hade förberett.
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www.h-fk.se

Här kommer några bilder från de ”hybridmodell-
motorer” som min flygkompis Reinhold har byggt. Den 
ena är en OS 30 S, som är planerad för en Graupner 
Taxi, och den andra är en Taifun Hobby, som redan 
sitter i en Graupner Kadett. Han har även konverterat 
en liten Cox.

Gammal och ny 
teknik i skön förening

Samtliga motorer fungerar superbt. 

Text: Hanno Prettner
Översättning: Conny Åquist
Foto: förmedlade av Hanno Prettner
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HOBBYBUTIKEN I STOCKHOLM  SEDAN 1934 
  BESÖK OSS PÅ NYA ADRESSEN 

 GAMLA BROGATAN 13 
VID DROTTNINGGATAN 

www.wentzels.se  -  Tel: 08-240790 

”Återförsäljare för 
UniLight belysningssystem i Skandinavien”

Anslutna klubbar beställer 
den gratis via kansliet.

Använd den i 
PR syfte vid evenemang.

6 sidor info om modellflyg 
som uppdateras kontinuerligt.

Det finns en liten tom ruta 
där ni själva kan 
skriva/stämpla 

klubbens kontakt info.

Släpp loss dina flygdrömmar med oss!

Känner du till reglerna kring att 

MULTIKOPTER eller DRÖNARE

Broschyren är färdig!
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Alltid hos oss på www.mft.nu
Senaste nytt från 

Convergence

VTOL PnP: 2649:-
BnF: 2999:-

BnF: 1549:-

Commander 1,4m UMX Waco BL
PnP: 2399:-
BnF: 2799:-

Snart i lager! Borstlös FPV-
maskin i smidigt format! BnF: 2299:-

www.mft.nu
På webben sedan 1999
Flyg-Heli-Multirotor-RC-Tillbehör
08-374085                  info@mft.nu

We Make It Fly

Butik: Vikingav. 2
BÅLSTA

Öppettiderna hittar du
på hemsidan

0171-46 80 80
www.zhobby.se

mm.

Vi säljer RC jet modeller, både i sport version och i skala, samt helikopter.
Vi kan erbjuda den bredaste sortiment i Sverige när gäller Jet modeller av de mesta kända märker, 

samt sex olika turbin tillverkare. Bland vara märke hitta ni bland annat:
Pirotti Models, Redwings, Blue Sky Model, Xtrem-ARF, Feibao, 

Jetcat, Jets Munt, BF Turbine, Futaba, Savöx, Hitec, Electron Retract m.m.
Kolla gärna på vår hemsida www.tzimport.com för att hitta flera produkter.
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POSTTIDNING B
Modellflygnytt - SMFF
Box 7819
103 96 Stockholm 

Distribueras av: AutoPartner AB      info@autopartner.se


