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Drone X260 är en tuff drönare med fantastiska flygegenska-
per! XK X260 finns i FPV eller Wifi version. Perfekt för att lära 
dig flyga FPV! Kan utrustas med vattenkanon! 
40.XKX260-A • Cirkapris FPV: 1795:- 
40.XKX260-B • Cirkapris WiFi: 1195:-

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 AP10 är en modern drönare utrustad 
med en högklassig 16MP kamera. Du kan 
välja att ta stillbilder eller multibilder eller filma med äkta HD 
upplösning med 1080P / 25fps. 
40.EEAP10 • Cirkapris: 6995:-

3995:-
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 storle-
karna 30%, 33%, och 35%. 
Spännvidd: 2210mm - 2718mm • Längd: 1918mm - 2413mm
40.TT46 • Cirkapris: från 7995:-

5395:-KAMPANJ i  utvalda butiker

Pris från:

En ”riktig” Trainer med borstlös motor! Med en spännvidd på 
1550 mm får Tiger Trainer MKIII OBL mycket stabila flyge-
genskaper. Levereras RTF med installerad 2,4G radiostyrning!
Spännvidd: 1550 mm • Längd: 1274 mm
40.TT4599-F20 • Cirkapris: 4295:-

1 995:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

2795:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

1995:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

1395:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

2095:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

1495:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Snabba fläktplan av gjuten foam från J-Power. Allt utom 
sändare, mottagare, och drivack ingår! Flygplanen levereras 
målade och endast enklare monteringsarbete återstår.
Spännvidd: 550mm - 1250mm • Längd: 830mm - 1150mm
40.JP7 • Cirkapris: från 2495:-

3995:-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Släpp lös kraften i denna monstertruck.
11.TT6225 • Cirkapris: 5995:-

Perfekt drönare att lära dig flyga med!
40.XKX250 • Cirkapris: 695:-

Fantastiskt aerobatic plan i RTF utförande!
40.RC621005 • Cirkapris: 2895:-

1395:-KAMPANJ i  utvalda butiker
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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 

Uppdaterad!
Kolla in den uppdaterade T6K radion! 
Ett enkelt att programmera flyg- 
system med mångsidiga funktioner 
som inkluderar S.BUS/S.BUS2 kom-
patibilitet, telemetri samt 30 modell-
minnen. Med den senaste V2 uppdater-
ingen är den mer prisvärd än någonsin!

Version 2 Nytt
Två extra kanaler • Kanal 7/8 används via 
R3006SB mottagarens S.BUS/S.BUS2 port • Kanal 
7/8 har även Sub-Trim, Reversering, Servo Moni-
tor, End Points, Fail Safe & Trainer Funktioner • 
Matrix och Prioritet flyg-modes (multicopter) • 
Timer Vibration Larm • Stöder nu två ytterligare 
telemetrifunktioner: SBS-01C (strömsensor) och SBS-01V (extern voltsensor).

Funktioner
Flyg, Helikopter, Segelflyg och Multirotor programmering • S-FHSS/T-FHSS system • 
Telemetri System (T-FHSS), inbyggd sändarantenn & programmerbara mixers mm.

R3006SB
T-FHSS Air mottagare med Diversity Antenner 

och S.BUS/S.BUS2 kompatibilitet.

Storlek: 43.1 x 25 x 8.8 mm • Vikt: 8.5 g
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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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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
Hoppas ni haft en riktigt bra sommar med mycket 

flygning både på hemmafältet och kanske som gäst på 
något annat fält under sommaren. Själv har jag varit 
i Dala-Järna som funktionär på VM i Pylon. Det var 
riktigt roligt. En formidabel succé som någon uttryckte 
det. Längre bak i modellflygnytt kan ni läsa om VM:et

Pylongänget är på stark frammarsch med många 
tävlanden och det är hårda drabbningar även på 
nationell nivå. Även Dronerace-gänget går det bra för. 
30-50 deltagare per tävling vilket är fantastiskt bra 
med tanke på att det är första året som de kör. Det här 
med dronerace är ju lite speciellt ur den synpunkten 
att den går att köra året runt, ute eller inne spelar inte 
så stor roll. Det är samma modeller. En spinn-off på 
Dronerace-gänget är att vi hittills har blivit ca 300 
fler SMFF-anslutna medlemmar. Mycket kul med nya 
medlemmar och som fram för allt är yngre. Vi ska vara 
glada åt att vi har den struktur på organisation som 
vi har. I det här fallet så sorterar dronerace in under 
SMFF och mottagandet i klubbarna ute i landet har 
i de flesta fallen varit positivt. Så är det inte på andra 
ställen ute i Europa där dronerace-piloterna fått starta 
från noll med allt vad det innebär. 

Nu kommer hösten och nu närmas 27-28/ 10 är det 
Nordiska mötet, som vi står som värd för i år. Luftrum 
är nog en av huvudpunkterna utöver nordiska rekord 
och samsyn inom hobbyn. Senare i höst så blir det både 

elitläger på Bosön och ordförande konferens i Flygsport. 
Hösten är kanske en lite lugnare då sommarens alla 

flygningar ska summeras och nya projekt planeras. 
Mörkret kommer allt tidigare på dagarna så det där 
med att flyga en sväng efter jobbet får vi vänta ett bra 
tag på. Flygandet blir mer förlagt åt helger om familj 
och väder tillåter. Det är inte långt kvar till innomhus-
flyget börjar. I år så hyr SMFF Vinnarhallen på Bosön 
i 36 timmar i mellandagarna som en breddaktivitet. 
Finns det klubbar som vill arrangera publika inomhus-
flygningar så hör av er till undertecknad eller till 
Ordförande bredd så kanske vi kan göra ett breddar-
rangemang av det. Just Bredd-sidan har under flera 
år haltat betänkligt. Det är inte bra. Det som behövs 
just nu är ett gäng som vill jobba med breddfrågor och 
breddaktiviteter. 

Luftrumsfrågorna har under sommaren varit ganska 
många och vi har inte gått ut med så mycket hittills. 
Det beslutet är mitt. Orsaken är att idag så är det ingen 
skillnad mot igår. Det snackas och surras till både 
höger och vänster men inget är beslutat. Att då gå ut 
och påstå att det kommer bli si eller så, leder sällan 
någon vart. I modellflygnytt nummer 5 kommer det 
att komma en del information om var vi står nu och 
vad som hittills är beslutat. Många instanser ska mala 
i sina kvarnar innan något är färdigt. Vad vi helt klart 
kan säga är att det kommer bli förändringar. När vi vet 
mera o kommer det att kommuniceras, men fram till 
dess flyger vi på våra flygfält som vanligt och efter de 
regler som gäller idag.

Ha nu en bra höst.
Rolle

Manusstopp för nr 5, 6 nov. Utgivning 1 dec

SMFF Bredd 
inbjuder alla SMFF flygare 

till inomhusflygning den 
26 december kl. 09:00 till den 

27 december kl. 21:00 att i 
36 timmar flyga i Bosöhallen Lidingö.

Detta evenemang kommer vara gratis 
för alla SMFF medlemmar. 

Vi kan erbjuda övernattning i lokalerna 
samt frukost onsdag morgon.
Tag med ditt SMFF kort och 

modeller för att flyga.
Är du inte SMFF medlem får 

du lösa daglicens för att kunna deltaga.
Återkommer i nummer 5 

med alla tider för olika program 
under de 36 timmar detta varar.

Boka in detta redan nu.

Välkomna.

Ulf Höglin och Bengt-Olof Samuelsson har under året 
varit SMFF:s representanter vid bildandet av Europeiska 
Modellflygunionen, EMFU. Organisationen har bildats 
av europeiska modellflygorganisationer för att vara en 
lobby- och remissinstans gentemot EASA, European 
Aviation Safety Agency. EMFU bildades 20-21 maj i 
Wesel, Tyskland, varvid stadgar skapades och styrelse 
valdes. EASA är den stora luftfartsmyndigheten som 
samordnar huvuddelen av Europas stater samt har 
samarbetsavtal  med länder i alla världsdelar.

EMFU består för närvarande av 13, främst nationella, 
organisationer och representerar 180.000 modellflygare. 
I mitten av juni hölls ett möte i Köln för att diskutera 
regelskrivningar för att säkerställa att modellflyget kan 
fortsätta på ett minst lika bra sätt som nu trots att stora 
förändringar av luftrumsregler är på gång, både från 
EASA och Transportstyrelsen. Vid detta möte fanns 
även representanter för EASA närvarande och de var 
imponerade av kompetensen hos EMFU:s ledamöter.

I mitten av september lämnade EMFU remissvar 
på EASA:s NPA 2017-05 (A)-0. SMFF delar helt och 
hållet innehållet i remissvaret från EMFU. Båda dessa 
dokument finns att tillgå på SMFF:s hemsida.
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  Fjärde internationella Airlinerträffen
7-9 Juli i Oppingen
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”Airlinertreffen” är ett meeting för skalamodeller av airliners, 
flermotoriga trafik- och transportflygplan. Modellerna är 
stora och mycket detaljrika. En normalmodell är ca 3 meter 
i spännvidd och längd. De största är drygt 6 meter och kan 
väga närmare 100 kg! Cirka 50 piloter deltog med cirka 70 
flygplan. Det var verkligen en upplevelse att se så många 
extrema skalamodeller samlade och det flögs hela tiden och 
ofta var minst 2 flygplan i luften samtidigt. På tyskt vis var 
allt mycket välorganiserat med stängsel mot banan med 
separata grindar för infart och utfart samt en flygledare som 
kontrollerade all flygning. Funktionärerna hade ett tält där 
deras speaker läste upp lite fakta om varje pilot och flygplan 
vid flygningarna. Givetvis fanns flera serveringar och även en 
publikläktare. Trots att flygfältet ligger långt ute på landet 
var det välbesökt ungefär som skaladagarna på Barkarby 
brukade vara. 

Flygplanen var av alla sorter allt från DC3, Lockheed Super 
Constellation, Junker JU 52, Focke-Wulf FW200 Condor 
m.m till moderna Airbus, Boeing, Douglas MD-11, Concorde 
m.m och även några mindre Cessna affärsjet. Depån liknade 
en internationell storflygplats med airliners från världens alla 
flygbolag men jag såg ingen från SAS. Jag var troligen den 
ende Svensken där och de blev minst sagt förvånade när jag 
berättade att jag rest ned från Sverige enbart för att se och 
filma detta. En bilresa på ca 400 mil t.o.r.

Boeing 747 i formation med 2 Concorde 
Höjdpunkten var nog när en Boeing 747 med 5 meter 
i spännvidd flög i formation med 2 Concorde i samma 
skala. Samtliga turbindrivna, så föreställ er ljudet av de 8 
turbinerna när de startade i formation! Hela flygningen 

UAV03 på katapulten
UAV03 Landning

Oppingen är ett segelflygfält med en mycket fin gräsbana som ligger mycket vack-
ert på den sydtyska landsbygden i Baden-Württemberg ca 6 mil öster om Stuttgart. 

Närmsta ort är Nellingen. Här arrangerar Fliegergruppe Gingen /Fils e.V. ”Airlinertr-
effen” vart annat år och 2017 var det dags för den fjärde. Vädret var perfekt på fre-

dagen och lördagen om än lite väl varmt med ca 34 grader med sol och svag jämn vid 
i banans riktning men till söndagen kom regnet varför de flesta åkte hem lite tidigare.
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utfördes med perfekt precision med gemensam start och de 
bägge Concorderna landade även samtidigt.

De 2 Concorderna är identiska förutom målningen, en Air 
France och en British Airways och de utförde också flera 
mycket fina roteflygningar och hade även rökaggregat.

Airliners är ju inte gjorda för konstflygning och då piloterna 
flög mycket skalenligt så blev flygningarna med de stora 
stabila modellerna också lugn även om de gjordes en del 
spektakulära tryckare över banan.

Doriner flygbåt med 12 motorer! 
Träffens mest extrema flygplan var nog i alla fall en Doriner 
DO X flygbåt i skala 1:10 med en spännvidd på 4,8 meter 
och vikten 60 kg. Den har 12 st! 10cc fyrtakts glödstifts-
motorer och ägaren har ett specialbyggt släp för att kunna 
transportera den. Motorljudet måste upplevas! Givetvis är 
den extremt detaljrik med fullt inredd cockpit med fartygs-
rattar. Tyvärr fick jag inte se den flyga då en motor krånglade 
och när piloten skulle justera den motorn råkade han sätta 
handen i en av de andra propellrarna. Bra att det hela tiden 
fanns en ambulans på plats så han fick första hjälpen direkt 
men det går inte att flyga med handen i bandage. 

Junker med spännvidd 6,1 m  
Ännu ett, nästan lika extremt, flygplan var en Junker JU 52 
i skala 1:4,8 vilket ger ett flygplan med en spännvidd på 6,1 
meter. Med sina 3 st 5 cylindriga MOKI 200 CC stjärnmotorer 
var vikten 98 kg.  Även denna var extremt detaljrik både 
utvändigt och i cockpit så att jag nästan kände mig iakttagen 
av piloterna i den!

Den flög lika majestätiskt och långsamt som förlagan och 
med exakt rätt ljud från stjärnmotorerna.

Tyvärr avslutades inte flygningen lika bra. När piloten kom 
in för landning låg han lite för högt och han drar på för att gå 
om. Då får han motorbortfall på högermotorn och mittmotorn 
varpå flygplanet viker av åt höger, klipper och störtar på 
piloternas parkering! Totalhavererat flygplan och 2 skadade 
bilar men tack och lov blev ingen människa skadad!

Airbus B-377 Super Guppy
Ännu ett mycket udda flygplan var den extremt lätta och el 
drivna Airbus B-377 Super Guppy. Den var av normalstorlek, 
ca 3 meter i spännvidd, men kroppen var så stor att man 
skulle ha kunnat krypa in i den.



14 15

 Det bjöds även på några riktigt fina uppvisningsflygningar 
till musik. En av klubbens juniorer genomförde ett riktigt 
dansnummer med sin 3 meter stora YAK 54. 

Två proffspiloter från Multiplex gav en uppvisning med en 
extremt snabb större turbinkärra, givetvis med rökaggregat 
och på lägsta höjd vilket kändes som en fullskalkärra från 
flygvapnet och det till musik från TopGun. De visade också 
bogsering av stora segelflygplan som de kopplade loss på 500 
meter och sedan flög avancerat till passande musik.

Helikoptrar fanns det också, närmare bestämt två extremt 
detaljerade EC-135 från Vario som gjorde en fin uppvisning 
och som avslutades med godisbombning.

Därefter stängdes banan under 10 minuter så att alla barn 
kunde få komma ut på banan och samla in godiset.

Sammanfattningsvis en mycket trevlig helg med många helt 
unika skalaflygplan som vi aldrig ser här uppe i Norden. Väl 
värt ett besök nästa gång vilket blir i Juli 2019.

Filmade så mycket jag orkade och nu jobbar jag med Peter 
på PE film med att redigera en DVD med materialet som vi 
räknar med ska bli klar under hösten.

Airlinertreffen har en mycket bra hemsida med massor av 
filmer och bilder.

http://airlinertreffen.com/

Patrik Gussarv, Tullinge modellflygare 
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Världens största (?) 
modellflygträff, 

Joe Nall Week, i USA

E
fter många års önskan kunde jag och min fru Anna 
åka över till årets version av megaträffen Joe Nall 
Week. Joe Nall genomförs på ett flygfält som heter 
Triple Tree Aerodrome och ligger i South Carolina. 
Området är ca 160 ha stort som fördelas på flera 

flygfält, konstgjorda sjöar, campingområde och byggnader. 
Där finns även en hangar som bl.a. hyser en P-51a i flygbart 
skick.

Vi valde att flyga till Charlotte i North Carolina och hyra en 
bil där. Eftersom vi hade svårt att arrangera camping på plats 

så valde vi att bo på hotell i ett samhälle söder om flygplatsen 
som heter Clinton. Det var ca 18 mil dit och 2 mil till Joe Nall.

Vi hade planerat att vara på plats i 3 dagar eller rättare 2 
och en halv, torsdag-fredag och lördag fm. Vi var tidigt på 
plats på torsdagen och möttes av stora parkeringsytor och ett 
väl tilltaget Welcome Center. Flygaktiviteterna var redan i full 
gång. Eftersom området är stort med 8 olika flygbanorna så 
hyrde vi en golfbil för att lite snabbare kunna ta oss runt den 
drygt 2 km långa anläggning. Det var naturligtvis bekvämt 
men samtidigt onödigt då de har ett antal gamla skolbussar 

Flygplansdepån till huvudbanan

Mer flygplan i depån.

Vy över 3D-banan
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som kör en slinga som plockar upp och släpper av vid de olika 
banorna, gratis. 

Det finns separata flygbanor för helikopter, tävlingsbana för 
multirotor, 3D förbränning, 3D elektriskt, annat elektriskt, 
sjöflyg, 3 linkontrollcirklar, och så den stora huvudbanan. På 
huvudbanan får man bara flyga modeller större än 2 meter. 
Här arrangeras en flyguppvisning varje dag kl. 12.00 som 
var mycket sevärd. Många toppflygare gjorde fördold reklam 
för olika fabrikat av kärror, allt från avancerade foamisar 
till STORA dubbeldäckare och jetkärror. Några av killarna 
Dussia, Machinsky, Pickering och Somezini gjorde vad de 
kunde för att visa vad maskinerna gick för. Very nice indeed !

Själv var jag mest nere på 3D-banan och tittade på när den 
kommande generationen av modellflygare försökte överträffa 
varandra. Och när man ser dess unga killar (någon tjej var där 
också) fara runt med sina 3 meters modeller så blir man klart 
imponerad. De mest halsbrytande ”nära marken” manövrer 
utfördes. Inget för dåliga hjärtan! Och man kan konstatera 
att där finns mer att träna på här hemma.

Träffens ledord är Fun, Fellowship and Hospitality och det 
lever verkligen träffen upp till. Alla vi träffade på var oerhört 
glada och positiva och stämningen mycket god. Det tog 
ungefär 30 minuter efter att vi kommit på plats på torsdagen 
innan jag fick agerade co-pilot till en helt okänd flygare 
som tyckte att har vi rest så långt så måste man vara med 
ordentligt. Very nice indeed!

På fredagskvällen anordnas ett BBQ-party som är ett 
måste. De skryter med att de hinner servera 1000 personer 
på 20 minuter och det stämde säkert. Det var inte direkt 
fina restaurangens uppläggning men BBQ är BBQ! Där på 

kvällen träffade vi Tim och Anna-Maria, ett trevligt par 
från Washington som vi senare under vår resa fick tillfälle 
att besökta. Och då också naturligtvis Tims hemmafält, en 
skaplig anläggning med asfaltbanor och rejält klubbhus. 

Centralt på området fanns försäljning av modeller och 
tillbehör från alla de stora men även från lite mindre lokala 
hobbyhandlare. Mycket att titta på naturligtvis men det 
roligaste var nog fredagseftermiddagens auktioner. Några av 
hobbyhandlarna ville inte släpa hem de stora kartongerna/
modellerna som de inte fått sålt utan de auktionerades ut. Då 
blev det klart sjysta priser och stort ståhej. Tyvärr lite stora 
prylar för att godkännas som handbagage!

Vi kände oss klara på fredagskvällen och eftersom vi märkt 
att piloterna var lite tröga på fredagsmorgonen så bestämde vi 
oss för att skippa lördag fm där och åka tillbaka till Charlotte 
direkt på morgonen. Vi hade lite tur med datumen för resan 
för denna lördag kördes ett av årets  Nascarlopp i Charlotte. 
En upplevelse det också men den historien hamnar i en annan 
tidning.

Slutkläm: Med 1500 piloter anmälda på torsdagen så kan 
man nog säga att här finns allt som vår fantastiska hobby har 
att erbjuda. Alla smaker tillgodoses. Så, om jag skall tipsa om 
två saker så blir det: åk dit och åk dit! 

I dessa moderna tider finns mycket av det vi har sett under 
vårt besök på youtube. Gå in där och sök på ”Joe Nall” och ta 
del av all fin flygning.

Med vänligaste modellflyghälsningar
Bo Hanson, SWE-1804

Obligatoriskt dopp av sidroder i dammen vid 3D-banan.

Jänkare vet hur man skall packa och transportera sig !
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D
en 19-22 juli arrangerades i Danmark Nordiska 
Mästerskapen (NM) i klasserna FAI F3A och 
Nordic F3A. Sverige ställde upp med en pilot i FAI 
F3A, Bo Edström, och tre piloter i F3A Nordic, 
Ingvar Delén, Sven Löfqvist och Tomas Johansson. 

Varje land får ställa upp med 5 piloter i FAI F3A och 4 piloter 
i Nordic F3A varav 3 piloter i respektive klass ingår i laget 
från varje land, övriga tävlar som öppna deltagare. Det hade 
förstås varit önskvärt att fler piloter från Sverige kunnat 
delta. Norge kom med fulla lag i både klasserna, Danmark 
ställde upp med 3 piloter i FAI F3A och 4 piloter i F3A 
Nordic, Finland med 3 piloter i FAI F3A och 3 piloter i F3A 
Nordic. Det var fyra domare som dömde i respektive klass, en 
från varje land. Från Sverige dömde i FAI F3A klassen den 
rutinerade Bengt-Erik Söderström och i Nordic F3A dömde 
Bo Edström. Lagledare för det svenska laget var Bo Edström. 
Svenska lagets flygplan var: Galactika EP (Bo Edström), 
MythoS Pro (Tomas Johansson, Wind S Pro (Ingvar Delén) 
och Vanquish 2M (Sven Löfqvist).

RC Parken
Tävlingen hölls på ”RC Parken” utanför staden Åbenrå 
(Aabenraa) i södra delen av Danmark på syd-jylland, några 
mil norr om tyska gränsen och Flensburg. RC Parken är en 
fantastisk fin anläggning där tre RC klubbar för flyg- bil- och 
båtentusiaster har sin hemvist. Anläggningen grundades 2008 
och ägs av veterinären Bille Ruwald med hustru Ackie. Nyligen 
blev ett stort klubbhus klart med all modern utrustning. Det 
finns stor asfaltbana med intilliggande gräs-stråk för flyg, en 
asfaltbana och en grusbana för RC bilar samt en liten sjö/
damm för RC båtar. Plats för husvagn/husbil/tält finns också. 
Bättre än så här kan det knappast bli, den finaste anläggning 
för RC jag sett.

Onsdag 19 juli
Första tävlingsdagen inleddes med s.k. model processing där 
alla modeller vägdes, mättes och man kontrollerade även 
att ”failsafe” fungerade (att motorn stängs av när sändaren 

stängs av, för att simulera signalbortfall). Alla svenska piloter 
och alla övriga piloter klarade model processing utan problem. 
Ingen ljudmätning förekom.

Därefter hade varje land en viss tid på sig att göra tränings-
flygningar innan tävlingen. När Sven Löfqvist skulle göra 
sin träningsflygning upptäcktes ett problem med telemetrin i 
hans plan men Sven hittade snabbt orsaken (en kontakt som 
hoppat ur sitt läge) och kunde rätta till det hela och hann 
genomföra sin flygning.

Domarna i FAI F3A klassen hade sen sin genomgång innan 
den s.k. pilot briefing för alla piloterna hölls.

Invigningen genomfördes av tävlingsledaren Morten 
Laugesen och grundaren Billie Ruwald berättade lite om RC 
Parken och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Nu var det dags för första omgång i FAI F3A klassen efter 
sedvanlig uppvärmningsflygning för domarna där en tysk 
topp-pilot utförde uppvärmningsflygningen.

Förste man till start i FAI F3A klassen var Jarmo Heinonen 
från Finland, Bo Edström startade som 5:e pilot och 

flygningen gick hyfsat. Redan efter 1:a omgången kunde man 
ana vilka piloter som man närmast skulle fightas med. 4-5 
piloter i toppen, mellanskiktet och vi i nedra delen dit jag 
hörde. Som väntat fick den finske mästerflygaren Lassi Nurila 
högst poäng i första omgången med Ola Fremming från Norge 
på 2:a plats och Ole Kristensen från Danmark på 3:e plats. 

Torsdag 20 juli
Sämre väder med låga moln och regnskurar, men två 
omgångar i Nordic F3A och omgång 2 i FAI F3A hanns dock 
med. I Nordic F3A  fick norrmannen Tom Erik Holte högst 
poäng i både omgång 1 och 2 med Anders Kute Raddum på 
andra plats, 3:e platsen växlade mellan Öystein Back och Geir 
Tönnessen både från Norge. De svenska Nordic piloterna låg 
efter 2 omgångar på 10:e (Tomas Johansson), 11:e (Ingvar 
Delén) och 14:e plats(Sven Löfqvist). I FAI F3A tog Lassi 
Nurila hem även 2:a omgången med Ola Fremming på 2:a 
och Ole Kristensen på 3:e plats. Bo Edström på 11:e plats. 

Rapport från NM 2017 i FAI F3A och 
Nordic F3A i Danmark 19-22 juli

Text Bo Edström

Alla deltagare vid NM samlade med sina flygplan. 
Foto B-E Söderström.
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Fredag 21 juli
Fint väder hela dagen med måttlig vind längs banan. 3:e och 
4:e omgångarna i respektive klass klarades av under dagen 
och arrangören kunde pusta ut lite för nu var de 4 grundom-
gångarna i hamn på utsatt tid enligt tids-schemat. I FAI F3A 
klassen  tog, gissa vem, Lassi Nurila hem både 3:e och4:e 
omgången. Ola Fremming fortfarande på 2:a plats och Ole 
Kristensen på 3:e plats. Till lördagens tre finalflygningar 
gick dessa tre och Henning Jorkjend från Norge som efter 
grundomgångarna låg på 4:a plats samt Morten Laugesen 
från Danmark på 5:e plats. Morten avstod dock från att flyga 
finalflygningarna på lördagen då han inte tränat på finalpro-
grammet.

I Nordic F3A fortsatte Tom Erik Holthe sin fina flygning 
och tog hem även omgång 3 och 4 och vann således ganska 
överlägset den Nordiska klassen. 2:a blev Anders Kute 
Raddum och 3:a Öystein Bach både från Norge. Därmed tog 
det norska laget i Nordic hem även lagsegern.

De svenska insatserna i Nordic klassen innebar ingen 
förbättring i resultatlistan efter de sista två omgångarna, bästa 
svensk blev Tomas Johansson på 10:e plats med Ingvar Delen 
på 11:e plats och Sven Löfqvist på 14:e plats. Det svenska 
laget i Nordic F3A klassen blev 4:a bara några poäng efter 
det finska laget. I FAI F3A slutade Bo Edström på 11:e plats 

Lördag 22 juli
Dagen började med domarbriefing av finalprogrammet (F-17) 
som följdes av uppvärmningsflygningar med finalprogrammet 
för domarna.

Därefter startade första omgångens finalflygningar. 
Finalisterna Lassi Nurila, Ola Fremming, Ole Kristensen och 
Henning Jorkjend tog sig igenom det utmanande finalpro-
grammet F-17 och Lassi Nurila tog hem den första omgången 
med Ola Fremming på 2:a plats, Henning Jorkjend på 3:a 
och Ole Kristensen på 4:e plats. Morten Lagusen avstod, som 
nämnts, att flyga finalflygningarna trots att han gick till final.

Efter lunch flögs finalomgång 2 och 3 där Lassi tog hem 
även dessa omgångar. Ola Fremming, Henning Jorkjend 
och Ole Kristensen lyckades inte förbättra sina placeringar i 
finalomgång 2 och 3.

Segrare i FAI F3A klassen blev således Lassi Nurlia som 
vann alla fyra grundomgångar och alla tre finalomgångar, 2:a 
Ola Fremming och 3:a Henning Jorkjend. Grattis till Lassi 
Nurila för en välförtjänt och överlägsen seger!

Genom Norges fina insats i FAI F3A klassen med placering 
2 och 3 samt placering 6 (Thor Heine Bossum) kunde Norge 
ta hem lagsegern även i denna klass - grattis team Norway! 
På 2:a plats i FAI F3A kom danska laget och på 3:a plats det 
finska laget, sist kom svenska laget med sin enda lagmedlem.

Som avlutning på lördagen hade arrangören anlitat en 
dansk flygare med en Krill Extra 330SC som utförde en 
show-flygning med rök.

Banketten och prisutdelning
På lördag kväll hölls banketten och prisutdelningen i det 
nya klubbhuset på RC Parken. Tävlingsledaren Morten 
Laugesen och RC Parkens ägare Bille Ruwald hälsade alla 

varmt välkomna till bords. Efter den utsökta maten i gemytlig 
atmosfär och mycken konversation med modellflygkollegor 
var det dags för prisutdelningen där placering 1-3 individuellt 
fick pokaler samt diplom och övriga fick diplom. I lag fick 
placering 1-3 en medalj att hänga runt halsen.

I goda vänners lag led så småningom banketten mot sitt slut 
och det svenska teamet tackade tävlingsledaren och övriga 
som hjälpt till i det danska teamet med det välarrangerade 
Nordiskt Mästerskapet 2017. Nästa NM blir i Finland 2019.

Det svenska laget vill passa på att här framföra ett tack till 
det norska laget som ställde upp med skrivare åt vår ende 
Nordic F3A domare under alla fyra Nordic omgångarna – 
tack! Och ett stort tack till arrangören, alla funktionärer och 
tävlande!

En kvinnlig tävlande
I Nordic F3A klassen var det en ung kvinnlig pilot som 
deltog, Emma Tuunala, student från Finland. Emma har 
flugit konstflyg bara några år. Emma gjorde bra ifrån sig och 
hamnade på en 8:e plats. Hon flög med en Sebart MythoS 
125E med DualSky motor och fartreglage samt Futaba 
T8FG radio. Emma fick problem i en omgång med att LiPo 
flyg-batteriet sinade och ena skevroderservot slutade fungera, 
sista manövern fick hon göra mindre än i normala fall för 
att den alls skulle kunna utföras. Efter nytt batteri och nytt 
skevservo till nästföljande omgång så fick hon nytt problem 
med att motorn ”hickade” på fullgas men trots detta lyckades 
hon anpassa sin flygning och fick ändå hyfsade poäng. Emma 
slutade på 8:e plats bara några poäng efter 5:e, 6:e och 7:e 
platsen. När får vi vår första kvinnliga F3A flygare i Sverige?

Pilotmöte
På torsdag hölls ett pilotmöte där nästa Nordiska flygprogram 
fastställdes, som skall gälla för säsongen 2018-2019. Den 
nya N-19 flygprogrammet är baserat på FAI’s kommande 
Advanced A-20 program men har modifierats i några 
manövrer för att passa den Nordiska klassen bättre.

Finska teamet meddelade att preliminärt kommer troligen 
nästa NM i Finland 2019 att hållas på Jämijärvi (Jämi) 
flygplats.

Trender inom F3A
Om man jämför med NM 2015 så kan man se en trend 
mot dubbeldäckare och även Contra drivlina (dubbla 
motroterande propellrar) i främst FAI F3A klassen, men även 
i Nordic F3A klassen fanns det några dubbeldäckare och en 
Nordic pilot använde Contra. En enda tävlande hade förbrän-
ningsmotor, i Nordic F3A klassen. Dubbeldäckare som fanns 
representerade:  Sensation (GB Models), Xarelto (Aerocompet 
Pascal Nowik), Ascent bipe (Naruke Hobby), Passion (BJ 
Craft), Citrin (Oxai), Bi Side (BJ Craft). Contra systemen 
som användes på tävlingen var Brenners Contra, både den 
äldre version 4 och den nyare version 3 och fanns i monoplan 
som Spark Evo II (Krill), Agenda (BJ Craft) och i en dubbel-
däckare Ascent bipe (Naruke Hobby). Bland el-motorerna 
fanns de flesta märken respresenterade som t.ex. Hacker, 
Plettenberg, DualSky, Neu, Kontronic (i Brenner Contra v3). 
LiPo flygbatterier fanns många olika fabrikat och storleker 
från ca 4000 mAh upp till 5000 mAh, ganska många använde 
Hacker TopFuel Eco-X LiPo. Den ende förbränningsmotor-
flygaren hade en YS 4-taktsmotor i sin Nitrogen modell.

Carbonpropellrar av olika fabrikat dominerade men några 
använde vanliga APC plastpropellrar. Bland fartreglagen 
fanns en nyhet, Hacker Sensitrol, som Ola Fremming 
använde i sin Xarelto dubbeldäckare. Hacker Master Mezon 
fartreglage verkade vara ganska vanliga. På radiosidan var 
de flesta större fabrikat representerade som Futaba som 
dominerade (t ex 18MZ/18MZ WC, 18SZ, förvånansvärt 
många använda fortfarande den äldre Futaba 14MZ), Jeti 
(både handhållna DS-16 och pultsändaren DC-16 fanns 
representerade), Spektrum, JR (bl a flaggskeppet JR 28X), 
Multiplex, Graupner (t ex MC-32). Flygstilen i både FAI 
F3A och Nordic F3A präglades av ganska stora flygmanövrer 
överlag och piloterna försökte nyttjade hela ”boxen”. Emma 
Tuunala som hade ett lite mindre plan än övriga piloter flög 
något mindre manövrer av den anledningen.

Slutligen, en klar trend är att Norge är det land som lyser 
klarast på F3A himlen f.n. bland de nordiska länderna.  2:a 
och 3:e platserna samt lagseger i FAI F3A samt placering 
1-3 och lagseger i Nordic F3A vid detta NM talar sitt tydliga 
språk. Kanske vi i Sverige ligger lite på efterkälken just nu 
på tävlingsfronten både vad gäller antalet deltagande och 
resultatmässigt på större tävlingar som NM. Vi i Sverige får 

Bo Edström i ready box strax före en start i FAI F3A klassen

Emma Tuunala från Finland och hennes flygplan, MythoS 125E, som hon tog en hedrande 8 plats med i Nordic F3A klassen. 
Foto B-E Söderström och Bo Edström.
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helt enkelt jobba hårt fram till nästa NM 2019 i Finland med 
att få fram starka lag i både klasserna. 

Sammanfattning
För svenskt vidkommande hade det varit önskvärt att vi 
kunnat ställa upp med fler piloter och i FAI F3A klassen 
med de bästa FAI F3A flygarna vi har men som av olika 
anledningar den här gången valt att stanna hemma. Vi får 
dock komma ihåg att tävlingen hålls mitt under semestertid 

Lassi, grattis till segern, du vann alla grund- och finalom-
gångarna med jämna flygningar på hög nivå med mycket få 
misstag, som gjorde dig till en klar vinnare!

Berätta lite om din modellflygbakgrund?
Lassi: Jag började flyga RC år 2000 och startade med 
konstflygning i den Nordiska klassen 2002. Jag har flugit i 
FAI F3A klassen sen 2004.

Du har vunnit många mästerskap och placerat dig högt på EM 
och VM t ex du har vunnit Finska mästerskapen 11 gånger i 
F3A, Nordiska mästerskapen F3A 4 gånger (2011, -13, -15, 
-17), Världscupen F3A 3 gånger (2014, -15, -16) nått 2:a 
plats på EM F3A (2016) och 8:e plats på VM F3A (2015). 
För att kunna nå sådana framgångar tränar du förstås ganska 
mycket, kan du berätta lite om hur du tränar?
Lassi: Jag flyger mellan 750-800 flygningar totalt per år och 
jag tränar ungefär 50% på grundprogrammet (P-17) och ca 
50 % av flygningarna på finalprogrammet (F-17). Jag brukar 
även träna lite efter varje flygning på tänkbara flygmanövrer 
från okända finalprogrammet, jag använder 5000 mAh LiPo 
batteri och har därför lite extra flygtid kvar som jag kan 
använda att träna på dessa manövrer.

Världsmästerskapen i F3A i Argentina den 3-11 november 
närmar sig, vad är ditt mål i den tävlingen? Att vinna, nå 
pallen, gå till final?
Lassi: Mitt mål är att placera mig bättre än förra gången då 
jag kom 8:a. Så placering 7 eller bättre är mitt mål. 

Vad är dina framtida mål med ditt F3A flygande?
Lassi: Jag strävar efter att förbättra mig och nå bättre resultat 
än tidigare. Men så länge jag är nöjd med min egen flygning 
så är det egentligen nog för mig. Fastän jag vann Nordiska 
mästerskapen här i Danmark så var jag inte riktigt nöjd med 
några av mina finalflygningar då jag gjorde några misstag. 
Men det skulle vara trevligt förstås att nå pallplacering på VM 
i F3A någon gång i framtiden. 

Kan du berätta lite om ditt nuvarande flygplan som du tävlade 
och vann NM med?
Lassi: Flygplanet heter Sensation och är designat av Gernot 
Bruckmann. Men jag har modifierat kroppen och förlängt 
den några centimeter. Med den modifierade kroppen som 
plugg har jag gjort en form som jag sen själv gjutit kroppen i 
(sandwichkontruktion).  Vingar och stabilisator har jag också 
byggt själv i balsa. Kroppen har jag sprutlackerat och sist 
klarlackat. Vingarna och stabilisator är klädda med Oracover. 
Jag använder Futaba 18MZ WC radio. Motor är Plettenberg 
Advance 30-10 med egentillverkad carbonpropeller ”Nurila 
22x12”. Fartreglage använder jag för närvarande ett från 
Futaba men på VM kommer jag att använda ett Hacker 
Master Mezon 95 Light. LiPo flygbatteri använder jag Hacker 
TopFuel 5000 mAh. Flygvikten på min Sensation inkl LiPo 
accar är 4500 gram. Det som är lite speciellt på min modell är 
att jag använder pull-pull styrvajrar både till sidorodret och 
höjdrodren.

Berätta lite om dig själv, andra intressen osv?
Lassi: Jag är 29 år gammal. Jag jobbar som finsnickare på 
ett mindre företag med 11 anställda. Jag tycker om att åka 
längdskidor på vintern och följer vad som händer i andra 
sporter, inte bara inom F3A. Jag tycker om att besöka nya 
platser när jag är ute på F3A tävlingar. Jag gillar att göra 
saker med mina händer så jag bygger mina flygplan själv.

Lassi, lycka till i din fortsatta modellflygkarriär och jag hoppas 
det går bra för dig på kommande VM i F3A i Argentina. Tack 
för intervjun!
PS. Under intervjun slås man av Lassis ödmjuka framtoning. 
Han har verkligen lyckats förverkliga många av sina mål med 
sitt F3A flygande och med sin inställning att hela tiden försöka 
förbättra sig i sitt flygande och på tävlingarna tillsammans 
med hans talang och ihärdiga träning är det svårt att tro 
annat än att han kommer att nå den allra yppersta världs-
eliten i F3A, kanske han redan är där?.DS.

Intervju med Lassi Nurila, Nordiske mästaren 
2017 i FAI F3A klassen, efter segern i NM.

Intervjuare: Bo Edström

och många vill ha just semester och vila från tävlingsflygande. 
Vi siktar in oss på fulla lag i båda klasserna till nästa NM i 
Finland.

Personligen hade jag, Bo Edström, som tävlande i FAI F3A 
klassen målet att undvika jumboplatsen och det lyckades jag 
med i alla fall. Jag behöver även ”banta” ner mitt flygplan 
något i vikt då det är i tyngsta laget och det får bli ett projekt 
i vinter.

De svenska deltagarna, från vänster Sven Löfqvist, Tomas 
Johansson, Ingvar Delén och Bo Edström. Foto B-E Söderström.

De fyra finalisterna i FAI F3A klassen efter de 3 finalflygningarna. Från vänster segraren Lassi Nurila med Sensation, bredvid honom 2:an 
Ola Fremming med Xarelto, stående från vänster Henning Jorkjend 3:a med Ascent biplane och bredvid honom 4:an Ole Kristensen med 
Spark Evo II. Den femte finalisten Morten Laugesen som avstod finalflygningarna med sin Invitation saknas på bilden. Foto Bo Edström.

Lassi Nurila och hans flygplan Sensation. Foto B-E Söderström och Bo Edström.
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G
ränskuppen i F3A har en lång historia som började 
på 70-talet. När tävlingen startade kom över 30 
deltagare till start. 2012 beslutade sig Ingmar 
Svensson för att återstarta gränskuppen. Tanken 
med tävlingen är att vår Norska F3A vänner ska 

komma och delta på tävlingen. Och det gör de, fem av åtta 
deltagare i F3A var norrmän. I Nordic kom fyra norrmän av 
totalt sju tävlande till start. 

Bo Edström är en utomordentlig tävlingsledare och ledde 
arrangemanget på ett förträffligt sätt. Tillsammans med 
medlemmarna i Karlstads modellflygklubb arrangeras 
utan tvekan Sveriges bästa F3A/Nordic tävling. Planering, 
marknadsföring, avspärrningar, parkeringar, mat och 
information till publiken håller hög klass. Bo, börja fundera 
på om konstflygsverige kan arrangera en världscuptävling!

Rita Skiters snabbcitatpenna.
Eftersom jag är småbarnsförälder har jag haft nöjet att läsa 

Harry Potter för barnen. I bokserien förekommer en, ska vi 
kalla det för journalist häxa som heter Rita Skiter. Hon har en 
förtrollad penna som kallas ”snabbcitatpennan”. Snabbcitat-
pennan plockar fram de mest skruvade och sanningsjusterade 
texter och citat. Jag tror att författaren, J.K Rowling, har ett 
lite horn i sidan på engelska tablåjournalister. På tävlingen 
lovade jag att jag skulle låna hennes penna!

Tävlingen börjar med att Bo körde briefingen. Briefingen var 
föredömlig, som väntat. Men helt plötsligt sviktar omdömet, 
Bo. Att ge undertecknad titeln huvuddomare för Nordic och 
göra mig till jurymedlem. Hur gick det till och hur tänkte du 
då?  På tävlingen fanns minst ytterligare en Svensk tävlande 
i F3A med VM/EM tävlande på meritlistan.  Sen skulle jag 
döma i Nordic tillsammans med bland annat Ola Fremming 
och Henning Jorkjend. Henning satt dessutom och skrev 
åt mig. Ingen briefing flygning, första tävlingsstart direkt 
och jag kunde inte Nordic-programmet något vidare första 
start. Henning som är en ödmjuk och klok person fick efter 
första manövern fram programmet med arestisymboler. Då 
kvicknade huvudet till och jag behövde inte fortsätta göra bort 
mig fullständigt. För säkerhets skull jämförde jag mina siffror 
med Ola efter varje start. Som tur var kunde jag konstatera 
att jag gjorde en godkänd insats, men inte mer. 

Briefingen avslutades med att Bo demonstrerade hur man 
ska använda solskyddet, se bild. Notera att flera tävlande står 
med paraplyer. Bo, det regnar, solen lyser med sin frånvaro. 
Ingen använde solskyddet under hela dagen. Den 8-9 juli 
är så mitt i sommaren man kan komma. Solen i Karlstad? 
Som tur var hade jag stickad mössa med mig. Flera norska 
tävlande gick omkring med mössa och handskar, mitt i vår 
vackra svenska sommar. Nästa år vill jag ha bättre väder….. 
Tack för lånet Rita Skiter.

 
F3A
Tyvärr kom bara tre svenskar till start. Tävlingen dominerades 
av norrmän och Ola kunde elegant och utan en darrning på 
manschetten flyga hem fyra tusenpoängare. Poängmässigt 
var han aldrig hotad. Därmed kan Ola välförtjänt behålla 
det vackra vandringspriset eftersom han nu vunnit tävlingen 
tre gånger! Jag hoppas att Ingmar redan börjat designa ett 
nytt! Henning som kom på andra plats flyg mycket bra och 
knappar in på Ola. På tredje plats kom Kjell Tore även han 
från Norge. Kjell-Tore är mycket färgstark och skämtsam 
person. På lördagskvällen fick jag klart för mig att gillar öl 
och Jägermaister. Som tur var slapp han dopingtester på 
söndagsmorgonen. Man vet ju aldrig, vi är med i riksidrotts-
förbundet och vi tävlar på högsta nationella nivå. På fjärde 
plats kom Stefan Olsson. Stefan flyger utmärkt bra! Min 
spontana tanke är att han ser F3A-tävland som bra träning 

Gränskuppen 
i F3A
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för hans skalaflygande/tävlande. Med hjälp av motroterande 
propellrar presterar Stefan en lugn och avslappnad flygning 
med få misstag. Om Stefan väljer att satsa till 100% på 
F3A så kommer han att tillhöra det svenska toppskiktet på 
bara ett fåtal tävlingar. En annan tävlande som är värd att 
nämna är, Bo. Han är inte bara en utmärkt tävlingsledare 
och organisatör utan även en duktig F3A-pilot. Överlag flyger 
han bra men han har lite av samma utmaning som jag, han 
flyger ensam. För att kunna flyga bra behövs en coach som 
står bakom och återkopplar varje manöver. Ingen flyger 
perfekt, inte ens Ola. Om Bo hade en bra coach så skulle han 
snabbt kunna slipa till sin flygning. Det skulle kanske även 
undertecknad kunna få till – även om det möjligen skulle ta 
lite längre tid. 

Nordic
I Nordic lyckades Tomas Johansson knipa en andra plats bara 
ett fåtal poäng före Espen Kvien. På första plats kom Tom 
Erik Holthe. Tom Erik flög på en hög och stabil nivå och jag 
är säker på att vi får se honom F3A till nästa år. 

Det finns gott om plats i Nordic klassen för ytterligare piloter 
som vill testa att tävla. 

Modeller
Köpemodeller dominerar men jag anar en trend. Det absoluta 
toppskicket i Norge bygger modellerna själva, visserligen 
beprövade modeller i byggsats men ändå. Ola använde 
en byggsats på modellen Xalerto från AeroCopet. Tvåan 
Henning använder en modell från Japan som kommer som 
byggsats – helt i trä. Modellen heter Ascerer. Via omvägar har 

jag fått höra att även nordens i särklass bästa F3A-pilot – 
finnen Norila tävlar med en modell som han byggt själv. 

Själv flög jag med en Arixtra från samma leverantör som 
Olas Xalerto. Arixtran flyger mycket bra och det behövs 
bara en annan spakryckare för att göra modellen rättvisa, 
åtminstone om Rita får skriva vad hon tycker. 

Återigen så tror jag inte att modellen inte är helt avgörande 
för resultatet. Ola har tävlat med en Arixtra med mycket goda 
resultat. Nästan alla tävlande använda antingen modeller 
med takvinge eller dubbeldäckare. Det finns anledning att 
fundera på om inte dubbeldäckarna i framtiden. Nackdelen 
med dubbeldäckaren är logistisk och produktionsmässig. 
Det blir mer jobb helt enkelt. Här kan man fundera åt olika 
håll. Själv kommer jag att köra med takvinge i år och nästa 
år. Tävlingsmodellerna utvecklas ständigt. Ena året är det 
omöjligt att flyga utan infällbara ställ. Sen skriver jag att 
takvingar är mindre vackert, men kör med det själv. Det är 
lite som att välja majonnäs – det finns flera köpe-märken eller 
så rör man ihop den själv. Vilken anrättning som blir bäst är 
upp till de som ska avnjuta konststycket!  

Motorer
När det gäller motorer eller ska vi kalla det för drivlina så 
går utvecklingen framåt. Elmotorn ändras i princip inte men 
det blir fler och fler som väljer att flyga med motroterande 
propellrar. Det låter lite lustigt med fungerar förträffligt. 
Ola, segraren, körde inte med motroterande propellrar 
utan en Hacker Q 80 XS Senstrol. Hacker Q80 XS Senstrol 
använder ett system där man väljer motorvarv i förhållande 
till spakläge på radion. Det innebär att man ställer in ett 

något lägre maxvarv än vad acken kan lavera och därmed har 
samma maxvarv under hela flygningen. Eftersom spakläget 
hela tiden styr varvtalet så kan man ha lite tomgångsvarv och 
ändå ha broms. Ola menar att de gyroeffekter som skapas av 
en propeller till stor del beror på propellerns vikt. Med min 
tunga (98 gram) APC 20,5/14 får man förhållandevis stor 
gyroeffekt. Ett alternativ är då motroterade propellrar. Ola 
menar att gyroeffekten bäst hanteras med en lätt propeller. 
Den kolfiberpropeller han använder väger hela 37 gram. Om 
en APC propeller väger 98 gram och kostar 150 kronor så 
kostar en kolfiberdito på 37 gram ca 800 kronor. Less is more 
som de säger…

Så om jag bara skaffar en kolfiberpropeller på 37 gram så 
kommer jag att flyga lika bra som Ola?

Själv kör jag vidare med min trotjänare Hacker C50 14XL. 
Jag har två stycken. Under hela 2016 jobbade jag med att 
hitta och testa olika kullager i växellåda och motor. Kullager 
finns i alla olika materialval, toleranser, smorda, osmorda, 
kapslade och okapslade. Jag har testat mig fram och nu tillslut 
har jag fått rätt lager på rätt plats. Samtidigt har jag gått och 
funderat på alternativ. Valet har fallit på Plettenberg 3010 
advance. Även om jag fått ordning på mina C50 så funderar 
jag på att köpa ytterligare en Plettenberg. 

 
Radio
På tävlingen fanns alla stora varumärken representerade. 
Futaba var något överrepresenterade. Ola använde en 
Graupner och tvåan Henning körde med en Futaba. Jag 
körde med en Multiplex. Min uppfattning är att alla de större 
varumärkena har sändare som är mer än tillräckligt bra 

för att, med rätt tävlande, kunna ”vinna”. Som vanligt får 
min slutsats bli att utrustningen inte är avgörande. Det är 
spakryckaren som är avgörande. 

Tack!
Jag inledde tävlingen med att lovorda tävlingsarrangören 
Karlstads MFK och tävlingsledaren BO Edström. Tävlings-
arrangemanget var ett skolexempel på hur man bör göra 
från anmälan till prisutdelning. Jag måste även tacka Ingmar 
Svensson, som ansvarade för kansliet. Om bara vädret kunde 
vara lite mer samarbetsvilligt!  

För mer information om F3A och resultatlista – 
se WWW.F3A.SE

Edvard Käll
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Nostalgi-F3A tycks vara tidens melodi. I år har alltså tvenne 
sådana tävlingar arrangerats här i landet i och med att den 
klassiska F3A-tävlingen Dalahästen återuppstod efter ett fyra 
decennier långt uppehåll. 

– Tävlingen startade på tidigt 60-tal, då med ekanalsplan, 
säger Micke Berg från arrangörsklubben Siljansbygdens 
Radioflygklubb. Åren 1970 till 77 hölls den som en 
F3A-tävling. De första två åren segrade Göran Ridderström, 
sedan tog Bengt Lundström hem segern ett år och därefter 
vann Benny Kjellgren resten fram till slutet.

Gamla och nya stjärnor
Och inte nog med att gamla motorer, radiostyrningar och 
tävlingsplan har gått en ny vår tillmötes – även gamla 
kända F3A-flygare har fått en renässans. Ta namn som 
Benny Kjellgren, Kennet Holm, Ernst Totland… gubbar som 
var storas namn i konstflygkretsar på 70-talet är lika stora 
stjärnor nu – endast hotade av ungtuppen Johan Brorsson.  

Conny Åquist 

Dalahästen 
uppstod 2017

Efter att ha legat i dvala i 40 år återuppstod den klassiska F3A-tävlingen 
Dalahästen, denna gång som ett nostalgievent. Därmed har landet numera två 

F3A-retrotävlingar, en i Tidaholm och en i Insjön, per år.

Lite meka får man räkna med i den här 
klassen.

Den klassiska tävlingen Dalahästen har 
återuppstått. 

En rad olika gamla plan dök upp till 
tävlingen i Dalarna.

Ungtuppen Johan Brorsson placerade 
sig mellan veteranerna Benny Kjellgren 
och Kenneth Holm. 

Denne norrman, Ernst Totland, var 
framstående den gång då det begav sig 
på 70-talet och är lika framstående nu.
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Å terigen har vi visat vilka duktiga arrangörer av olika 
evenemang vi är i det här landet! Pylon VM i Dala 
Järna 2017 pratas det redan om, som det bästa världs-

mästerskapet som flera av deltagarna har varit med om. Och 
med det menas alltså tävlingen rent arrangörsmässigt.

Många landslag, som det japanska, amerikanska och austra-
liensiska, kom redan en vecka före tävling för att acklima-
tisera sej och ta in så mycket som möjligt av Sverige och 
Dalarna när det är som finast. Och många hade tagit med sig 
egna supportrar, flickvänner, fruar och barn.

Själva tävlingsdagarna varade under tre dagar, onsdag, 
torsdag och fredag. Tisdagen gick åt att besiktiga och 
märka upp motorer och flygplan och kontrollera att allt 
håller sig inom regelramarna. Den dagen var också den 
officiella träningsdagen med funktionärer på alla poster och 
riktig tidtagning. På onsdag morgon var det dags för första 
tävlingsstart. Tempot på tävlingen var från början till slut 

högt, utan för att den delen verka stressig. Eller vad sägs om 
drygt 90 genomförda heat bara den första tävlingsdagen utan 
några som helst problem, av vare sej tekniska eller andra 
störande faktorer. Ett par korta uppehåll för regn påverkade 
lite på torsdagen men med tanke på väderprognosen dagarna 
innan så har hela arrangemanget dragit en riktig vinstlott. 
I princip ingen vind över huvud taget någon av tävlings-
dagarna och dessutom ingen besvärande sol. Tror faktiskt 
inte att vädret skulle kunna visat sig från en bättre sida. Det 
fina flytet på tävlingen har vi alla funktionärer att tacka för. 
Och upplägget såklart som var planerat in i minsta detalj. Via 
högtalare uppmanades piloterna att tanka sina flygmaskiner 
i ”fuelstation”. På flaket satt då redan nästa heat som kördes 
ut till flightline på släpvagn så fort föregående heat landat. 
Ute på startlinjen hade Magnus Östling och Patrik Hedlund 
stenkoll på startproceduren och de fick också mycket beröm 
för sitt jobb efter tävlingen. 

F3D-VM 
En formidabel succé

Text: Thomas Nyholm
Bilder: Magnus Hedlund

Juniorgänget har klivit ner från pallen för en fin 
gruppbild som tydligt visar vilken kamratskap och 
sammanhållning som genomsyrar hela tävlingen.

17 nationsflaggor och det stora mecktältet som rymmer alla landslag.

Jiri Novotny Tjeckien och Robert v.d. Bosch Holland gör upp i ett heat. Micke Eklöv med knapp ledning över en australiensare.
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17 nationer var anmälda med totalt 45 tävlande piloter. 
Några nationer att nämna kan vara Guatemala, Nya Zeeland, 
Ryssland och Ukraina. Fyra nationer ställde även upp med 
varsin junior, däribland Sverige. USA var regerande världs-
mästare från VM-2015 och fick därför skicka en fjärde 
deltagare, han var dock utanför deras lag. Nu gick det inget 
vidare för USA den här gången. Ok, en 2:a plats i lag är väl 
inte dåligt men de hade säkert räknat med ett bättre indivi-
duellt resultat. 

Den nya världsmästaren kommer istället från Tjeckien och 
heter Jiri Novotny! Tvåa blev Stefan Raeven från Belgien. 
Bara 53 hundradelar därefter, på tredje plats, placerade sej 
vår egen Thomas Eriksson med sin caller Jocke Arnesson, 
bägge från Ludvika RFK. Man förstår om det efter 14 heat 
under tre dagars tävlande (=140 varv) skiljer enbart en halv 
sekund mellan trean och tvåan att det är fruktansvärt tight i 
toppen.

De andra svenskarna slutade på 10:e plats (Micke Eklöv) och 
35:e (Emil Broberg). Lagtävlingen vann Australien med USA 
som tvåa och Italien trea, Sverige hittar vi på 6:e plats. Drygt 
70 sekunder från seger…..med andra ord en 200-hundring 
för mycket. Tight var ordet!

Senast jag skrev om Johannes Reutenberg hade han precis 
gått från Q500 upp till SuperQ. Mycket har hänt sen dess….
Nu flög han junior-VM i F3D, och som han gjorde det! En 
tredje plats blev det till slut med pappa Glen som caller och 
det är bara att buga och lyfta på hatten. Stort grattis!!

Tävlingen pågick alltså över tre dagar, onsdag, torsdag och 
fredag. På lördagen, avslutningsdagen, flögs det en specialare 
som kallas superfinal och som är helt utanför själva världs-
mästerskapet. De tolv piloterna med de bästa tiderna från 
tävlingsdagarna gör upp i en speciell tävlingsform där varje 
pilot får två chanser på sej att göra en bra tid. De tre snabbaste 

piloterna från den ”semin” flyger sen en direkt avgörande final 
med gemensam start. Först i mål vinner. Thomas Eriksson 
hade den snabbaste tiden från semin men drog på sej en cut 
i finalen och slutade trea. Tvåa blev Robert v.d.Bosch från 
Holland och vann superfinalen gjorde förra världsmästaren, 
amerikanen Randy Bridge. Det var kanske bra att det slutade 
som det gjorde, nu kanske det amerikanska laget kan åka 
hem med flaggan i någorlunda topp. 

Hur slutade ”märkes VM” då? Jo, Ragnarssons Ultima-
kärror låg i den absoluta toppen både vad gäller tider och 
slutplaceringar. Två av tre maskiner i superfinalen var 
Ultimor! Världsmästaren flög tjeckiskt flygplan med italiensk 
DKT-motor. Man kan nog säga att skillnaden var väldigt 
marginell vad gäller både motorval och modelltyp. Handha-
vandet och skickligheten med spakarna är det som avgör i 
slutändan. Nämnas kan att Eriksson flög med samma motor 
och samma flygmaskin över hela mästerskapet inklusive 
superfinalen. Ultima med holländsk MB-motor.

Avslutningsceremonin på lördagen var pampig med 
nationalsånger, flagghissning och champagnebubbel på 
podiet. Bengt-Olof Samuelsson höll ett kort avslutningstal 
och kommunalrådet i Dala-Järna tackade alla deltagare för 
besöket och välkomnade såklart alla tillbaka.

Som sagt, det blev ett VM vi kan vara stolta över. Och 
vilket modellflygevenemang har ni varit på som kan erbjuda 
mexikanskt mat, thai-mat eller en nybakad munk till kaffet?

Ett stort tack till alla som har gjort det här möjligt. Vissa 
har dragit ett större lass än andra men ingen nämnd, ingen 
glömd, och alla som har hjälpt till på något vis har varit guld 
värd!

Go fast - Turn left.

Johan Sjöberg och Stefan Brebäck mekar

Randy Bridge får sin tidslapp efter segern i superfnalen.
Nästa heat på väg ut. Holland, Tjeckien och Ryssland.

Det Brittiska hörnet i mecktältet.
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F
underar du på att åka på en tävling utomlands? Då 
säger jag: Tveka inte, gör det! Åk! F3K-tävlingen i 
Vercelli i Italien, är en fantastisk tävling, dessutom 
underbar upptakt för F3K-säsongen redan i april.
Drygt 50 piloter i startlistan, betyder att vi har fler 

piloter i varje grupp än vad vi är vana vid på svenska tävlingar. 
Hemma 4-5 piloter i heaten och här i Vercelli ca 9-10 piloter 
i varje heat under tävlingen, vilket ger bra motstånd för den 
erfarne och för mig som är mindre erfaren, lite mer hjälp på 
den blå himlen att hitta bra luft.

Varför deltar jag?
”Min” devis: Biskopen Ethelbert Talbot,av Bethlhem i Penn-
sylvania, höll en predikan inför OS i London 1908. Då sade 
han bland annat: ”Själva spelen är bättre än tävlan och pri-
set. Även om bara en kan lagerbekrönas, så kan alla glädjas 
åt och ta del av kampen”. Det där tyckte Pierre de Coubertin 
var bra, så han formade om det till det mer kända: ”Det 
viktigaste i livet är ingalunda triumfen utan kampen; det 
väsentliga är inte att ha segrat utan att ha kämpat väl”.

För min del, så är de Coubertins devis utgångsläget. Och 
jag måste ju hålla fast vi det. Eftersom jag sannolikt, vid min 
ålder, aldrig ens kommer att stå på en prispall utomlands.

Umgås och lära av andra:
Men jag vill gärna ta chansen, att se hur bra dom kontinentala 
piloterna är? Hur är det att tävla med så många piloter i luften 
samtidigt? Hur reagerar jag själv i den här ovana miljön? Blir 
jag nervös, stressad eller…?

Tillsammans med Anders Jonsson, så fick vi ju en fantastisk 
möjlighet att se hur våra landslagsgrabbar jobbar. Per Findahl, 
Mattias Hammarskiöld och Stefan Wahlberg förbereder sig ju 
för kommande VM i Ukraina i juli 2017.

Vercelli 2017
 Min första utlandstävling

Team Sweden

Per ber till Gudarna.

Cedric Duss SUI.
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Reseförberedelser
Tur att det finns sociala medier, så att alla deltagarna snabbt 
kan nås under planeringsfasen av resan. Det ska ju fixas med 
en hel del. Det lättaste är ju egentligen flygbiljetter, hyrbil, 
hotellrum, logistiken med samordning av alla bilresor inom 
Sverige för att samla upp Anders Jonsson i Borlänge, Per 
Findahl i Norberg, Anders Kihlström i Floda, Stefan Wahlberg 
i Husaby och Mattias Hammarskiöld i Örebro. Det fanns 
annat, som överraskande nog var av mer ”Rocket Science-ka-
raktär”, som att skaffa FAI-licens.

Utrustningsförberedelser
FAI-licenser: Man måste ju ha FAI-licens i sin hand och 
det var en process som vi lyckades slutföra med noll dags 
marginal. Plastkortet kom i brevlådan samma dag som jag 
reste hemifrån. När vi kom hem en vecka senare, så låg där 
ytterligare ett plastkort, så nu har jag två stycken för den här 
säsongen.

Här finns utrymme för kraftig förbättring av rutinerna hos 
SMFF, om man nu måste ha plastkort överhuvudtaget.

Transportlådor: Vi reser ju med våra flygplan isärplockade 
och det fanns utrymme för ca 6-7 plan i varje låda. Stort 
tack till Håkan Sjöberg i Göteborg, som var vänlig att låna 
oss en av sina lådor, som Per, Anders och Anders kamperade 
i. Mattias-Stefan hade egen låda. De här lådorna går som 
Sportgods på flyget, så det får checkas in speciellt. Allt runt 
omkring detta flöt på väldigt bra och alla plan kom fram utan 
skavanker. LiPo-ackar: Våra ackar ger oss inget byråkratiskt 

krångel hos flygbolagen, i och med sitt låga energiinnehåll. 
Men dom måste med in i kabinen i handbagaget. Jag hade 
mina i en LiPo-påse, så att den lätt kunde inspekteras vid 
säkerhetskontrollerna på flygplatserna.

F3K-planen: Det är väldigt bra att ha fler plan med sig. 
Dels för olika typer av väder och dels för att möjligheten till 
kollisioner i luften ökar, med många piloter i varje heat. 

Torsdagen utresa
Utresa från Nyköping/Skavsta ner till Bergamo/Milano. 
Flygresan gick smärtfritt, liksom bilresan till vårt hotell i 
Vercelli sent på kvällningen. Det är 1 ½-timmes bilresa vid 
den tiden på dygnet. I rusningstrafik förbi Milano kan det 
ledigt ta den dubbla tiden.

Fredagen träningsdag
En hel träningsdag i fantastiskt väder, kunde knappast varit 
bättre! Alla har en god möjlighet att trimma in sina plan och 
känna av terrängen. Jag lyckades med konststycket att sätta 
min Arctus i ett intilliggande risfält, när acken överraskande 
tog tvärslut. Telemetrin fungerade, så min nya Taranis-radio 
pratade vänligt till mig och sa: ”Low Battery”, men jag 
hann inte ner. Kroppen av på 3 ställen. Enda kärran var nu 
obrukbar.

Senare på eftermiddagen tycker Mattias och Per, att har vi 
åkt så långt så får man minsann reparera. Efter lite kirurgi på 
fältet och med transportlådan som riktbänk, så flög Arctusen 
igen. Bättre än någonsin! Tack till Per och Mattias!

Tävlingsdagarna
Tävlingen startar efter lunch på lördagen, så vi flyger 10 
omgångar under de två dagarna. Som Stefan Wahlberg 
säger, det är en tävling i lagom lugnt tempo med väldigt bra 
motstånd. Det är tätt i toppen, man får gå ner till 9:e plats för 
att hitta den sista piloten på >99%. 

Själv så tar jag min första 1000-poängare i en internationell 
tävling, det kändes riktigt kul.  Anders Jonsson fick till 2 
stycken 1000-poängare.

Mattias kom 7:a på 99,5%, Per kom 14:e på 98,3, Stefan W 
25:a på 96,56% och Anders J kom 40:e på 87,53%. Jag kom 
43:a bland duktiga piloter på 77,73%. 

Det gäller att jag hittar positiva saker i resultatlistan: Jag 
slog Mattias Hammarskiöld i en gren. Jag slog högt kastande 
fransmannen Pierre Meunier i en annan gren. Det får jag ta 
med mig. Och jag har aldrig startat en säsong med så bra 
resultat totalt. Så det ska bli kul att köra vidare i Sverigecupen 
2017.

Hets i sekretariatet  Prispallen: 1:a Fred Filliol FRA , 2:a Markus Minger SUI och 3:a Cedric Duss SUI

Måndag träningsdag och hemresa
Måndagen ägnas åt träning och trimmning i det underbara 
vädret som bara fortsätter, så det gäller att ta vara på tiden 
och göra det till kvalitetstid. Vårt flyg går senare på kvällen.

Och några timmar efter midnatt sjunker man ner i en skön 
sömn hemma. Blev det som jag tänkt?

Nervös/stressad? Nej egentligen inte, möjligen stressad av 
att kollidera med andra i start eller kurvning i blåsorna. Jag 
hamnade lite underligt i sista grenen, där jag ensam drog iväg 
för att hitta termik. Termiken var så bra, så jag fick efter ett 
tag sällskap av många. Flera med väldigt lika märkning på 
vingarna som jag har, så jag flög antagligen fel plan när vi 
kom runt bakom en trädridå. Min utmärkte medhjälpare 
Rollo Sommer från Tyskland, undrar plötsligen varför jag 
dyker rätt in i kanalvallen, som omger fältet. Noll poäng blev 
det, för det tog ett tag att försiktigt gräva fram planet ur den 
leriga vallen. Att flyga fel plan har vi skojat om, händer ju 
bara andra. Nu har det hänt mig också.
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Många piloter i varje grupp och många grupper, det är jag 
inte van vid från tävlingar i Sverige. Så det blir en del tid 
mellan heaten. Man ska ju vara på toppen av sin förmåga en 
stor del av dagen. Och superskärpt och uppvärmd inför varje 
heat. Och dessutom i 2 dagar.

Ligger sedan solen på å gassar med 25-28 grader i skuggan, 
så får man tänka sig för. Solen tar kraft. Äta vettigt innan och 
fylla på med rätt energi och vätska är viktiga saker.

Vi vet att våra landslagspiloter är väldigt duktiga på alla 
områden. På hemmaplan sticker ju t.ex. deras kasthöjder ut. 
Här ligger piloterna genomgående på 70-75 meter. Jag i mina 
bästa stunder kastar runt 50 meter. Det är bara att träna på! 
Alla toppiloter är oerhört skickliga i turn-around-momenten 
och taktiskt drivna i luften. Gärna med en räv bakom örat, för 
att lura med en konkurrent i dålig luft. Toppiloter letar inte 
bra luft, dom vet var den finns.

Modellflyg = konsten att kunna reparera. Så jag 
rekommenderar ingen att åka iväg som jag, med bara ett 
flygplan. Det går åt fler, det fick även eliten erfara. Pierre 

Meunier flög sönder flera plan och hade till slut bara en 1 
meters mini-modell som reservkärra. Även Mattias blev 
påflugen i luften, med hack i vingen som resultat. 

Italien bjuder ju på god mat och dryck på restaurangerna. 
Men även i anslutning till fältet, så serverades det underbar 
mat och dryck. Fantastiskt tillmötesgående kökspersonal, 
även när vi var ensamma på träningsdagarna. Allt under den 
osannolikt blåa himlen, med de snöklädda italienska alperna 
som elegant kuliss i bakgrunden. Å du, som funderar på att 
prova en utlandstävling: Gör slag i saken och åk! Fantastiskt 
att få möjligheten att umgås och tävla med svenska teamet, 
stort tack till er allihop!

Vid pennan, Anders Kihlström från Herrljunga MFK

Länkar för dig som vill se mer: 
Bildspel-Videoklipp: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLOHgjKpKjqWBPPjl6tp-YziwZjC2u7Ueq
Officiella bilder:
http://www.f3k.it/vercelli-2017-et/

Landslaget 2017

Friflyg VM 2017, 
Back to Hungary…

Svenska silverlaget i F1A Pelle, Robban, Anders..
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B
udapest Cup började med måttlig vind och varmt. 
Lite strul för svenskarna i början av tävlingen 
men vi fick med oss några maxflygningar. Vinden 
ökade under dagen och med temperaturtoppar 
på 42 grader och ett extremt svårletat landnings-

område gjorde tävlingen till en av de tuffare vi flugit. I 
landningsområdet hade vi majs, solrosor, vass, tistlar, nässlor, 
vattendrag, sumpmark, träd och växthus med paprika. Pelle 
var den enda som överlevde de fem grundstarterna och gick 
därmed till final i klass F1A. Två finalflygningar behövdes för 
att avsluta tävlingen. Pelle tog hem en hedrande bronsmedalj 
i det tuffa startfältet. Segrade gjorde Aviv Balassiano, Israel 
och silvret gick till Dirk Halbmeier, Tyskland. Pelle behöll 
ledningen i den totala Världscupen efter bronset. 

VM tävlingarna lovade liknande väder som under cupen, det 
skulle bli varmt…. Första träningsdagen blev oflygbar efter 
att ett enormt oväder dragit fram. I byn Oroszhaza, där halva 
laget bodde, var det orkanbyar och hagel stora som pingis-
bollar. Bilarna såg ut som golfbollar efter stormen. Regnet 
gjorde att vägarna ut på fältet blev leriga och de som försökte 
ta sig ut körde fast. Arrangören blåste därför av träningen 
den dagen. Efter att svenska laget processat sina modeller 
morgonen därpå hade det torkat upp bra så det gick att ta 
sig ut på fältet igen. Det blev en välbehövlig genomkörare för 
hela laget den dagen.

 
Första tävlingsdagen
Första tävlingsdagen flögs motorklassen F1C. Håkan var 
lagledare på linjen medan resten av gänget som inte tävlade 
agerade hämtare. Måttlig vind inledde första grundstarten 
som drog igång klockar 7:00. En tveksam tidtagarinsats 
gjorde att Martin tappade 7 sekunder. Modellen landade i ett 
träd 2 km ner i vinden, flygningen var på gränsen till max och 
Håkan hade ingen exakt tid på modellen så vi fick acceptera 
tidtagarnas tid. Eddy fortsatte med en max. Tommy avslutade 
första perioden för svenskarna. Det strulade för Tommy som 
ställde motorn för snålt på förstakärran vilket resulterade 
i ett motorstopp efter 1 sekund och en lätt kvadd. Omstart 
för Tommy, men nu strulade motorn som inte ville starta. 

Friflygtruppen till VM bestod av Per Findahl, Robert Hellgren och Anders 
Persson I klass F1A, Bror Eimar, Håkan Broberg och Per Findahl i klass F1B 
och Tommy Eriksson, Eddy Astfeldt och Martin Larsson i klass F1C. Världs-

mästerskapen flögs utanför Szentes i Ungern 6 – 13 augusti. 
Innan VM flögs uppvärmningstävlingen Budapest Cup.

Perioden tog slut innan Tommy kom i luften, verkligt trist för 
Tommy som vanligtvis är stupsäker med motorerna. Men ska 
det strula så ska det naturligtvis vara på VM…  Eddys modell 
stallade lite i start två så det blev en miss i protokollet även 
för honom och så var det ingen svensk kvar till final. Martin 
och Tommy maxade säkert. I start tre så fick inte Eddy igång 
timern vilket resulterade i en lång motortid och stor kvadd 
av modellen. Eddy valde efter den incidenten att avsluta 
tävlingen. Tommy och Martin satte resten av grundstarterna. 
Det blev en gruppfinal efter grundomgångarna, VM titeln 
gick till Yury Shvedenkov, Kanada. Svenska laget slutade 
på 22 plats. Bästa svensk blev Martin på plats 32. Tommy 
slutade på plats 71 och Eddy på plats 78. Totalt startade 79 
tävlande i klass F1C, i lagtävlingen flög 30 lag. 

Dag två
Dag två flögs F1B. Arrangören drog igång tävlingen med 
en grymt felplacerad startlinje. Bror flög en max men sedan 
bröt juryn tävlingen. Startlinjen flyttades och det bestämdes 
att tävlingen skulle flygas om från början. Håkan och Bror 
maxade säkert. Pelles flygning såg väldigt bra ut första 1,5 
min men sedan rasade den fort och maxen missades. Pelle 
maxade resterande grundstarter. Håkan råkade ut för dålig 
luft och miss i tredje och femte perioden. Brors sista grundstart 
blev tyvärr också en miss efter ett litet vänsterkast som tog 
modellen ur termiken. Så åter igen ingen svensk till final. Det 
blev gruppfinaler igen där Stefan Stefanchuk, Ukraina drog 
det längsta strået i den andra finalflygningen och tog hem 
Världsmästartiteln. Pelle slutade på plats 55. Håkan kom 
på plats 75 och Bror på plats 98. Totalt startade 110 flygare 
i klass F1B. I lagtävlingen slutade vi på 25 plats av de 41 
startande lagen. 

Svenska gänget maxade säkert
F1A dagen började med svag vind. Svenska gänget maxade 
säkert. I start två missade Robert lite tid efter att han blivit 
lite sen i termiken. Dagen blev svår och mycket utslagsgivande 
med bitvis hård och mycket turbulent vind och temperaturer 

2015 års Världsmästare i F1C nådde 
inte ända fram denna gång. 

F1C folder går till väders. Vandringspriserna för VM i Friflyg.

upp mot 38 grader. Många renommerade flygare missade tid. 
Flera lag fick även nollor i protokollet efter att någon pilot 
dragit i backen två gånger. Svenskarna flög mycket bra och 
höll ihop lagmaskinen väldigt bra efter Robbans miss. Vi 
anade att vår laginsats skulle räcka långt. Pelle och Anders 
satte säkra maxar i sista grundstarten och var således klara 
för final. Robban kämpade i turbulensen med en modell som 
låg höger på linan. Robban fick lov att släppa linan för ett 
andra startförsök. Nervöst! Vi fick inte göra bort oss med 
en nolla. Men Robban höll huvudet kallt och gick upp och 
snurrade i den hårda vinden. En ok indikation och så var han 
iväg. Tyvärr räckte det inte till en max, men en helt ok tid 
ändå. Vi gick till resultattavlan och visste inte riktigt vad vi 
skulle förvänta oss, det hade varit en tuff dag utan chans att 
hinna kolla resultaten. Så kom det glädjande beskedet! Silver 
till Sverige!!!! En fantastiskt bra laginsats av det rutinerade 
svenska F1A laget. Frankrike tog hem guldet och Slovenien 
bronset. 

Bra piggybackingläge.
Även F1A finalen flögs som en gruppfinal. Pelle var först ut 
av svenskarna i den första gruppen. En bra löpning ner i vind 
när finalen drog igång bäddade för ett bra piggybackingläge. 
En väl markerad blåsa gick på högerkanten som Pelle började 
springa mot. Halvvägs så fick Pelle en annan flygares lina 
runt benen och kunde inte löpa på för fullt, han blev sen till 
blåsan och försökte komma loss från linan utan att lyckas. 
Pelle gjorde två försök att komma till läge, men lyckades först 
i tredje försöket. Det blev en bra start men alldeles för sen och 
luften var förbi. Pelle skulle avbrutit och väntat på nästa blåsa, 
tiden blev 2,5 minut. Anders flög i den andra gruppen. Anders 
väntade lite på marken och gick upp mitt i finalperioden. En 
bra koppling i helt ok luft men tyvärr räckte det inte till sex 
minuter. Modellen tog mark strax över fem minuter vilket gav 

Anders en hedrande 16 plats. Ingen svensk var således kvar 
till den avslutande finalen där 12 flygare fanns med. Världs-
mästare blev Igor Bombek, Kroatien efter en riktigt vass sista 
flygning. Pelle slutade på plats 26 och Robert på plats 54. 
Totalt startade 113 flygare i F1A tävlingen. Lagtävlingen 
samlade 39 lag. 

I den totala lagtävlingen där F1A, F1B och F1C slås ihop 
slutade vi på plats 21av de totalt 42 startande nationerna i 
Världsmästerskapet.

Extremt tuffa förhållanden
Sammanfattningsvis så glädjs vi åt att vi höll ihop lagmaskinen 
bra under mästerskapet. Det var extremt tuffa förhållanden 
med höga temperaturer och en del vind, ett av de tuffaste 
mästerskapen på länge. Vi hade räknat med en lagmedalj, 
vilket vi också fick med oss. Vi hade också räknat med en 
individuell medalj, vilket vi inte riktigt mäktade med. Det vi 
gjorde riktigt bra under tävlingarna var modellhämtningarna, 
här var vi näst intill hundraprocentiga. Fortfarande har vi 
lite jobb att göra på linjen, här är det tydlighet mot tidtagare 
samt följande av flygande modeller vi måste förbättra. Även 
tydlighet mot modellhämtarna kan bli bättre. För att mäkta 
med ett mästerskap som är så tufft krävs också en väldigt stor 
insats av fysträning för att orka. En del individuella misstag 
gjorde att vi inte riktigt nådde upp på pallen individuellt. Men 
i lagflygandet höll vi ihop väldigt bra, bland de bästa lagen 
under mästerskapet. Det krävs en hel del för att peppa laget 
när någon i laget tappar tid, den biten skötte vi väldigt bra. 

Nästa år flyger vi Europamästerskapen på samma fält, då 
ska vi rätta till det som inte satt nu.

Per Findahl, 
lagledare för svenska friflyglandslaget 2017. 

Svenska F1C modeller.
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”Återförsäljare för 
UniLight belysningssystem i Skandinavien”

Svenska laget vid invigningen.

Martins F1C modeller vid processingen.

Lagpallen i klass F1A.

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

BYTES MARKNAD
Nytt och Begagnat

R/C Modeller;
 Flyg, Båt, Bilar, Tillbehör mm
Medborgarhuset / Falköping

Lördag 28 / 10- 2017
Kl. 10 – 15:00

GRATIS INTRÄDE

Säljare är privatpersoner 
samt Hobby handlare

Kiosk m servering från kl 09:00
Boka Sälj Bord NU!

Bords bokning: 
allebergsmfk@gmail.com
Mobil 0702-155565 Rolf
Välkommen till ÅMFK´s 

Höst Sälj/Bytes Marknad

Arr.: Ållebergs Modellflygklubb/Falköping
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V
i skriver 2017 och helgen före midsommar var det 
Linflygets dag på Johannisbergs flygplats utanför 
Västerås. Det var utannonserat att gå av stapeln 
på söndagen, men redan under lördagen var några 
medlemmar ur Svenska Modellflygares Oldtimer-

sällskap på plats för att delta i aktiviteterna. Jag hade ingen 
aning så jag missade det. Surt!

Nåväl, det hela uppvägdes av att några nattat över, så 
legendaren Olle Ericsson fanns fortfarande på plats med en 
modell som var speciellt intressant. En gammal 10-kubiks 
speedkärra försedd med en McCoy 60.

Linflygarna har en ”Hall-of-Fame” där alla svenska mästare 
finns listade och Olle är noterad 1954!!! för både Speed B och 

C, alltså i 5- och 10-kubiksklasserna. Olle återfinns även året 
efter, men då i Team/Race så han var verkligen aktiv i mitten 
av 50-talet. Lite svårt att fatta att det var mer än 60 år sen 
och att Olle håller på än. Dock mest aktiv som jägare nu för 
tiden.

Den gamla McCoy’en hade inte varit igång på många år så 
den trilskades lite innan den small igång. Modellen har ingen 
avstämd avgasrörspipa som är legio nu för tiden utan det är 
öppet rakt in, så avgaserna blåser ut fritt utan någon som 
helst dämpning vilket bidrog till ett härligt smatter när den 
väl startade.

En sak var lite udda. Höjdrodret satt på den yttre delen av 
stabben vilket gör att piloten inte ser höjdrodrets läge, så det 

Olle Ericsson still 
going strong
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gäller att greppa styrhandtaget 
rätt så inte roderverkan blir 
omvänd. Glömde att fråga 
varför den var byggd så? Men 
det fanns väl antagligen en 
orsak antar jag. Fast å andra 
sidan är ju alla speedmodeller 
byggda på det viset nu för tiden. 
En halv vinge, en halv propeller och en halv stabbe, så Olle 
var kanske rent av en föregångare med sin roderplacering.

Olle insåg att han hunnit bli till åren så pass att en 10-kubiks 
speedmodell skulle gå lite väl fort för hans gamla ben, så Ove 
Kjellberg åtog sig att proxyflyga. Lyckan varade tyvärr inte 
så länge då startvagnen vägrade att separera från modellen 
varvid ekipaget fick alldeles fel tyngdpunkt och slog runt så 
fort det blev dags att lätta från asfalten. Skadorna begränsade 
sig lyckligtvis endast till skrapsår och en havererad 
propeller. En liten filmsnutt finns här. Synd att man inte fick 
uppleva en historisk fartmaskin i luften, men Olle lovade att 
komma igen vilket skedde någon månad senare under Galax 
Open. Även denna gång gick det på tok eftersom maskinens 
vridmoment fick startvagnen att tippa över varvid modellen 
lade sig på rygg och ylade som en stucken gris.

Olle har även en pulsjetmodell påknuffad av en Dyna-Jet 
Red-Head vilket skulle vara ännu mer häftigt att få se i luften. 
208 som står på tanken är farten som en gång uppmättes 
vilket troligen fortfarande är svenskt rekord sedan 50 år 
tillbaks. Gissningsvis har ingen försökt sig på något rekord-
försök sedan dess. 

En Dyna-Jet har i original röda 
kylflänsar på tvären vilket Olle 
täckte över eftersom de bromsar 
farten. Så den liknar min 
egen Aristo-Jet eller lillbrorsan 
AFM 500. Bägge av Östtyskt 
fabrikat. ”Strahltrebwerk” som 
det heter på tyska. Först när 

de ligger bredvid varandra förstår man att det är skillnad på 
dragkraften de levererar. Notera solfjädrarna som är fladder-
ventilerna vilka stoppar gaserna i brännkammaren att ta 
sig framåt. Enda vägen ut är bakåt vilket åstadkommer ett 
vacuum som via insugets venturiöppning suger in mer bränsle-
blandad luft i den rödheta brännkammaren. Bränslet är för 
övrigt helt vanlig handelsbensin. Mer korrekt heter det väl 
”reed”-ventiler. I princip samma funktion som på många 
tvåtaktare där förgasaren är monterad mot vevhuset och inte 
styrs av kolvens rörelser.

Olle startar sin maskin med tomtebloss och tryckluft. Tyvärr 
tjuvstannade pulsjeten pga. mackel med bränsletillförseln. 
Men den lät härligt så länge den gick. Det räcker med att höra 
en sån för att håren ska resa sig. Med såna böjelser är man väl 
antagligen att betrakta som skadad på något sätt gissar jag. 

Det finns flera filmer på YouTube. Här ett klipp när 
en DynaJet startas upp och här en flygfilm samt dessa herrar 
från Holland. 

Dyna-Jetaggregatet skapades på 50-talet av en amerikansk 
flygingenjör Russell Curtis byggd efter samma princip som 
tyskarnas V1-bomb. Företaget Curtis Dyna-Fog använder än 

idag pulsjetteknologin för att skapa dimma.
Fotade och skrev gjorde den numera likaledes ålderstigne 

fd. linstyraren Danne Johansson som på den tiden tävlade 
för Solna MSK men började sin linstyrarbana i MFK Tigre, 
Barkarby med Wentzels Getingen och en Webra Record 1,5 
cm³ diesel sedan länge försvunnen. Ej heller kartongen finns 
kvar, men 2,5 cm³ kartongen finns märkligt nog, så det fick 
bli en bild på motorn hittad på nätet. Det där var var för 
länge sen, men inte på långa vägar i närheten av Olle. Några 
av mina modeller finns kvar, så man kanske skulle ägna 
kommande vinter åt att se om det inte skulle gå att få liv i 
nånting? Den som lever får se. 

Min egen B-speed med en vass bakmatad pipförsedd OPS 
29 VAA i nosen blev aldrig återbördad efter att ha stått 
ett par månader i ett skyltfönster medan undertecknad 
ägnade sig åt att bygga hus och inte hade tid att förgylla 
omgivningen med metanoldofter. Det enda som finns kvar 
är kartongen inhandlad i Italien för 44,600 lire. Men på 
vinden finns fortfarande en speedmodell för den allra minsta 
klassen 1/2-A, dvs. 0,8 cm³ framdriven av en Holland Hornet 
.049 från Dynamic Models inc. Van Nuys i Kalifornien, som 
för övrigt också tillverkade Hi Johnson Combat Special med 
kolv av Meehanite, vilken också var en potent rackare. Dock 
inte lika elak som Fox 36X. 

Holland Hornet var en värstingmotor på sin tid. Dock 
osäkert om glödstiftet är intakt eftersom glödspiral och 
topplock utgör en och samma enhet. Den lyfter med hjälp 
av en startvagn typ råttfälla. Vingen kläms fast tills dess 
modellen lättat och låsmekanismen öppnat sig.

Epilog med lite info om mannen bakom 
Holland Hornet saxat från Model Engine News.

Dynamic Models Inc of Van Nuys, California, was 
founded in 1955 by Howard Wilde Johnson, better 
known as ”Hi” Johnson. 
The company was formed to manufacture and market 
his own engines developed from the Orwick glow. 
The first advertisement for Johnson engines appeared in 
the July 1955 issue of Model Airplane News where the 
range were called somewhat futuristically ”The 1956 
engines”.
Howard Wilde ”Hi” Johnson was an aero engineer and 
graduated from Cal Aero during the depression and 
worked for Northrop Aviation in the 1940’s. 
Hi loved all forms of aviation, surviving the Northrop 
Flying Wing crash that killed Richard DuPont. 
He himself was killed in 1981 when he pulled the wings 
off the sailplane he was piloting.
As well as the Johnson engines and model accessories, 
Dynamic Inc manufactured the Holland Hornet 
.049³ engine. 
In the late 1950’s and early 60’s, Johnson were the 
engines to have.

”modellen lade sig på 
rygg och ylade som en 

stucken gris”
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Extreme Flight Turbo Bushmaster
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 Jungfruflygningen
Man kan inte annat än bli imponerad av 

Demonstratorns finish

E
xtreme Flight Turbo Bushmaster finns i två olika 
storlekar 65” samt 84” och jag valde 84”. Även 
två målningsscheman finns att välja på och jag 
valde vit/blått målningsschema vilket jag tycker 
passar kärran bra. Även en större modell med 

120” i spännvidd är under utprovning och 60cc motor. 
Turbo Bushmaster liknar en hel del Turbo Beaver vilket är en 
maffig kärra. Det är alltid roligt om det finns en förebild och 
Bushmastern liknar en hel del en Turbo Beaver. 

Konstruktören har ägnat en hel del tid för få till bra flygegen-
skaper och låg vikt på alla delar. Ett set med flottörer finns att 
köpa till om man vill flyga sjöflyg. Vingskydd följer med vilket 
är bra vid transport och förvaring.

Konstruktion av kärran är mycket lätt vilket borgar för bra 
flygegenskaper. Om man vill flyga avancerat eller 3-D går det 
utmärkt för kärran har stora roder och det går att få stora 
utslag. Designen är gjord att tåla de belastningar som blir vid 
avancerad flygning.

Turbo Bushmaster är lätt att flyga och det går att busa en hel 
del samt starta från små fält.

Montering
Det följer med en utmärkt byggbeskrivning med bra bilder i 
svartvitt och färg och byggbeskrivning till de olika momenten. 
Det saknas information om roderutslag vilket är en svaghet i 
manualen. Beskriver bara stort de olika momenten för det är 
lätt att följa byggbeskrivningen utan problem.

Som alla färdigklädda kärror måste klädseln sträckas upp 

för att bli fin igen efter transporten från fabriken, fick ändra 
lite på tempen i strykjärnet och det gick sedan bra att få till 
klädseln.

Innan jag börjar bygget brukar jag väga alla delar och det 
var positivt att alla delar var lätta och vikten vänster/höger 
vinge var på grammet lika vilket är första gången det inträffat.

Jag valde att köpa 84” ( 213cm) för jag vill även sjöflyga och 
då går det lättare med en lite större maskin.  Bygget börjar med 
att limma fast alla roderhorn till vingen, dessa är av glasfiber 
och jag valde att måla dessa vita så blir det lite snyggare. 
Sedan följer att limma dit alla pinngångjärn till skevroder och 
klaff. För att roderspalterna skall bli helt täta klipps remsor 
av klädsel till och värms på plats med strykjärn. Att täta alla 
roder vinner man mycket på flygmässigt. Sedan följer servo 
montering i vingen, val av servo beror på hur man skall 
använda kärran och digitala servon är att föredra. Viktigt 
är att alla servon går tillbaks till sitt neutral läge samt har 
glappfri växellåda. Efter montering av servo följer montering 
av kullinkar till stötstänger. Detta var mycket besvärligt med 
de medföljande kullinkarna och jag rekommenderar alla att 
köpa andra kullinkar till detta bygge. Det var helt omöjligt 
att gänga på plastlinkarna och fick tillslut värma dessa med 
en värmepistol för att få gäng i plastlinkarna. För att hjälpa 
styra luften på vingen limmas ett antal skivor fast i framkant 
på vingen. För att slippa lossa 4 servo kablar varje gång 
kärran skall fraktas hem monterade jag multiplex kontakter i 
vingrot och kropp. Vingen är delbar med ett kolfiberrör.

Nu är det bara att fortsätta med kroppen och det följer med 
ett fint lätt kolfiber huvud landställ.

Använd loctite till alla skruv. Medföljande hjul funkar men 
är hårda och landstället fjädrar ej mycket så jag har nu köpt 
Kavan pump bara lätta skala hjul 125mm och dessa var 
några gram lättare än originalhjulen. Stabbe och höjdroder 
monteras på liknande sätt som vingen.

Servot till höjdrodret är monterat i bakkroppen med en 
kort stötstång. Stabben går ej att demontera  men däremot är 
fena och sidroder lätt att demontera genom att lossa en insex 
skruv. Sporrstället är av kolfiber och har en lång stötstång 
som går till sidroderservot i kroppen. Denna pianotråd valde 
jag att byta till en kolfiberstång och sparade en hel del vikt.

Vajer går från sidroder till sidroderservo i kroppen och det 
funkar bra.

Motormontering var lätt för jag valde rekommenderad motor 
till denna kärra Extreme Flight Torque 4016/500. Var bara 
att skruva fast motorn med fyra insex skruv i motorspantet. 
Finns drösvis med andra motorer som skulle gå att montera 
utan större problem om de har liknande effekt.

Jag hade ett fartreglage liggande som gick att använda 
YGE90HV. Detta reglage saknar BEC  och monterade Castle 
Creations BEC 10 vilket har funkat till mina servon som ej är 
så strömhungriga. Fartreglaget är monterat rätt lång fram så 
kablarna till driv acken måste vara ganska långa för att räcka 
till LiPo driv acken. Jag kör med en 6S LiPo 4000maH och 
lämpligt är 6S  3300-5000maH. Flyger 10 minuter med detta 
batteri men det beror förstås på flygstil

Motorkåpa passas in och skruvas fast. Spinner följer ej med 
byggsatsen och får köpas separat.

Nära lättning Servo till höjdroder Nya kavanhjul
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Intaxning

Sjöflyg

                     DATA:
Spännvidd 213cm
Längd 162cm
Vingyta 51,61dm
Vingbelastning 70g/ dm

Vikt 3630g med 6S  4000maH

Motor Extreme Flight 
 Torque 4016/500

Propeller Xoar 16/7 eller 16/8

Servo Graupner DES 658BB MG  
 höjdroder

 övriga DES 657BB

Hjul Utbytta till Kavan 0260  
 125mm

Sjöflyg Pontoner Extreme Flight 
 till Bushmaster

Inför provflygning
Det lönar sig alltid att ta god tid på sig och ställa in alla ro-
der och utslag efter bästa förmåga och justera alla stötstäng-
er mekaniskt. Jag använder olika flygmoder och kan därmed 
använda hela bakkanten på vingen som skevroder samt får 
stora utslag på alla roder. Efter provflygning ställs sid till 
skev och höjdmix i kniveggs läge in samt evn fler mixar.

Om man bara skall söndagsflyga och ej flyga avancerat 
behöves bara en mix läggas in för klaff till dykroder. Kan 
se lite olika ut beroende på vilken radio man använder men 
underlättar enormt om kärran ej stiger som en ballong när 
klaff tas ut. Finns även funktionen val av hastighet är det 
bra att ställa in klaffen så den går lite långsammare ut och 
in. Sedan följer kontroll av tyngdpunkt och räckvidd radio. 
Grundläget för tyngdpunkten är vid vingröret. Om man är 
osäker på hur ställa in mixningar i radion finns det You tube 
filmer om detta med lite olika radiofabrikat.

Flygning
En sista koll innan första flygning dra på lite med motorn och 
stäng sedan av sändaren och motorn skall då stängas av om 
failsafe har blivit rätt inställd och övriga roder går till neutral 
lägen.

Startar normalt med startklaff och rullsträcken blir ej lång 
innan kärran är i luften.

Med små roderutslag är Bushmastern lätt att flyga och tas 
klaff ut går det rätt sakta. I detta läge går det bra att flyga 
även för en mindre erfaren pilot.

Har även flugit några gånger när det blåst en hel del och 
även det har funkat bra, högvingade kärror brukar ha en 
tendens att ej flyga så bra i hård vind. Om fligtmode ändras 
till stora utslag och skevroder hela bakkanten byter kärran 
skepnad och det är nu möjligt att flyga avancerat och 3-D.

Är lätt att utföra normala manövrer och kärran väger ej 
mycket vilket är bra.

Finns flygplan med bättre kniveggs egenskaper men det 
är nog att kräva lite för mycket att göra kvigeggsloop med 
kärran. Har under sommaren flugit en del från ett litet klippt 
fällt med högt gräs och det har funkat utmärkt utan problem.

Pontoner och sjöflyg
Uppmanar fler att testa på sjöflyg vilket är trevligt att syssla 
med på sommaren med lugna dar. Finns en sats med glasfi-
berpontoner samt aluminium ställ att köpa till Bushmastern.

Dessa var ej lika lätta som kärran men ser ut att vara av bra 
kvalité. Två vatten roder skall monteras men jag valde att 

montera bara ett roder för att spara vikt. Brukar flyga sjöflyg 
när vinden ej är så kraftig och då räcker ett vattenroder för 
att styra.

Rodret är i metall och rätt tungt och därför sågade jag ut ett 
nytt i kolfiber.

Det sitter fjädrar till vattenrodret och rodret fjädrar upp om 
det går emot något vilket är smart.  

Ett servo monteras inne i ena pontonen och det blir därmed 
en snygg installation med bara en servokabel som skall 
kopplas i kroppen. Allt är färdigborrat i flottörstället så det är 
bara att skruva ihop. Det tar bara några minuter att att ändra 
på kärran från mark till sjökärra.

Bushmaterns pontoner går lätt upp från vattnet och det 
behövs bara 70% gaspådrag för lättning.

Kärran flyger utmärkt med pontoner och känns ej för tung. 
Fick flytta fram batteriet 2 cm framåt för att tyngdpunkten 
skulle bli rätt. Sitter två stora hål i kroppens undersida för 
kylluft utsläpp och tog en bit aluminium tejp och gjorde en 
spoiler framför hålet för att styra undan vattensprutet.

Höjdservot som sitter i bakkroppen är även det rätt utsatt 
och kan vara bra att även där styra undan för vattensprut.

Text och Bilder Anders Forsberg

Multiplex kontakt
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Vampire – Sveriges 
första jetflygplan

J28B VampireDel 4

Bygge av Einar Johnsson, Olle Eriksson, Kenneth Näslund

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. Vampire ritades redan 1941 och flög för första 
gången 1943. Första serieflygplanet kom 1945. De första 
Vampire – J28A kom till F13 i Norrköping den 4 juni 1946.

Vår ambition med att bygga Vampire – J28B - gick ut på att 

vi skulle bygga en statisk modell och tre flygande modeller. En 
modell till oss var. När man som vi bygger enligt eget huvud 
så dyker man på olika praktiska problem som man kanske 
inte helt har tänkt på. Därför kan det vara en fördel att man 
färdigställer en modell först och då kan de efterföljande dra 
nytta av de lösningar som man fått göra. Det här innebär att 
bygget av de tre flygande modellerna har skett i olika takt. På 
samma sätt har vi kunnat dra nytta av den statiska modellen 
som vi byggde till F18 kamratförening. 

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. 

Tidigare nämndes att vi redan på pluggarna har ristat in 
skarvar, luckor m.m. Detta får vi då med oss i de tillverkade 
formarna. När sedan flygplanet ”bakas” i formarna så börjar 
vi med att grundmåla i formen och får då ett laminat som är 
grundmålat och med ristningarna synliga. Om man inte hade 
grundmålat i formen så hade man lätt fyllt igen de ristningar 
som vi jobbat så mycket med. Men en del justeringar, 
spacklingar och grundmålning, måste ju ändå göras vid 
skarvar där olika delar skall sammanfogas. Sedan skall alla 
detaljer såsom pitårör, stag i luftintag, hasskydd mm på 
plats innan målning. Adam Röd var målad i två olika färger 
– en grön översida och en ljusgrå undersida. Undersidan 
sprutmålades först. Man vill ha ett tunt lager så att inga 
detaljer försvinner. Sedan vidtog maskering innan översida 
kunde målas. Vi har använt 2-komponent härdlack. 



58 59

J28B VampireByggprojekt

Eftersom vi redan hade byggt den statiska modellen kunde 
vi på den första flygande modellen dra nytta av det jobb som 
var nerlagd i att tillverka dekaler. Dekalerna är tillverkade i 
dator och skrivs ut med laserskrivare.

Mycket tid fick vi lägga ned på nosstället och dess luckor. 
Sidoluckan manövreras med hjälp av ett litet servo i bakkant 
av hjulschaktet medan den främre luckan sitter fäst på 
noshjulets mekanism. Den främre luckan skall dessutom röra 
sig lite i längled – den skall bakåt i infällt läge – och den skall 
gå utanför nosen vid utfällt läge. Det här fick vi lösa med 
speciella armar och fjädrar som håller luckan. 

Huvudstället monteras i kroppsdelen så att när vingarna tas 
bort vid transport så kan modellen stå på sina hjul. Bromsarna 
sköts med tryckluft. 

Det är alltid lika spännande att för första gången montera 
ihop de olika delarna och få detaljer som hjul och luckor på 
plats. Först då får man en riktig helhetsbild av hur modellen 
kommer att se ut.

Vi har två serviceluckor – en på översidan för åtkomst av de 
delar som vi behöver vid tankning, motorstart mm. Dessutom 
en lucka på undersidan där vi har radio, lufttankar, ventiler, 
bränslepump, filter, ECU mm. Man kan tro att i en modell 
som denna med 2 meters spännvidd så borde det finnas gott 
om utrymme för tillbehören. Men i Vampire har vi i stort sett 
bara utrymmet framför huvudspantet och fram till cockpit 
där de mesta av alla tillbehören skall in. Det blir trångt att få 
plats med allt.

Högst upp i kroppen ligger två lufttankar – en för bromsar 
och en för ställ. Dessutom finns Hopper tanken. De här 
delarna ligger ovanför motorns luftkanal.

I ett mellanskikt ligger så en Powerbox som hanterar 
alla kabelanslutningar samt 2 st mottagare. Första tanken 
var att använda SBUS systemet men eftersom vi har både 
SBUS-servon och servon som inte är SBUS så måste man ha 
speciella hubbar och då tar även dessa hubbar plats. Här har 
vi inte använt SBUS annat än för de två mottagarna så det 
blir en hel del kablar och förmodligen lite mer vikt men allt är 
ju relativt som man säger.

Underst i kroppen ligger så ECU, bränslepump, bränsle-
filter, ventiler för propan och fotogen, luftventiler för ställ och 
bromsar. En hel del slangar blir det. 

Framför instrumentbrädan har vi placerat fyra batterier. 
Två batterier som via Powerbox matar mottagare och servon. 
1 batteri förr ECU och motor och 1 batteri för positionsljus. 
Allt detta för att få så mycket nyttig vikt långt fram i nosen. 
Men enligt våra beräkningar i CAD modellen så kommer vi 
troligen ändå att få lägga bly i nosen för att få tyngdpunkten 
på rätt ställe. Men även fullskala planet hade samma problem 
och fick ha blyvikter i nosen.

Under den övre serviceluckan kommer vi åt motorinstalla-
tionen. Där kan vi tanka, fylla på luft för bromsar och ställ, 
ansluta gas för motorstart, ladda batterier och ansluta GSU 
för info vid start av motor. Det blev en del dubbel kabeld-
ragning eftersom batterierna är placerade längst fram i planet 
och man vill komma åt laddningen utan att plocka isär 
alltför mycket. Det är dessutom en fördel att kunna göra allt 
strömlöst när det inte är dags att flyga. Luften i lufttankarna 
kan kontrolleras via manometrar. Då kan man se hur mycket 
lufttyck man har, och förhoppningsvis även se om man har 
något luftläckage. 

Pilotens fötter måste kunna komma in under instrument-
brädan. Man önskar bara att piloten kunde vara lite mer 
hjälpsam med att flytta ben och fötter när han skall på plats 
– det är ganska trångt !
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J28B VampireByggprojekt

I ett tidigt skede hade jag önskemål om att ha en 
elmanövrerad huv men i dagens läge så skruvas huven 
fast med 2 skruvar i bakkant och 2 stift i framkant. Vi får 
se hur långlivad modellen blir – kanske kan det bli en ny 
elmanövrerad huv senare.

För att modellen skall klara värmen som motorn alstrar 
– motorn ger en temperatur på ca 650 grader på utloppet -   
måste man ha ett metallrör inuti det glasfiberrör som ansluter 
till motordukten. Här har vi trycksvarvat en inloppstratt och 
sedan punktsvetsat fast ett tunt plåtrör. 

Här är utblåsrör monterat i motordukten. Notera också att 
större delen av motordukt och utblåsrör (glasfiberröret) är 
målat med värmeskyddande färg.

Justeringar av alla roder och luckor har tagit en ansenlig 
tid. Det är ju bland annat fyra klaffar som helst skall gå ut 
samtidigt och lika mycket. Dessutom har vi ju två luftbromsar, 
skevroder, höjdroder, två sidoroder och landställsluckor 
som alla skall samordnas. Med Powerbox går det att ställa 
in sekvenser för landställ och landställsluckor – det var en 
lättnad att få det på plats. Bromsarna sköts som tidigare 
nämnts med tryckluft. Bromsning sker samtidigt som man 
ger dykroder.

Vid första motorstarten fick vi problem med att det blev för 
varmt på kroppens bakersta del. Då hade vi använt erfarenhet 
från tidigare byggen att metallröret i utblåset skall sluta något 
före bakkanten av planet. Detta för att få en ejektorfunktion 
på de varma gaser som skall lämna planet. Men hur långt 

innan - det var frågan ? Efter lite testande så fick vi så ordning 
på värmen på bakkroppen. Men då dök ett annat problem 
upp. Vid full gas på motorn så sögs locket till motordukten 
in. Undertrycket blev tydligen för stort. Det skulle visa sig att 
i vår strävan att få så mycket tyngd som möjligt långt fram i 
planet så var motorn placerad för långt fram i motordukten 
och skapade då en slags plugg för luften som skulle passera 
motorn. Lösningen fick bli att flytta bak motorn något vilket 
också innebar att utblåsröret fick modifieras.

Nu återstår markprov och förhoppningsvis fungerar allt 
så att vi vid lämplig väderlek kan ta upp modellen på en 
premiärflygning.

Håll tummarna för att allt går bra !
Vid datorns tangentbord – Kenneth Näslund.
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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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