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En ”riktig” Trainer med borstlöst motorsystem! 
Med en spännvidd av 1550mm får Tiger Trainer 
MKIII BL mycket stabila flygegenskaper. Byggd 
med balsa och ply! Levereras RTF med installe-
rad 2,4G radiostyrning!
Spännvidd: 1550 mm
Längd: 1274 mm
Vingyta: 44 dm2
Vikt: 3200 gram
40.TT4599-F20 • Cirkapris: 4295.-

Drone X260 är en tuff drönare med fantastiska flygegenska-
per! Tack vare sin storlek går det lika bra att flyga ute i fint 
väder som inne. XK X260 finns i FPV eller Wifi version. Perfekt 
för att lära dig flyga FPV! Kan utrustas med vattenkanon! 
Storlek 356 x 356mm
40.XKX260-B • Cirkapris WiFi: 1195.-
40.XKX260-A • Cirkapris FPV: 1795.-

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

Toruk AP 10 är en modern drönare utrustad 
med en högklassig 16MP kamera. Du kan 
välja att ta stillbilder eller multibilder med upp till 16MP upp-
lösning. Vill du hellre filma har du äkta HD upplösning med 
1080P / 25fps. Toruk AP 10 är utrustad med GPS, Kompass, 
Höjdmätare, Kom-Hem funktion, Fail-Safe, mm.
40.EEAP10 • Cirkapris: 6995.-

3995.-
KAMPANJ i  utvalda butiker

1995.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker

Super Decathlon finns även med gult färgschema

Thunder Tigers 
Super Decathlon 
40 ARF återskapar de 
klassiska linjerna och 
flygegenskaperna från 
fullskala originalet. För 
att maximera kvalité och 
utseende är alla delar 
laserskurna och model-
lerna är monterade av 
skickliga yrkesmän! Du kan 
välja mellan två färgscheman; gul/
blå och röd/vit. 
40.TT4570 • Cirkapris: 1895.-

Spännvidd: 1626 mm
Längd: 1145 mm
Rekommenderad:
    motor: .40-.46 tvåtakt, .54-.60 fyrtakt
    radio: 4-kanaler / 5 servon 
Vikt: 2800-3000 gram

Installerad radio.

Borstlös motor.

AMX Light Attack Fighter används bl a av flygvapnen i Italien 
och Brasilien. Modellen är tillverkad av EPO med många fina 
detaljer och levereras målad. Monteringsarbetet är enkelt 
och tar ca en timme.
Spännvidd: 608 mm
Längd: 900 mm
Vikt: ca 530 gram
Levereras med 64mm fläkt, borstlös motor, 30A fartreglage 
och 4st monterade servon.
40.JP7041 • Cirkapris: 2795.-

1495.-
KAMPANJ i  

utvalda butiker
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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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RABATTVECKOR
10 – 50% PÅ ALLT I BUTIK
Även Rabatt PÅ BESTÄLLNINGAR 

OBS Förlängt till 31/12 -17OBS

  
      

Vi har mycket reservdelar till

 ENYA o. Super Tigre Begär lista

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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Hej Modellflygare
Nu är det inte många dagar kvar på 2017 och som sig 

bör så står Julen för dörren. Efter en lång höst hoppas 
jag att ni får många sköna lediga dagar med familjen. 
Många av er är väl lite för gamla för julklappar men det 
hindrar ju inte att man tar ett eget race i hobbyshoppen 
eller lägger en beställning på nätet. Hela vintern 
finns ju både för inomhusflyg och montage av en ny 
modell. Det gamla hederliga byggandet från grunden 
verkar nästan var en utdöd konstform. Oavsett om det 
monteras en ARF eller modellen byggs från grunden så 
ska det flygas även 2018.

Det har varit en småturbulent höst med mycket 
foruminlägg om vårt luftrum, kostnader och om det 
över huvud taget går att flyga efter nyår. Massa olika 
frågor. Det finns helt enkelt inte tid att hinna svara 
på dem alla. Därför kommer du längre bak i detta 
nummer kunna läsa mer detaljerat vad vi gjort och vad 
som komma skall.

I slutet på Oktober deltog jag och Ulf Höglin på 
nordiska mötet. I år var Sverige värd och vi träffades på 
Arlanda. Finnland deltog inte då de omstrukturerade 
sin organisation. Norge och Danmark var dock med. 
Några rekord fanns inte att avhandla men däremot 
så diskuterades avgifter och flyghöjder. I Danmark är 
flyghöjden satt till max 100 meter över mark. Det är 
en administrativ regel och baseras inte på olyckor eller 
tillbud. Regeln bryts ganska ofta. Blir man påkommen 

riskera man 5-10 tusen kronor i böter. Nu senast var 
det en modellsegelflygare som var uppe och snurrade 
på 400 meter. 10 tusen danska kronor kostade den 
utflykten. I Danmark går det inte att öppna luftrummet 
för högre höjder i flygsportsektorer som vi kan göra i 
Sverige. Det är hundra meter som gäller. Avgiften till 
Danska modellflygförbundet är 625 Dkr. Utöver det så 
tillkommer klubbavgiften. 

I Norge har man redan en delegation. Norrmännen 
har kommit långt i sitt luftrumsarbete och med ett 
bra utbildningsmaterial för sina medlemmar. Det 
Norska materialet har vi blivit erbjudna att använda. 
Självklart ska vi titta på det och använda de delar 
som passar oss i Sverige. På en google-karta har de 
märkt ut sina officiella modellflygplatser, 56 st. Man 
tillämpar strikt modellflygaransvar och modellfly-
gandet ska ske i organiserad form i en klubb som är 
medlemmar i Norges Luftsportsport Förbund och 
som har ett säkerhetssystem. Säkerhetssystem är den 
metod som används för att förhindra att olyckor sker 
i största möjliga mån. Avgiften till NLF är 770 Nkr. 
Det rekommenderas att man är med i en klubb men 
inget tvång. Vid medlemskap i klubb tillkommer ev. 
klubbavgift. Så vi kanske inte har det så dåligt som 
några vill påskina.

Samtidigt med Nordiska mötet var det Elithelg på 
Bosön för Flygsportförbundets samtliga tävlingsaktiva 
medlemmar. Modell hade ett helt gäng piloter på plats. 
Mer om Elithelgen får du läsa I Per Findahls rapport.

Och med dessa rader får jag önska er ett gott slut på 
detta året och ett gott nytt 2018.

Rolle

Manusstopp för nr 1-2018, 5 feb. Utgivning 23 feb

Känner du till reglerna kring att 

MULTIKOPTER eller DRÖNAREBroschyren är färdig!
Anslutna klubbar beställer den 

gratis via kansliet.
Använd den i PR syfte vid evenemang.

6 sidor info om modellflyg 
som uppdateras kontinuerligt

Det finns en liten tom ruta 
där ni själva kan 

skriva/stämpla klubbens kontakt info.

Släpp loss dina flygdrömmar med oss!

Årsmöte 2018
SMFF samt FSF årsstämma kommer att genomföras helgen den 17 samt 18 mars 2018. 

SMFF kommer att genomföra sin årsstämma på söndag.
Vi kommer att vara på Arlanda i år. 

Mer info om årsmötet kommer i första numret av MFN.
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Modellflyget i Sverige har i princip aldrig varit 
reglerat.  I och med att det kom en ny typ av luftfarkost 
in på marknaden i form av multikoptrar eller i folkmun 
Drönare blev det i ett slag förändringar även för det 
klassiska modellflyget.

Det klassiska modellflyget har generellt sett bedrivits 
på modellflygfält och i en klubbs regi. Med intåget av 
drönare som fulla av elektronik inte behöver några 
direkta förkunskaper för att manövreras så ändrades 
kartan över hela världen. Behovet av flygskola, 
handledning och flygfält behövdes inte längre. Detta 
uppmärksammade många modellflygare och sa att det 
här kommer bli problem framöver. 

Försäljningen av drönare har varit explosionsartad. 
Om alla som äger en drönare tog fram den och flög så 
skulle de med stor marginal vara betydligt fler än de 
i Sverige som ägnar sig åt det klassiska modellflyget.  
I och med att drönarna nu är tillgängliga för gemene 
man så flygs det allt för ofta helt okontrollerat och hej 
vilt på platser som inte alls är lämpliga för ändamålet. 
”Modellflygandet” har därmed flyttat ut från modell-
flygfälten till parker och villaområden. Hur många av er 
har inte hört på nyheterna att den eller den flygplatsen 
har stängt på grund av otillåten luftrumsaktivitet. 
Detta uppmärksammas naturligtvis av Europaparla-
mentet, EASA, den civila luftrumskontrollen och även 
Transportstyrelsen i Sverige.

EASA (Européen Aerospace Safety Agency) fick 
av EU-parlamentet 2015 i uppgift att reglera ALLT 
luftrum och ALLA luftfarkoster. 

I EASAs första förslag fanns artikel 12 och 15. En 
mycket hårt skriven text som i princip skulle omöjliggöra 
modellflyg så som vi känner till det.

 Det är nämligen omöjligt att särskilja klassiskt 
modellflyg med drönarflygning eftersom de faller under 
samma tekniska definition, UAS.

De flesta europeiska modellflygorganisationer gick då 
ihop under oktober 2016 och bildade EMFU för att med 
gemensam röst kunna föra en dialog med EASA. SMFF 
och de övriga medlemsländernas delegater var i juni 
2017 med vid förhandlingarna med EASA. Resultatet 
av det mötet blev att artikel 14 kunde fastställas. 
Artikel 14 överrider artikel 12 och 15 och möjliggör 
fortsatt modellflyg i organiserad form. Artikel 12 
reglerar luftrum och artikel 15 reglerar luftfarkosterna.

Parallellt med det europeiska arbetet har SMFF även 

arbetat på nationell nivå. SMFF har dels varit med i 
en referensgrupp på Transportstyrelsen samt vid många 
enskilda möten. SMFF har valt att lägga ned ett stor 
möda på det europeiska arbetet med artikel 14, då det 
är den som i mångt och mycket kommer att styra det 
som berör de nationella reglerna.

I våra möten med transportstyrelsen har dessa på 
deras inrådan förts som informella samtal, snarare än 
officiella förhandlingar. Detta för att kunna diskutera 
fritt och ha väldigt högt i tak. Detta har varit mycket 
gynnsamt för båda parter.

Detta kommer att hända framöver
2018-01-01, Lättnader för modellflyget i Sverige.

Transportstyrelsens nya nationella luftrumsregler 
träder i kraft 

Inomhusflyget undantas helt från luftrumslagarna.

Linflyget undantas helt från luftrumslagarna

Redovisning av vad SMFF 
gjort i Luftrumsfrågan.

Det möjliggörs att flyga i kontrollzon luftrumsklass C, 
kontrollerat luftrum. Fem km. från närmast bankant 
och maxhöjd 10 meter vid militära flygplatser och 50 
meter vid civila flygplatser. Se skiss nedan
Max flyghöjd 120 meter i luftrumsklass G, 
okontrollerat luftrum.. Detta är i dag en rekommen-
dation men kommer att bli en tvingande EASA-lag. 
Transportstyrelsen har givit modellflyget i Sverige en 
övergångsperiod på sex månader för att inkomma 
med en ansökan om delegation enligt artikel 14.

Vad gör SMFF härnäst?
SMFF kommer under de närmaste månaderna att i 
samarbete med Transportstyrelsen arbeta fram vår 
delegationsansökan. I delegationsansökan ska det 
framgå hur vi är organiserade, medlemsregister med 
utbildningsnivåer, godkända modellflygplatser (där 
vi bedriver modellflyg i klubbregi).

Ta fram mallar åt klubbarna för att de ska kunna 
beskriva/registrera sitt klubbfält i vårt system 
eftersom SMFF kommer att bli skyldiga att kunna 
redovisa var vår verksamhet bedrivs.

Ta fram en modellflygfältskarta i exempelvis Google 
med den information som kommer in från klubbarnas 
redovisning. 

Ta fram en grafisk lathund/checklista för modell-
flygaren att använda innan flygning.

Ta fram en utbildningsplan och utbildningsmaterial 
för våra medlemmar samt ange de olika utbildnings-
nivåerna.

Ta fram en utbildningsplattform för medlemmarna 
som troligen kommer vara interaktiv.

 Fortsätta arbetet med att lösa höjdproblematiken för 
vissa tävlingsklasser, exempelvis segelflygsklasserna, 
Imac, F3A mfl.

Exempel
Idag är det totalt förbjudet att flyga i Arlandas 
kontrollzon. 
Efter den första januari 2018 kommer det att vara 
tillåtet att flyga en modell med en maxvikt på 7 kg., 
max 50 meter över mark, i max 90 km/timmen och 
minst 5 kilometer från närmaste bankant.
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Nu när möjligheten finns skulle jag vilja ta död på ett 
antal myter eller internetsanningar om man så vill. I alla 
nya situationer så reagerar människan med skepsis och 
misstro. Ibland med all rätt. Det vi står inför nu med en 
reglering av luftrummet är inget vi kan påverka. Det 
listade vi i styrelsen ut på ett tidigt stadium. Därför har 
vi inte lagt ner något arbete på att protestera mot ett 
EU-parlamentsbeslut. SMFF har i stället valt att lägga 
krutet på det vi kan påverka. 

För att börja i rätt ända så beslutade EU-parlamentet 
2015 att ALLT luftrum och ALLA luftfarkoster skulle 
regleras i Europa. Uppdraget gick till EASA att skriva 
regler för hur detta skulle ske. EASA beslutade bland 
annat att modellflyg fick väga max 250 gram och flyga 
till max 50 meters höjd. Ganska raskt insåg man att det 
här kommer inte bli bra. Det kommer bli livat och det 
blev det. 

EASA och EMFU
Som ett resultat av EASAs tilltänkta regelverk gick 
ett antal modellflygorganisationer under hösten 2016 
ihop och inledde samtalen om att bilda EMFU. Detta 
för att med en röst kunna samtala och påverka EASA. 
Den 15 maj 2017 samlades modellflygorganisationer 
från 14 europeiska nationer I Wesel i Tyskaland och 
bildade EMFU. SMFF företräddes här av Bengt-Olof 
Samuelsson och Ulf Höglin. Efter detta möte är det Ulf 
Höglin som för SMFFs talan i EMFU. EMFU företräder 
i nuläget drygt 250 tusen modellflygare i Europa. I det 
här läget är det artikel 12 i EASA-remissen som gäller, 
vilket inte var till någon större fördel för det modellflyg 
som vi haft möjligheten att utöva sen mycket länge. 
EASA är redan i det här skedet mycket väl medvetna 
om att det inte är det klassiska modellflyget som är 
orsaken till uppdraget att skriva nya regler. I och med 
att EMFU bildas och att EASA tänker om lite så skapas 
artikel 14. Den artikeln handlar om det organiserade 
modellflyget, det som SMFF utövar. Vid ett möte i Köln 
mellan EMFU och EASA den 15 juni 2017, där Ulf 
Höglin deltog valde EASA att ändra lite i lagförslaget 
för att underlätta för det organiserade modellflyget. 
I och med att lagförslaget och artikel 14 justeras en 
smula så ser vi bara möjligheter och sitter därmed lugnt 
i båten. 

Här vill jag passa på att döda myten om att de nya 
luftrumsreglerna är initierade av en eller flera modell-
flygorganisationer eller andra flygsportorganisationer 

i Europa. De piloter som flyger fullskala, hoppar 
fallskärm eller andra häng och glidfarkoster kommer få 
det betydligt tuffare framöver än vad vi modellflygare 
kommer att få.

Transportstyrelsen
Samtidigt med det Europeiska Luftrumsarbetet så är 
Transportstyrelsen på hugget och lämnar ut en remiss 
om förändrade luftrumsregler. Vår analys är av två 
orsaker. Dels att den som gäller tom 2017-12-31 kan 
anses vara lite omodern samt att det i EASA-dokumentet 
står (sammanfattat) att om det inte finns nationella 
regler så gäller EASAs regler. Här är Transportstyrelsen 
vakna och ser till att modernisera sitt regelverk i tid och 
ha det på plats INNAN EASAs regler börjar gälla. När 
Transportstyrelsen släpper sin remiss om nya luftrums-
regler våren 2017 så kontaktar SMFF Transportsty-
relsen och initierar ett möte. SMFF företräds här av Ulf 
Höglin och Tomas Leijon. Det första man kom överens 
om vara att mötena skulle ske som informella. Detta för 
att kunna ha ett betydligt friare diskussionsklimat samt 
att det som sägs här stannar här. Orsaken till det är 
att Transportstyrelsens personal inte har tid att hantera 
tusentals samtal från modellflygare som läst något på 
nätet som de nu vill ställa frågor om. Arbetsklimatet på 
mötena har varit mycket gott och konstruktiva. I och 
med att det inte finns offentliga protokoll från mötena 
så drar naturligtvis spekulationerna igång. 

De mer befängda påståendena går bland annat ut 
på att SMFFs representanter skulle arbeta för en 
begränsning av modellflyget samt att på något sätt 
tvinga in modellflygare i SMFF.  
                

”Otur när man tänker” har man ju hört som ursäkt 
när det inte är ett rätt i tankebanorna, men nu gränsar 
det till kvalificerad dumhet.

SMFF har ett mandat att föra sina medlemmars talan 
och verka för att medlemmarna kan fortsätta sin hobby 
så fritt som möjligt. Det är det vi gör. SMFF tvingar 
heller ingen modellflygare att vara med. Däremot så 
kommer det inte gå att vara med i SMFF och flyga på 
SMFFs delegation men strunta i reglerna. Antingen är 
man med och gillar läget eller så går man ur och sköter 
sig själv, för SMFF är inte allmännyttan. Enkelt, tydligt 
och en smula fyrkantigt. Så av vilken anledning skulle 
SMFFs representanter vilja begränsa våra möjligheter 
att utöva vår hobby? För er som inte vet vem Tomas 

Leijon är så är han en av de modellflygare som under 
sina 40 år som modellflygare jagat rekord i alla dess 
former. Högt, långt, länge och fort. Det talar liksom 
mot sig själv att SMFFs representanter skulle stänga 
massa dörrar för oss själva och ta bort möjligheten att 
sätta nya rekord. 

Kan vi slå ihjäl den myten/internetsanningen om att 
SMFF vill begränsa modellflyget eller tvångsansluta 
modellflygare en gång för alla nu?

Delegation
För att vi ska kunna fortsätta att modellflyga så fritt 
som möjligt så kommer det också krävas en acceptans 
av några kommande förändringar. SMFF kommer att 
söka en delegation hos Transportstyrelsen om att få 
reglera och ansvara för det modellflyg som utövas i 
vår regi. Inget pekar i dag på att vi inte skulle få en 
delegation. Jag är väldigt övertygad om att Transport-
styrelsen inte alls vill ha med tusentals modellflygare 
att göra utan lämpar med glädje över den uppgiften 
på någon annan. Naturligtvis står det fritt för vilken 
organisation, förening eller klubb som helst att söka 
delegation. Vad vi vet i dag så kommer SMFF centralt 
att stå för alla eventuella kostnader som en delegation 
för med sig. Ingenting idag tyder på att det kommer bli 
några kostnader för redan anslutna klubbar. Vi ser heller 
inte att det skulle bli några kostnader för nya klubbar 
som vill ansluta sig. Med en godkänd delegation från 
transportstyrelsen så är det SMFFs regler som gäller vid 
all flygning med modelluftfarkoster i anslutna klubbars 
regi.

Vad är det då för förändringar som jag kan se framöver. 
Det är ganska många men inget sensationellt. Eftersom 
vi i skrivande stund inte har någon dellegation har vi 
inte heller 100% koll på vilka uppgifter som kommer 
att ingå som ett krav från Transportstyrelsen. Troliga 
uppgifter kan vara modellflygfältens placering, flygsä-
kerhetsregler, Fältregler, någon form av utbildning etc.

 

Övriga regler och förändringar
Viktgränser. 
När SMFF har en godkänd delegation så blir det SMFFs 
regelverk som styr hur stora och tunga modellerna 
får vara. Som nämnts tidigare så har våra represen-
tanter inte någon större iver att införa mer än absolut 

nödvändiga krav och regler. Modellflyg och övriga 
flygetyg 0-250 gram klassas som leksak och omfattas 
inte av regelverket. Däremot gäller höjdrestriktion 
på 10, 50 eller 120 meter beroende på var du flyger. 
Modeller från 250 gram och uppåt hanteras av SMFFs 
regelverk.

Registrering och identifiering. 

Enligt EASA så måste samtliga modeller vara 
ID-märkta. För vår del kommer det troligen att räcka 
med att vårt SWE-nummer är synligt utan att modellen 
tas isär. Även skalaflygmodeller kommer att omfattas av 
detta krav vilket gör att FAI kommer att behöva justera 
lite i sitt regelverk för skalagrenarna. Enligt uppgift så 
måste modellflygarna I Tyskland utrusta modellerna 
med standardiserade graverade rostfria plåtbrickor, där 
diverse uppgifter finns. I Danmark måste modellerna 
besiktigas samt registreras på en pilot innan de får 
flyga. Även i Danmark krävs att modellerna märks med 
ägarens uppgifter. Dock inte med graverade rostfria 
plåtar.

 
Höjdbegränsningen 120 meter. 
Redan idag så har vi en höjdbegränsnig. Om än lite 
vag och den efterlevs inget vidare. Från och med 
2018-01-01 så är det en EASA-lag så max flyghöjd i 
G-Luft(okontrollerad luft) kommer att vara 120 meter 
på registrerade modellflygplatser där aktiv SMFF-an-
sluten klubb har sin verksamhet. Flygning över 120 
meter i G-luft kommer att bli möjlig framöver. Orsaken 
är att flera av FAI-klasserna som det tävlas i behöver 
ett större utrymme än 120 meter uppåt för att vissa 
moment ska kunna utföras. Exempelvis F3A, F3B, F3C, 
F3K, F3J, F5B, F5J, IMAC mfl. Detta måste hanteras 
på ett särskilt sätt i SMFFs regelverk. Exakt hur det 
kommer att se ut får vi återkomma till, men vi ser flera 
framkomliga vägar. För de klubbar som ligger i C-luft 
(kontrollerad luft) krävs klarering, så blir det ingen 
skillnad mot det förfarande som de har i dag. Inom 
många FAI-klasser är det idag förbjudet med telemetri 
som sänder tillbaka aktuell flyghöjd. Detta måste FAI 
hantera på ett eller annat sätt. Ett lämpligt sätt för den 
som inte har telemetri är ju att ställa upp modellen på 
ena kortsidan av en fotbollsplan och traska över till den 
andra kortsidan. Så liten eller stor är modellen på ca 
120 meter 

LUFTRUM OCH MODELLFLYG I FRAMTIDEN?
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RF, Flygsportförbundet och FAI. 

Inte helt obekant är SMFF en del av flygsportför-
bundet. SMFF är det största av de åtta grenarna inom 
Flygsportförbundet. De övriga är Motorflyg, Konstflyg, 
Segelflyg, Ballongflyg, Hängflyg, Skärmflyg, Fallskärm. 
Gemensamt för oss alla är att vi har luften som vår 
arena. SMFF tillhör genom Flygsportförbundet även 
Riksidrottsförbundet (RF) vilket ger SMFF möjlighet 
att kalla sig NAC för modellflyg. NAC står för National 
Airsport Coordinator. Det krävs att det är en NAC som 
anordna EM och VM tävlingar inom modellflygets 
FAI-grenar. Det är mycket konstiga ord och förkort-
ningar men titta på bilden intill så kanske det klarnar. 
Nere i Schweiz har FAI sitt huvudkontor. FAI står för 
Federation Aeronautique Internationale. Den interna-
tionella flygorganisationen. Det är FAI som skriver 
regler för tävlingar och hur rekord ska genomföras. 
Vad FAI gör och bestämmer betyder ganska lite för den 
gemene hobbyflygaren men i denna luftrumsfråga så 
har alla modellflygare nytta av alla instanser som kan 
påverka EASA.

Godkända Modellflygplatser. 
Avsikten med EASAs nya regler som i viss mån följer 
med till Transportstyrelsen är att de vill ha koll på 
vad vi gör och var vi gör det. Ordning och reda helt 
enkelt. Här kommer SMFF att med hjälp av klubbarna 
och dess medlemmar få bygga upp en databas med 
information om var modellflygfälten ligger. Övrig data 
som har betydelse för flygsäkerheten kommer också 
att behövas. Av den anledningen så kommer mallar 
att tas fram som klubbarna får fylla i och returnera 
till kansliet. I dagsläget ser vi att Norges lösning med 
en Google-karta är den mest tilltalande men är inte 
beslutad. En karta där varje fält är inprickat. Kartan 
kommer att vara offentlig och ligga på SMFFs hemsida. 
Modellflygplatserna kommer att kunna godkännas av 
SMFF när SMFF har en godkänd delegation. 

Flygsportsektorer. 
För de klubbar som idag ligger i C-Luft så krävs det ett 
litet arrangemang. Klarering. Innan man börjar flyga 
så måste man öppna en flygsportsektor. Det gör man 
hos luftrumskontrollen. Exempelvis flygledartornet på 
Borlänge flygplats för RFK-Viggen eller hos flygledar-
tornet på Örebro flygplats för RFK Ikaros. Klareringen 
kan gå till på lite olika vis. Det viktiga är att båda parter 
är överens om reglerna innan flygning sker. Normalt sett 
handlar det om att man ringer och begär öppnande av 
en sektor och så anger man höjden exempelvis 300 m. 
Om begäran accepteras är det bara att flyga. När man 
är klar ringer man upp igen och stänger sektorn. Viktigt 
att komma ihåg är att flygtrafikledaren måste kunna 
komma i kontakt med den som öppnat sektorn. Om det 
är ett fastslaget mobilnummer eller om det kan skifta 
från gång till gång är något som framgår i reglerna 
mellan flygtrafikledaren och de som förhandlat fram 
avtalet för berörda klubbar idag. SMFF kommer arbeta 
för att få till fler flygsportsektorer. Det går i dagsläget 
bara att genomföra i C-Luft men vi är optimister och 
jobbar för att det även ska gå att ordna något i G-luft. 
En idé är att rita in modellflygfälten på flygkartorna. 
Problemen är att de i de flesta fall bara blir en lite dutt 
på kartan.

Vad gäller från 2018-01-01? 
Flyg på och ha kul. Det är ingen panik i och med 
att Transportstyrelsens nya regler börjar gälla från 
årsskiftet. Det kommer vara en implementeringstid 
på ca 6 månader, så våren kommer vara fullspäckad 
med arbete i den här frågan. Ni flyger på som vanligt 
så kommer informationen varefter under våren. Och tro 
mig, det stora roliga arbetet har inte börjat än.

Så om någon undrar vad man får för sin medlems-
avgift så är det väldigt, väldigt mycket ideellt arbete 
för att vi ska kunna fortsätta modellflyga så fritt som 
möjligt. 

EASA, European Aviation Safety Agency. 
Europeisk flygsäkerhetsorganisation
EMFU, European Model Flying Union, 
Europeiska modellflygunionen.
FAI, står för Federation Aeronautique Internationale. 
Den internationella flygorganisationen.
NAC, National Airsport Coordinator
FSF, Flygsportförbundet, 
Sammanslutning av 8 olika flygsportgrenar
TS, Transportstyrelsen
G-Luft, okontrollerat luftrum. Ingen övervakning. 
I EASAs ögon ett område med hög risk för olyckor
C-Luft, luftrum som kontolleras/övervakas av 
flygtrafikledare. Som regel runt flygplatser i olika 
stor utsträckning. I EASAs ögon ett område med hög 
säkerhet och låg eller nästan ingen risk.

Text:    Rolle Brebäck med benägen hjälp av 
            Ulf Höglin och Tomas Leijon.
Grafik: Magnus Östling

Category Class Subclass Class name Official 
class

World Championship 
status

Provisional 
class World Cup

Free Flight F1A FF Gliders X          Senior & Junior Senior & Junior
F1B FF "Wakefield" X Senior & Junior Senior & Junior
F1C FF Aircraft with Piston Motor X Senior Senior
F1D FF Indoor Aircraft X Senior & Junior
F1E FF Slope Soaring Gliders X Senior & Junior Senior & Junior
F1G FF "Coupe d'Hiver" X
F1H FF Small Gliders X
F1J FF Small Aircraft with Piston Motor X
F1K FF Aircraft with CO2 Motor X
F1L FF Indoor Aircraft EZB X
F1M FF Indoor Beginner's Aircraft X
F1N FF Indoor Hand Launch Gliders X
F1P FF Introduction Aircraft with Piston Motor X Junior Junior
F1Q FF Electric Powered Aircraft X Senior
F1R FF Indoor Aircraft Micro 35 X
F1S FF Small Electric Powered Aircraft “E36” X
F2A CL Speed X Senior (+ 4th junior member) Senior
F2B CL Aerobatics X Senior (+ 4th junior member) Senior
F2C CL Team-Racing X Senior (+ 4th junior member) Senior
F2D CL Combat X Senior (+ 4th junior member) Senior
F2E CL Diesel Motor Combat X
F2F CL Diesel Profile Team-Racing X
F2G CL Electric Speed X
F3A RC Aerobatic Aircraft X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3B RC Multi-Task Gliders X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3C RC Aerobatic Helicopters X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3D RC Pylon Racing Aeroplanes X Senior (+ 4th junior member)
F3F RC Slope Soaring Gliders X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3H RC Soaring Cross Country Gliders X
F3J RC Thermal Duration Gliders X Senior & Junior Senior
F3K RC Hand Launch Gliders X Senior & Junior Senior
F3M RC Large Aerobatic Aircraft X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3N RC Freestyle Aerobatic Helicopters X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3P RC Indoor Aerobatic Aircraft X Senior (+ 4th junior member) Senior
F3Q RC Aero-Tow Gliders X
F3R RC Pylon Racing Limited Technology Aeroplanes X
F3S RC Jet Aerobatic Aircraft X
F3T RC Semi-Scale Pylon Racing with Controlled Technology X
F3U RC Multi-rotor FPV Racing X Senior

CIAM CLASSES (MODEL AIRCRAFT & SPACE MODELS)

Control Line 
Flight

Radio 
Controlled 
Flight

Category Class Subclass Class name Official 
class

World Championship 
status

Provisional 
class World Cup

CIAM CLASSES (MODEL AIRCRAFT & SPACE MODELS)

F4A FF Outdoor Scale Aeroplanes X
F4B CL Scale Aeroplanes X
F4C RC Scale Aeroplanes X Senior (+ 4th junior member)
F4D FF Indoor Rubber Scale Aeroplanes X
F4E FF Indoor CO2 or Electric Scale Aeroplanes X
F4F FF Peanut Scale Aeroplanes X
F4G RC Large Scale Aeroplanes X
F4H RC Stand-Off Scale Aeroplanes X Senior (+ 4th junior member)
F4J RC Team Scale Aeroplanes X
F4K RC Scale Helicopters X
F5A RC Electric Powered Aeroplanes X
F5B RC Electric Powered Motor Gliders X Senior (+ 4th junior member) Senior
F5D RC Electric Powered Pylon Racing Aeroplanes X Senior (+ 4th junior member) Senior
F5E RC Solar Powered Aeroplanes X
F5F RC 4 Cell Electric Powered Motor Gliders X
F5G RC Electric Powered Big Motor Gliders X
F5H RC Electric Powered Open Motor Gliders X
F5J RC Electric Powered Thermal Duration Gliders X Senior
F5K RC Electric Powered Indoor Pylon Racing Aeroplanes X
F7A RC Hot-Air Balloons X
F7B RC Airships X

Space Models S1 A to F Altitude X S1B Senior & S1A Junior
S2 C - E - F Payload X

S2/P P Precision fragile payload X
S3 A to D Parachute duration X S3A Senior & Junior
S4 A to F Boost-glider duration X S4A Senior & Junior S4A - Senior
S5 A to F Scale altitude X S5C Senior & S5B Junior
S6 A to D Streamer duration X S6A Senior & Junior S6A - Senior

S6A/P Streamer target time duration X
S7 Scale X S7 Senior & Junior S7 - Senior
S8 A to F Rocket glider duration X S8E/P Senior & S8D Junior S8E/P - Senior

S8E/P RC Rocket glider time duration and precision landing X
S9 A to D Gyrocopter duration X S9A Senior & Junior S9A - Senior
S10 A to D Flex-wing duration X

S11/P Rocket powered aircraft and spaceships X
S12/P Time duration triathlon X

Radio Control 
Electric 
Powered 
Aircraft

Radio Control 
Aerostats

Scale Model 
Aircraft
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U
nder mässan pratade jag med Winfried som är 
organisatör av Jet Power förklarade och berättade 
för honom tankar om Jet Power och själva statusen 
som mässan har fått i hela världen. Under alla 
dessa år som jag har jag fått förmånen att träffa 

folket från många delar av världen som exempel Australien, 
Nya Zeeland, Brazil, Indien, Kina, Singapore och många fler 
länder. Jag kan påstå att Jet Power är nog den största och 
bästa RC Jet mässan i världen.

Europa har lyckas och i synnerhet Tyskland som har skapa 
ett riktmärke för resten av alla människor som är intresserade 
av R/C jetmodeller.

Mässan inriktning är jetmodeller, turbiner, elektronik, 
ducted fan samt tillbehör. Alltså allt man behöver för at 
färdigställa sin modell eller för att köpa sig nya modeller.

De senaste år har jag sett en utveckling som går mot större 
och större modeller och då pratar jag om modeller som väger 
från 40, 50 kg och uppåt. Där har börjat undrar över vart vi 
är på väg.

Personlig tycker jag att modellerna börjar bli alldeles för 
stora om man bara tänker på hur man ska transporterar dessa 
enorma modeller. Man kommer till insikten att man behöver 
nästan en lastbil för att kunna förflytta dessa modeller.

Den 2017-09-15 var det dags igen för Jet Power. Detta året var 
det den 15:e edition. Det är mycket prat att kanske detta ska den 
var den sista gången man kommer att hålla detta evenemang. Vi 
får hoppas att så inte är fallet och att det kommer att fortsätta. 
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JetCat håller på att ta fram en ny turbin på 100 kg dragkraft 
P1000 med en prislapp på närmare 20.000 euro.  Modellen 
för en sådan motor kommer säker att ligga i samma prisklass..

Tendensen är att man vill ha större och större modeller.

Oavsett det så såg jag en hel del fantastiska modeller. Pratar 
man skala då är Bluesky models M346 bland det bästa jag 
sett.  

CARF B2 flögs samt ett självbygge av passagerarplanet 
Costellation. 

Tomahawk PC-21 turbopropp, Airworld ME 262 samt att 
vi inte får glömma bort alla helikoptrar. Vad sägs om en 60 
kg EC145 från Alterbaum eller en Apache på 23,5 kg från 
samma tillverkare. Vilka modeller!

Det är en fantastik hobbyträff samt trevligt tillfälle att se 
många modeller som jag varm rekommenderar er all som 
aldrig varit där.

Författat av:
Marco Torstensson

Bluesky models M346

Tomahawk PC-21 turbopropp

Costellation

CARF B2
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CARF hade med sig sin nya sportjet Mephisto, 3100mm lång och 2620mm bred. Redwings presenterade en 4 meter storebror i Leonardo 
familjen. Så nu finns samma modell i 2, 3 samt 4 meter.

Airworld presenterade sin nya F-104 i skala 1:3 och ca 5m lång.

Pirotti Models visade upp en lillebror till Rebel, nämligen Rebel Hot. 1650mm lång och 1500mm bred. Denna modellen är avsedd för 
en turbin mellan 4,5-6 kg eller fläkt. beställningar på Rebel Hot.Red Bulls F104
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Rapport från Simmels-
berga Scale Trophy 2017

Med en sol som lyste upp lördagsmorgonen och skingrade 
dom mörka molnen kunde inte starten på tävlingen börja 
bättre. Med tanke på hur vädret betedde sig på Hökaklubben 
i Halmstad när deltävling 1  i SkalaSM 2017 i början på 
augusti skulle gå av stapeln så var vädret på Simmelsberga 
tvärtemot; Härlig, skön värme från solen som bjöd på mjuka, 
inbjudande moln. Förutsättningarna för tävlingen kunde inte 
vara bättre för de 16 samlade modellerna.

Lördagens briefing avhandlades utan större frågetecken, 
samtliga piloter var överens om tävlingens gång. Det man 
försökte deklarera i år var främst att man skulle begränsa 
tiden på den statiska bedömningen i F4C. Som många känner 
till så kan denna del av tävlingsmomentet flyta ut ganska rejält 
så här försökte tävlingen att begränsa tiden till 60 minuter.

Flightdirector Jörgen Davidsson kallade till line-up och 
samtliga klasser, inklusive FlyOnly, hörsammade kallelsen 
och uppställningen var komplett innan utsatt tid. Man kan 
utan större överdrift säga att de samlade piloterna med totalt 
16 maskiner visade en tävlingshunger och intresse så en tredje 
tävling skulle nog inte skada under året. Förhoppningsvis 
så kan tävlingsverksamheten ta ett skutt norrut i Sveriges 
avlånga land och locka till sig fler tävlande inom en snar 
framtid.

Tävlingen under lördagen genomfördes utan större dramatik. 
Visserligen så fastnade ovan nämnda FlightDirector med sin 
kärra i el-tråden  som går runt fältet och slog av noshjulet på 
sin fina Monsun men skadan är troligtvis redan reparerad i 
skrivande stund även om skadan i sig tyvärr gav förhinder till 

Text och bilder: Niclas Olsson, RFK Gripen

Stefan Olsson monterar sin Pup

Christer Persson fick sin maskin statiskt bedömd 
i F4C dock ingen flygning i denna tävling.

Alexander Olsson, Uddevalla RFK: Spitfire Grace
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ytterligare starter för Jörgen Davidsson.
Lars Strågen fick tyvärr problem med mekaniken till höger 

skevroder på sin Cub J-3 vilket föranledde att Herr Cub 
avstod från de resterande två flygningar i tävlingen. Detta 
kunde slutat i djup tragedi men av Lasss Cubs erfarenhet av, 
just, Cub så styrdes maskinen säkert ner för landning. Bra 
jobbat, Lasse!

Söndagen började lika fint som lördagen och fortsatte så 
under dagen. Bättre förutsättningar för en skalatävling i 
Sverige denna sommar än detta kan man nog inte fantisera 
om.

Som skalaflygarna känner till, så brukar inte domarna 
avslöja för mycket under tävlingsdagarna. Detta föranlände 
till ett febrilt letande efter tävlingsprotokollen till F4H, som 
helt plötsligt hade försvunnit. Efter ett febrilt letande kunde 
protokollen till slut hittas och ordningen var återställd. Hur 
och varför dessa protokolls existens för en stund var intet kan 
man endast spekulera om.

FlyOnly började flyga sin sista runda på söndagen efter 
ca 2 timmars flygande fick man vänta in att F4Cs statiska 
bedömning skulle vara klar. En liten påtvingad paus uppstod 
på ca 60 minuter innan piloterna i F4C kunde påbörja sin 
2:dra flygning för helgen. F4H följde tätt in på för att avsluta 
sin tävling med en 3:dje runda. Spitfire piloterna, Mats 
Nilsson, Kristianstads MFK och Alexander Olsson, Uddevalla 
RFK fick många att andas lite tyngre och drömma sig tillbaka 
till sina ungdoms(?) drömmar.

Nog kunde man kanske tycka att till dagens ära att 
dramatiken borde stoppat där; men ytterligare en pilot 
lyckades hitta el-tråden runt fältet i samband med landning. 
Vårt internationella besök ifrån Norge, Pål Lindén Anthonisen, 
lyckades pricka in tråd-eländet. Man får vara tacksam för att 
maskinen höll och inte slutade som en byggsats.

Efter sedvanlig prisutdelning och pokalviftande kan man 
inget annat säga än ett stort Grattis till Stefan Olsson, 
Uddevalla RFK, till titeln ’Svensk Mästare i F4C 2017. Stefan 
är utan tvekan en oerhört skicklig byggare och pilot, vilket 
han även visade i Scandinavian Baltic Scale Master 2017 i 
Helsingborg då han vann med 107,3 poäng över Janusz 
Malarski, Polen med sin Sopwith Pup. Men, Stefan Olsson 

hade Ulf Jörnheim, AKMG, tätt bakom sig, som hamnade på 
andra plats med sin fantastiskt vackra Vultee Valiant BT 13. 
Skånepågen Börje Sebring, RFK Gripen, klämde till med en 
tredje plats med sin gröna Bücker Bestmann. 

Föga överraskande så fann Uddevalla RFKs Alexander 
Olsson första pallplats i F4H. En välförtjänt vinst efter allt 
detta slit med Spitfire Mk IX ’Carolyn Grace’. Som den 
skvallerkrönikör jag är, kan jag förtälja att Alexander har 
redan påbörjat ett nytt bygge, denna gång en Amerikansk 
WWII kärra. Vi får se vad denna unge herre kommer att visa 
upp. En skicklig byggare är han utan tvekan. Mats Nilsson, 
Kristianstads MFK, kammade hem andra platsen med en 
differens på 14,2 poäng mot Alexander Olssons första plats 
med sin Spitfire Mk IX. Nestorn Ulf Jörnheim, AKMG, slog till 
och tog 3:dje plats i F4H med klassikern Yak-55. 

I instegsklassen FlyOnly imponerade Carl-Inge Jönsson, 
RFK Gripen med akrobatiska manövrar som man sällan ser 
i en Skalatävling. Med detta tog Carl-Inge första pallplats i 
denna klass. Börje Sebring, RFK Gripen provade sin SBach 
i kassen och flög hem andra plats på pallen. Tommy Christi-
ansson, RFK Gripen placerade sig på 3:dje plats. Grand slam 
för RFK Gripen med andra ord. Fler resultat hittas på: http://
skalaflyg.org/resultat/ 

Sammanfattningsvis en mycket spännande tävling med 
några nya förmågor i FlyOnly och en ny pilot, Otto Svensson 
Hökaklubben i F4H. Fantastisk skalahelg med ett otroligt 
väder, härligt goda delikatesser som serverades av Mia 
Bergwall, Ros-Marie Sebring, Ingrid Bille, Wilma Schmid 
och Carli Thomasson. Ett stort Tack! till Er alla i Caféet 
och ett speciellt tack till Fru Schmid som överraskande 
levererade himmabagat! Tack för att Ni höjer trevnanden 
på Simmelsberga! Tack till Jocke Mårtensson för Dina fina 
bilder!(Logga in på Facebook och ange: https://goo.gl/
kAN945) Tack till Lennart Ekdahl / Volvo Cars och Rikard 
Sjöstedt/ Skånskt Modellflyg för Era bidrag till prisbordet! 
Tack alla domare! Rolf Forsell, Jan Lilja, Bosse Olofsson, 
Lennart Heriksson och Lennart Ekdahl. Tack till alla 
funktionärer! Tack till publiken! Med lite tur så syns vi igen 
2018! 

Välkomna åter!

1:sta Stefan Olsson Uddevalla RFK, 2:dra Ulf Jörnheim AKMG, 
3:a Börje Sebring RFK Gripen.

1:sta Alexander Olsson, Uddevalla RFK, 2:dra Mats Nilsson, 
Kristianstads MFK, 3:dje: Ulf Jörnheim, AKMG.

1:sta Calle Jönsson, 2:dra Tommy Christiansson, 3:dje: Börje 
Sebring 

I namnordning från vänster till höger: Börje Sebring, 
Lars Strågen och Alexander Olsson
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Karlskoga Jetpower 2017
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F
örsta jetträffen i Karlskoga genomfördes 2008. 
Då var vi lite längre norr ut vid segelflygarnas 
klubbstuga och då var vi fjorton anmälda piloter 
som flög i skiftande väder. Modellerna som var 
vanliga då var Graupner Cangaro och Harpoon BVM 

Bobcat och Kingcat Skymaster F 15 i skala 1:8. Turbiner som 
användes mycket kom från Tyska Jetcat, Danska Simjet och 
Svenska Hawk turbine. Det flesta motorerna låg på 6 till 16 
kg dragkraft.

Några som flög flitigt var Lasse Palm med sin Kingcat med 
en Simjet Nexus och Hans Blom med en modell av Einar 
Jonsson. Ett fantastiskt bygge av Viggen i skala 1:9.

Själv hade jag en Composite Rookie med en Simjet 1200. 
Motorbyggaren Christer Söderhäll var också med från början 
i Karlskoga.

Det här var alltså innan supermaskinernas inträde i sporten. 
2009 började lite större skala modeller dyka upp och med 

dem våra vänner från väster. Norrmännen som Geir Fleche 
med en Mibo A 10 Warthog skala 1:6 och Erik Hofstedt med 
Skymaster F16 skala 1:6

2010 arrangerade Karlskoga MFK rookieträff för turbin 
efter initiativ av Lasse Palm. 

Som experter på jetmotorer anlitades Anders Wickman samt 
Karl Fredriksson från Hawk Turbine som är de enda svenska 
motortillverkare. Christer Söderhäll från CS Turbine service 
som gillar snabba modeller visade turbinens alla delar med ett 
snyggt arrangemang av delarna från en typisk R/C jetmotor. 

Christer har även amatör 
byggt flera egna turbiner och 
en av de få i Sverige som 
utför service med lagerbyten 
samt tillverkar avgasrör i 0,1 
mm rostfritt stål anpassade 
till olika modeller och kan 
balansera turbiner. 

Lasse Palm berättade om 
sina erfarenheter av moderna 
composite modeller och 
landställ mm och vad som 
är viktigt att tänka på för 
att undvika typiska nybörjar 
fällor.

En av föreläsarna var Einar Johnsson som både konstruerat 
och tillverkat sina egna jetmodeller bl.a. Draken, Viggen och 
Gripen. De första Viggen med tvåtaktsmotor och skjutande 
propeller sedan med impeller och tvåtaktmotor och senaste 
för turbin. Vi fick även ta del av Einars fantastiska berättelser 
från sin karriär som flygvapen pilot och senare SAS pilot.

Tomas Leijon var med och berättade om säkerhet och delade 
med sig om sina erfarenheter som mångsidig modellflygare.

Samma år flyttade vi vårt meeting från segelflygarnas 
område till AB Karlskoga flygplats lokaler och fick då tillgång 
till riktig hangar och depå på asfalt. 

Det visade sig att det finns ganska många som var intres-

serade av vår sport vilket vi tycker är mycket trevligt. Vi fick 
anpassa träffen lite efter publiken med säkerheten i fokus 
och en speaker blev ett önskemål. Många av modellerna 
är skalamodeller och som har en intressant förebild med 
ett fullskala plan. Vi har haft en del unika modeller under 
åren typ en Su-25 av Egil Rowe från Norge med sina 149 
kg. Starfighter febern som Trond Hammerstad var med och 
startade. Han provflög sin prototyp i Karlskoga, upptäckte 
problem med vibrationer i vingarna. Problemet löstes genom 
att Airworlds konstruktör ritade en helt ny vinge.

Tom Storviks flygningar med Draken och Gripen gjorde 
speaker Uno Andersson helt lyrisk över hur skalalikt det var. 
Årets speaker Jonas Tecknare Andersson var en tillgång för 
både oss piloter och publik med sina gedigna kunskaper.

Kaffe o korv försäljning blev ett måste för både publik, 
deltagare och funktionärer.

Flera gånger har vi haft gäster från Tyskland bl.a. Holger 
Rilling från Reutlingen som har varit här nio gånger. En 
otroligt kompetent jetflygare bland många andra flygare. 
De senaste träffarna har vi varit över sextio piloter som 
dessutom brukar ha två och ibland tre modeller med sig. 
Detta förutsätter en stor hangar med säker nattförvaring och 
en hel del organisation.

Det brukar komma deltagare redan på måndag trots att 
träffen startar på torsdag och är ankomstdag med möjlighet 
till jetflyg. Många bor vid modellflygklubbens anläggning. De 
som kommer tidigt brukar ha med sig diverse modeller och 

passa på att flyga på modellflygfältet. Detta blir något av ett 
eget ”meeting” i meeting och är mycket trevligt. 

Hobbyhandlare brukar vara representerade med inriktning 
för jettillbehör. Någon eller några modell brukar också få 
någon ny lycklig ägare.

Årets upplaga var lite speciell efter som det var tionde 
gången vi arrangerade denna träff. Vi fick besök av Red 
Bull aerobatic team som är ett professionellt modellflygteam 
bestående av Robert Fuchs samt juniorsonen Sebastian Fuchs 
och Tim Stadler samt två mekaniker. Teamet flög med tre 
fantastiska Airworlds F- 104 Starfigther i skala 1:4 samt tre 
Beast dubbeldäckare skala 1:2,6 med bensin motorer. Teamet 
utförde fantastisk uppvisning med otrolig precision samt 
formationsflygning med rök som är mycket effektfullt.

Karlskoga kommun ställde upp med varsin minnesgåva till 
Red Bull killarna. Kommun skänkte även en statyett av en 
konstnär till best in show. På lördagen ställde regnet in det 
mesta av flygandet så best i show blev av intet. Deltagarna 
kom då överens om att en som var med från början med jet 
modeller samt gjort mycket för hobbyn skulle få statyetten 
nämligen Einar Jonsson. Han brukar besöka oss varje år

Vi från Karlskoga modellflygklubb tillsammans med 
Karlskoga flygplats tycker jetträffen är trevligt arrangemang. 
Det går åt en hel del funktionärer så vi brukar få hjälp 
volontärer från andra klubbar vilket är mycket trevligt att de 
ställer upp för modellflyget.

Karlskoga MFK Börje Luthman

Så här såg det ut större delen av tors- och fredag. Det kräver tålamod av piloterna att vänta, men trivseln är på topp.

Red Bull Airobatic Team in action.

Niclas Robertsson förbereder egen producerade SK 
60, skala 1:4. Benen till vänster tillhör Mats Larsson 
som varit med och konstruerat modellen.

Einar Jonsson fick en Karlskogas-
tatyett för betydande insatser för 
sporten.
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D
et 4:e världsmästerskapet i F3K hölls denna gång i 
Lviv i Ukraina. Lviv ligger bara knappt 10 mil in 
i Ukraina från den Polska gränsen, så det kändes 
rätt så lugnt att åka dit.

Svenska laget valde att bils ner, för att på så vis, 
lättare få med sig dom grejer som behövdes samtidigt som 
det är enklare på plats med egen bil. Här skall dock sägas 
att arrangören hade fixat det väldigt bra med bussar för dom 
som flugit in och inte ville bekosta en hyrbil. Så bodde man 
på dom utpekade hotellen så ingick buss till och från fältet 
varje dag. Bra.

Att åka till Ukraina med bil från EU är inte ”en promenad 
i parken”, trots att organisationen hade förberett tullen och 
sett till så att vi fick stämplade papper för att underlätta 
passagen så tog det mycket tid att passera för några lag. Dock 
så lyckades vi, med lite framåtanda, att passera gränsen på 
dryga timmen, men flera andra lag fick kämpa i 4 timmar 
eller mer.

Som vanligt vid mästerskap, så var det även denna gång en 
förtävling som ingick i världscupen, Wladimir Models Cup. 
Tävlingen hade 127 deltagare och det gjorde den till en av 
dom allra största tävlingarna hittills. 

Tävlingen hölls fredag-lördag och under dessa 2 dagar 
lyckades vi få till 8 omgångar i varma och ganska lätta förhål-
landen. Vi hade en liten oro för att vädret skulle vara som i 
Kroatien (2015), med höga temperaturer och en sekundstrid 
i toppen av prislistan, men det visade sig att vi skulle ha fel.

Redan på eftermiddagen på första dagen, så blev vädret lite 
sämre, med några få regndroppar och ganska hårda vindar, 
då det var åskoväder runt omkring fältet. Detta innebar att vi 
behövde fälla ner alla tält och tävlingen stoppades 30 minuter 
tidigt, för dagen.

Wladimir Models Cup vann Milan Havelka, följt av Herman 
Haas och Igor Butseroga.

Söndag var registrering för modeller på flygfältet och sedan 
öppningsceremoni i centrala Lviv, med lite dans och gymnastik 
på torget, med mycket publik. Ett trevligt arrangemang med 
lagom längd. Efter detta hade arrangören förberett en kort 
guidad tur för dem som ville. Detta var ett trevligt sätt att få 
lite historia av staden.

Som avslutning på kvällen, så gick vi alla till en stor 
restaurant för en gemensam middag. 

Måndag och WM startar. Organisationen hade planerat dom 
olika ”tasksen”, så att de tuffare tasksen skulle flygas när det 
var svårare väder, tex tidig morgon eller sen kväll. Så VM 
startades med Task A, dvs sista flygningen, max 5 min. Detta 
satte nivån för VM och många piloter fick bekänns färg redan 
i den första omgången. Några toppiloter tappade massa poäng 
redan från början, och så fortsatte det resten av VM veckan.

Därefter fortsatte VM dagarna i en normal takt med en 
blandning mellan riktigt lätt väder med massor av termik och 
knepigt väder med svag termik eller till och med ingen termik 
alls, ibland, väldigt bra invisat av några trevliga storkar, men 
ibland så fick vi leta efter lyftet långt borta från fältet.

Ett världsmästerskap är en lång tävling och det är väldigt 
viktigt att man sköter sig och håller ordning på det som skall 
göras, såsom vila, sova, äta etc. Det gäller också att hålla 
humöret uppe, speciellt om det inte går riktigt som man tänkt 
sig. Det är väldigt viktigt att ta varje flygning som en separat 
tävling och ta vara på varje sekund.

Övervägande så var det lugnt under veckan, men vi hade 
några omgångar med vind under dag 2 och även på den sista 
dagen, då det drog i ganska ordentligt.

Vädret var dock utmanande hela tiden och det som vi 
förväntat oss vädermässigt, både i Sverige 2011 och i 

F3K VM i Lviv, 
Ukraina 2017

Team Sweden
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Danmark 2013, kom alltså nu 2017 istället. Många poäng 
förlorades under dom 5 dagarna, och man tog sig till final 
med 300 poäng förlorade.

Efter 5 dagars tävlande med 20 omgångar flugna, och 15 
piloter i varje grupp, så stod det klart vilka som skulle flyga 
finalerna på lördagen. 

Det som också var tydligt, var att det var lovat hård vind 
vilket också gav en extra krydda till utmaningen.

Stark vind och nervösa piloter
Lördag morgon anlände med stark vind och nervösa piloter. 
Dom bästa piloterna skulle göra upp om medaljerna under 6 
tuffa omgångar.

Alla i finalen gjorde som dom brukade, tog blåsorna, svaga 
som starka, och följde dom i medvind, men sen började 
problemen. Det var väldigt många utelandningar och det 
sprang folk både lite här och där för att hämta modeller. Man 
kan nästan säga att det var lite kaosartat. Man kunde snabbt 
konstatera att det inte skulle avgöras på några turn around 
moment, utan här gällde det att undvika utelandningar 
genom att avbryta kurvandet i tid.

Efter de första 3 rundorna i finalen var det en paus i ett par 
timmar. Denna paus användes till lunch samt till det speciellt 
arrangerade Ladies cup. Ladies cup var ett riktigt bra initiativ 
av några sponsorer, för att få igång en kvinnlig klass i F3K. 
Man hade fått ihop totalt 2000 euro i prispengar för damerna.

Tyvärr så var det bara 3 anmälda eftersom det saknades 
några av dom kvinnor som brukar vara med som flickvänner, 
fruar, supporters etc. Naturligtvis så var det tufft för tjejerna 
att flyga i den hårda byiga vinden som var. Hur som helst 
så gjorde dom sitt bästa och förhoppningsvis så var detta en 

start på något nytt. Vinnare av Ladies cup blev Valentinka 
Butseroga.

Riktigt bra flygningar
Efter detta så flogs dom sista omgångarna I finalen. Det hade 
blivit lite varmare och termiken hade ökat en del, även om 
vinden var lika hard som tidigare.

Många piloter gjorde riktigt bra flygningar och det var 
spännande ända in I det sista. Och det var ingen som visste 
hur det skulle sluta.

Efter en stunds väntande på dom officiella resultaten, så 
visade det sig att Vincent Merlijn från Nederländerna blivit 
världsmästare I seniorklassen och Tiaan Van Rooyen från Syd 
Afrika I juniorklassen.

I lagtävlingen vann Tyskland på seniorsidan och Israel tog 
hem guldet på juniorsidan.

Modeller under VM
Det var många Snipe, NXT, Flitz2, Vortex 3; Vibe 2, Vibe 
1, CX5, CX4, Flare och en del andra. CX 5 var helt ny till 
VM:et och flogs av vinnaren. CX5 är styvt byggd och den ger 
bra kasthöjd och I händerna på Vincent så fungerande den 
perfekt. Snipen var modifierad för toppiloterna med lite små 
justeringar på anfallsvinkeln etc. Tolkade det också so matt 
den var byggt styvare.

Sammanfattningsvis gällande modeller på VM, så är min 
åsikt att alla modeller som användes under VM fungerade 
väldigt bra. Vissa modeller är bättre I blåsigt väder medans 
visa har sina starkaste sidor I lugnväder, utöver det, så kan 
man I princip använda vilken modell som helst av dom ovan 
nämnda.

Flygtaktik 2017

F3K 2017 handlar mycket om bra kasthöjd och flygning 
med en ganska hög risk. Vad menar jag då med detta? Jo 
toppiloterna har inga som helst funderingar om att gå väg 
väldigt långt bort för att hitta lyftet, och med hjälp av en 
kasthöjd som är riktigt bra, så utnyttjar man den ordentligt 
genom att gå ännu längre bort, utan att alltid ha en indikation 
på att vädret finns där. Det man dock gör är att se till så att 
dom som inte kastar lika högt, som kanske tänkt sig följa dom 
bästa, får det ännu svårare att göra det. Tänk själv att du har 
15-20 meter lägre kasthöjd, du ser en av dom bästa piloterna 
dra iväg direkt efter kastet, du har ingen riktig spaning på var 
vädret är, utan tanker att jag följer efter han där borta. Vad 
händer? Hittar ni lyftet, då funkar det naturligtvis bra för 
båda, men du som är lägre får garanterat sluta lite mer för att 
ta dig upp. Hittar ni inte lyftet, så får du tidigt vända hemåt, 
för att inte landa ute, medans han topp killen med den höga 
kasthöjden kan fortsätta längre bort eller åtminstone har han 
30 sekunder mer flygtid.

En annan ganska klar tendens är att det är en tydlig genera-
tionsväxling inom F3K. Av 12 man i finalen, så var det bara 
3 st. som var över 30 år. Många av dagens toppiloter har varit 
med i flera VM tidigare, men som juniorer, så dom har lärt 
sig tidigt. Och fler duktiga juniorer är på väg uppåt, så det 
kommer att bli ännu tuffare framöver för oss gamla gubbar.

Detta är ju naturligtvis jäkligt kul, med unga nya hungriga 
piloter, men samtidigt så kan det också medföra att många 
gamla lägger av, då dom har svårt att hävda sig i en sån fysisk 
klass som F3K ändå är. Kanske det är dags att dra igång en 
oldboysklass?

Tack för oss

Ett väl genomfört VM hela vägen och ett bra resultat, även 
denna gång!

Sverige hade sedan första VM:et i Arboga 2010 en fantastisk 
svit med 4-1-1-3 i lag med sig i bagaget. Laget hade denna 
gång otroligt mycket mästerskapserfarenhet i form av Per 
Findahl, Mattias Hammarskiöld och Stefan Wahlberg som 
piloter och Jonas Blomdahl som lagledare. 

Tävlingen flöt också på, med mycket stabila prestationer från 
samtliga i laget. Vi tuffade på ett sätt som varit vårt signum 
genom åren; lugnt och metodiskt. Vi låg i stort hela tävlingen 
igenom på pallplats i laget men i sista omgången räckte vi inte 
riktigt till. Lite symboliskt blev vi här och då detroniserade av 
en yngre generation, som kombinerar otroliga kasthöjder med 
en aggressiv flygstil i svåra förhållanden, och slutar 4:a i laget. 
Historiskt brukar man ha det ena (kasthöjd) eller det andra 
(aggressivitet) som sin styrka men de yngre forna eleverna 
visar nu att de lärt sig bemästra båda. Finalerna bjöd på rent 
mästerliga prestationer. Imponerande!te det med bravur

Det är lite bitterljuvt vi nu avslutar en egen epok och med 
stor glädje vi ser klassen förnyas med nya stjärnor. Redan vid 
nästa EM 2018 hoppas vi att ett nytt svenskt lag är med och 
slåss om medaljerna igen.

Individuella placeringarna blev till slut:
Stefan 15:e
Per 26:a
Mattias 31:a

Stefan Wahlberg

Holländarna laget firar över Vincents VM guld. Vincent 3:e från vänster. Mattias kollar in den helt nya CX5 som världsmästaren flög med
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F
ör årets cuper var åtta deltävlingar  plus Finalen  
planerade. På grund av vädrets makter måste två 
tävlingar ställas in nämligen Lilla SM och Small 
Swedish cup, båda skulle köras på Öland. Finalen 
var avsed att köras på åkermark i Kumla men 

nödgades att flyttas då man hade skördat, plöjt och sått 
det datum som var planerat för tävlingen. För att kunna 

genomföra tävlingen så flyttades den till åkermark i Gagnef. 
Här var förhållandena de motsatta mot i Kumla, man hade 
ännu inte kunnat börja med skörden. Vi måste flytta fram 
tävlingsdatumet tre gånger innan tävlingen kunde köras. På 
grund av detta så blev Gagnefsträffen ersatt med Finalen.

Nytt för i år var att Posttävlingen ingick. Glädjande i årets 
cup är att fyra juniorer deltog.

Lilla och Stora 
Friflygcuperna 2017

Junioren William Wadlund, Inge kollar. Håkan Broberg ochTommy Eriksson, 
letar modell.

David Thorsen, hämtning.

Tidtagning

Per Findahl en känd profil.
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1. Höstmaxen i Gendalen. Tävlingen kördes efter finalen    
    2016 och räknas som nr1 2017.
2. Uppsala VT/Majt. Sjöis på sjön Tämnaren.
3. Norbergsträffen. Sjöis på sjön Noren.
4. Vårmaxen i Gendalen.
5. Lilla SM. På Öland. Inställd. 6. Small Swedish cup. 
På öland. Inställd.
7. Posttävlingen. 
    Tre deltävlingar under sommarperioden på valfri plats.
8. Gagnefträffen. Ersatt med Finalen.
9. Finalen. På åkermark i Gagnef.

Slutresultat Lilla Friflygcupen 2017:
F1H sen. 8 startande 
1 Per Findahl Norberg
2 Per Johansson MFK Malmen
3 Oskar Findahl Norberg 

F1H jun. 4 startande.       
1. Ellen Norström Gagnef       
2. Hugo Norström Gagnef
3. Willmer Wadlund Gagnef
4.  Oliver Eriksson Gagnef

F1G sen. 2 startande
1. Per Johansson   MFK Malmen
2.  Göran Larsson 
 (endast en tävling = ingen slutpoäng) Norberg

F1S sen. 10 startande
1.  Björn Wallman Sländan
2. Tommy Eriksson Gagnef
3. Håkan Broberg  Gagnef

P30 sen. 9 startande          
1. Andrea Hartstein MFK Red Baron
2. Göran Larsson Norberg
3. Bo Eriksson Sländan
 
KPG sen. 8 startande          
1. Björn Wallman Sländan
2. Thomas Dahlström  MFK Direkt
 3.Martin Larsson Sländan   

HKG sen. 4 startande
Martin Tärnroth, Per Findahl, 
Peter Meurling och Per Larsson.
Endast 1 tävling (ingen slutpoäng).

Slutresultat Stora Friflygcupen:
F1A-2. 11 startande
1. Kosma Huber Norberg
2. Per Findahl  Norberg
3. Inge Sundstedt Gagnef
F1B-2. Ingen startande.
F1C-2. Ingen startande

Skrivet av Inge Sundstedt i Gagnefsklubben

Årets tävlingar:

Martin Larsson ”var är modellen?”

Andrea Hartstein och Inge Sundstedt, trimning pågår.

Thomas Dahlström, i väntan på ”bra luft”.

Tommy Eriksson, startögonblick.
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Helgen den 27 – 29 oktober var vikt för SMFF’s Elitgrupps 
årliga sammankomst. Som grädde på moset hade vi möjlighet 
att träffa hela Flygsporförbundets Elitsatsande piloter under 
lördagen. Vi har haft några liknande sammankomster tidigare. 
Nu kändes det som att bitarna börjat falla på plats och Lars 
Ekstedt presenterade ett riktigt vasst program för lördagen. 
Sedan var då söndagen vikt för respektive grenförbund så här 
hade vi alltså chans att bara snacka modellflyg Elit.

Lördagen inleddes med kort presentation av de olika 
grenförbundens tävlingsverksamhet. Min uppgift var nog 
svårast eftersom jag skulle presentera alla våra tävlingsklasser 
på fem minuter. De blev därför ganska ytligt berörda som ni 
förstår. Förmiddagen fortsatte med några föreläsningar. En 
viktig del i att vi träffas är att vi ska dra lärdom av varandra i 
de olika grenförbunden. Nu valde man att lyfta fram två av de 
Elitsatsande grenförbunden som faktiskt lyckats bra. För att 
klargöra vad Riksidrottsförbundet, Flygsportförbundet och 
SMFF vill ha ut av sina Elitpiloter så är det just nu önskan 
om VM medaljer och Världscupmedaljer.

Undertecknad fick möjlighet att under en halvtimme berätta 
om mitt och Norbergs Flygklubbs tränings och tävlingstänk. 
Grundtanken är att titta på helheten i vad som krävs av en 
VM-vinnare och sedan från helheten bena ut i detalj vad som 
krävs. Från den detaljerade uppdelningen kan sedan piloten 
göra specifika träningsplaner och checklistor.

Min föreläsning följdes av Pekka Havbrant som represen-
terade Segelflyg, AVA. De har haft en mycket bra period 
med tre världsmästare sedan 2013. Pekka berättade om 
hur de arbetat. Som med allt på denna nivå så handlade det 
väldigt mycket om att verkligen vara beredd att satsa fullt 
ut. Pekka krävde av de satsande att man var beredd att gå 
in med 100000 kr och sju veckors intensivt tränande för 
att ens tänka på att ta sig an piloten. Den inställningen gav 
naturligtvis piloter som var beredda att satsa. Sedan tog man 
också hjälp av en riktigt duktig tränare som la upp träningen 
där detalj efter detalj finslipades.

Under eftermiddagen fick vi en ”pepp” föreläsning av Anna 
Sunneborn. Kanske den typen av föreläsningar passar lite 
bättre för företags kickoff och liknande, men vi fick flera 
roliga historier berättade för oss som gav många skratt 
och säkert en hel del inspiration. Annas man är den kända 
längdhopparen Mattias Sunneborn och Anna själv har flera 

veteran SM-medaljer och 
rekord. Efter den föreläsningen 
körde Anna ett riktigt roligt 
och bra träningspass i hallen 
med oss. Det var hård och tung 
träning men med glimten i ögat. 
Att träna utan att det verkligen 
känns avfärdade Anna och 
hon visade att det gick att 
köra på ordentligt men på ett 
lekfullt sätt. Bara att vistas i 
den fantastiska träningsan-
läggningen på Bosön är väldigt 
inspirerande. Förutom den 
fantastiska anläggningen så 
inspirerar det extra när Malin 
Ewerlöf och hennes döttrar 
tränar 400 meter i ytterbanan 
och två Gladiatorer kör i 
gymmet… Häftig atmosfär att 
träna i! 

Under kvällen var stora 
Tipshallen bokad för modellflyg. 
För oss i Elitgruppen hade 

Rolle fixat så att vi fick en timme på oss för att visa upp våra 
tävlingsmodeller. Vi kunde naturligtvis sedan också passa på 
att flyga till sent in på kvällen. Det minglades och många nya 
band knöts över grenförbundens gränser. Det kändes som 
att lördagens program förde grenförbundens grenar närmare 
varandra, vi håller i grund och botten på med samma saker 
och vi vill också egentligen samma saker. En klart lyckad dag 
där vi fick chans att umgås och dra lärdom av varandra.

Söndagens program hade Bengt-Olof Samuelsson och jag 
jobbat fram för SMFF’s del. Vi hade en del viktig info att 
förmedla om Elits jobb tillbaka från nystarten förra året 
och framåt. Resten av dagen var sedan vikt åt jobb med 
träningsplaner för enskilda och lag med utgångspunkt i min 
föreläsning under lördagen. Jobbet var tänkt som en upptakt 
där alla fick chansen att reflektera lite runt sitt eget tävlande 
och lagets tävlande för att sedan blicka framåt mot 2018 med 
energi och en bra tanke om hur medaljerna ska plockas hem. 
Naturligtvis har många lag redan bra planer och tankar om 
sina upplägg, men det är alltid nyttigt att påminnas och att 
faktiskt få tid att sitta och snacka. Det är sånt man oftast inte 
riktigt hinner med när man träffas under en tävling.

Oavsiktligt blev det en hel del GA och GS snack under 
söndagen. Vi har haft ett litet haltande system där Lina och 
Friflyg haft en relativt sammanhållen och enkel uppgift att 
få ut och in information eftersom grenarna är relativt små. 
GA radio har haft en väldigt tuff uppgift för att nå ut till alla 
eftersom radio har så många klasser. Vi har nu bestämt att 
all info ut och in gällande Elit inte enbart ska gå via GA utan 
också gå via GS för att inget ska falla mellan stolarna och 
samtidigt göra livet enklare för GA radio. Så du som tävlar 
tycker jag ska sparka lite på din Grenspecialist nu och kolla 
hur aktiv den personen är. Mycket viktig info kommer gå den 
vägen och vi använder mest E-post i vår kommunikation. Vi 
vill naturligtvis att Elits jobb ska synas och vara tillgängligt 
för alla grenar, men då gäller det att du ser till att ni har en 
aktiv GS !

Vi i Elits styrelse hoppas nu på ett framgångsrikt 2018 och 
ett givande Elitmöte även nästa år.

Per Findahl, Chef Elit.

Några unga Norbergsflygare Med VM bucklan och EM bucklan i F1A.

Hur lång tid tar det för någon att fastna för en flyg-
sport? En månad? Ett år? Nej, i mitt fall tog det bara 
en vecka. Augusti 2015 åkte jag ner till Tjeckien för 
att vara med på International Youth Camp (IYC) 
for Ballooning, ett ungdomsläger för åldrarna 15-
25 år där man får träffa ungt ballongfolk från hela 
världen. På rekommendation från en klasskam-
rat hade jag och en annan vän blivit medlemmar 
i Chalmers Ballong Corps just för detta läger. Innan 
detta hade jag aldrig flugit i en varmluftsballong. 
“Ett ungdomsläger i Tjeckien där man flyger luftbal-
longer låter ju fräckt” tänkte jag. Jag blev medlem 
på våren, och på grund av väder och sommarjobb 
blev det ingen flygning alls innan IYC startade. 

Här var alltså vi, två 21/22-åriga grabbar som al-
drig tidigare stått i en ballongkorg, tillsammans 
med ett tjugotal okända ungdomar varav många 
mer eller mindre vuxit upp inom ballongsporten. 
Man kände sig lite blyg, allting var såpass nytt 
och man kunde inte ett skvatt om ballonger. Men 
denna blyghet drog snabbt över. Det blev otvive-
laktigt det bästa lägret jag någonsin varit på, en 
härlig blandning av flygningar, introduktion till 
ballongvärlden, bad, lek och roliga konversationer 
med intressanta personer. Efter endast en vecka 
var jag frälst och med siktet inställt på att bli pilot. 

Snabbspola till det-
ta år, augusti 2017. 
Efter att ha missat 
IYC 2016 på grund 
av utbytesstudier, 
åkte jag och min 
kompis återigen 
ner till IYC (detta 
år i Tyskland). Vad 
var skillnaden denna gång? Jo, förra gången åkte 
jag ner utan att ha kunnat någonting om ballonger. 
Nu åkte jag ner som en pilotelev, inskriven i vintras 
förra året. Jag kom ihåg hur det kändes att vara 
ny till ballongsporten, och att jag nu själv var en av 
dem som hade (lite) mer koll. Många av deltagarna 

var detsamma som tidigare år, numera goda vän-
ner till mig efter förra lägret. Men också denna gång 
träffade man nytt folk att umgås och prata med. 

Mitt bästa minne från lägret 
var den sista flygningen som 
genomfördes. Jag flög till-
sammans med två andra i 
ballongen. Piloten, Judith, 
lät mig flyga ballongen sis-
ta halvan av flygturen. Hon 
sa till mig att jaga efter två 
ballonger som gick ner för 
landning innan oss, och vi 
passerade rakt över den 
första (dock missade vi när 
vi kastade en markör på 

dem). Vi tog in siktet på nästa ballong, och lyckades 
komma ikapp den. Vår ballong hade en piratflag-
ga på kronlinan som går längst med ballongen, och 
när vi var inom hörselavstånd satte vi på Pirates Of 
The Carribean på telefonen för att sätta “skräck” i 
dem vi förföljde. Det är detta jag förknippar med 
IYC, ballongflygning blandat med roliga upptåg.     

Men av de nationaliteter som finns på IYC, så rep-
resenteras Sverige minst. Det är bara 1-2 deltagare 
från Sverige varje år, oftast samma personer. I och 
med denna artikel hoppas jag kunna sprida känne-
domen om att IYC finns och är definitivt värt att åka 
till, även om man inte har flugit ballong tidigare! 
Vem vet? Kanske kommer någon som läser denna 
artikel åka till nästa års IYC. En vecka är ju som sagt 
allt som behövs för att förändra ens liv för alltid.  
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S
om traditionen bjuder så anordnade 
Linköpingseskadern (LEN) höst-tävling i F3A och 
Nordic. I år var det även SM i F3A och RM i Nordic. 
Hemmahoppet Anders Johansson vann SM i F3A 
för 14:e eller om det är 15:e gången. Anders vet 

inte själv hur många gånger han vunnit SM men det känns 
som att han numera prenumererar på titeln. Även i Nordic 
gick RM-titeln till en medlem i LEN, Tomas Johansson. Så 
Johansson och Johansson (inget känt släktskap) – grattis!

F3A
I F3A kom fem tävlande till start. Anders Johansson och Johan 
Brorsson kämpade i toppen om 1:a och 2:a plats. Även den här 
gången visade Anders att gammal är äldst. (Mycket tack vare 
att jag stod bakom honom och lästa programmet och hjälpte 
till med finliret. Ja det var nästan jag som flög modellen….:) 

) Men hur länge till kommer Anders kunna hålla Johan efter 
sig? Även om Anders utvecklas och blir bättre så utvecklas 
Johan snabbare. Avståndet krymper enligt min uppfattning. 
Anders har vunnit minst en SM-titel under de senaste fyra 
årtiondena (-80, -90, -00 och -10 talen) Han siktar på att 
vinna minst en SM-titel under 2020-talet. Men det ska vi flyga 
om…. Samtidigt kan jag inte nog framhålla den prestation 
som Anders levererat. Är det någon som känner till det finns 
någon svensk med motsvarande meritlista i någon sport? En 
spontan tanke är Skanåker i skytte?  

På tredje plats kom Bo Edström. Bo flyger en mycket vacker 
Galaktika. Modellen flyger lika bra som den ser ut. Bo har, 
som jag förutspått, utvecklats snabbt i F3A. Det är positivt 
att Bo var med på NM i F3A och jag tror att Bo skulle lära sig 
mycket på att åka ut och tävla internationellt (EM i Belgien 
nästa år?). Tack vare min nya modell, Charger, så låg jag 
resultatmässigt mycket tätt bakom. På femte plats kom en 

Höst-tävling 
SM /RM i Linköping

Anders Johansson,
svensk mästare (igen) framför vinnarkärran Prometius.

Anders monterar modell. Johan delar med sig av goda råd? :) Notera ställningen. När man monterar en dubbeldäckare 
krävs en monteringsställning eller att man är vig som en tävlingsgymnast. Anders är både vig och använder monteringsställning.  
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otränad men rutinerad tävlande, Ingmar Svensson. Om han 
tränat, låt oss säga, 50 starter istället för 6 under säsongen 
så tror jag att skulle presterat bättre flygningar och därmed 
placerat sig högre i resultatlistan.

  
Nordic
I Nordic kom tre tävlande till start. I princip tävlade Tomas 
Johansson och Kjell Mattsson om RM-titeln. Den här gången 
drog Tomas det längsta strået. Till nästa år kommer Kjelle 
med en ny kärra som sannolikt kommer att ändra resultator-
dningen framöver?

Arrangemang
LEN levererade som vanligt ett förstklassigt arrangemang. 
Tävlingsledningen och sekretariatet agerar med pondus och 
trygghet vilket skapar en harmonisk stämning bland tävlande 
och domare. Med över 40 års erfarenhet av att arrangera 
F3A-tävlingar finns få osäkerhetsmoment. Tävlingsom-
gångarna genomförs effektiv. Bara vädret samarbetar så 
genomförs tävlingen lugnt och metodiskt.
   
Modeller   
Vinnarmodellerna, PrometheuS (F3A och Mytos (Nordic) 
kommer från Sebart. Jag har själv flugit Wind S pro från 
Sebart. Alla tre modellerna flyger bra. I princip kan man 
säga att det är tre generationer F3A modeller. Mytos är 
en utveckling av Wind S medan PrometheuS är en helt 
nyutvecklad dubbeldäckare. 

Själv körde jag med en egenkonstruktion, ja du läste 
rätt. För första gången på över 10 år tävlade en modell 

konstruerad och byggd av svenskar i Sverige i F3A. Modellen 
som jag kallar Charger är konstruerad av undertecknad och 
Kjell Mattsson. Modellen flyger bra, enligt min uppfattning 
bättre än min Arixtra. Anders som hjälp till med intrimning 
och provflygningar menar att modellen flyger så att han skulle 
kunna vinna SM med den. En sådan utsago kan man i och 
för sig tolka på två sätt, att modellen är bra eller att Anders 
är en så pass bra spakryckare att han kan kompensera för 
modellens brister. Jag och Kjelle lånar gärna ut formen åt 
dig Anders! Chargern har med sin extrema pilform mycket 
goda rollegenskaper och tack vare den stora (mindre vackra) 
takvingen flyger den ändå rakt i  de flesta lägen. Modellen 
drar lite åt huven i knivsegg, på samma sätt som i princip 
alla mina andra F3A modeller gjort. Tack vare takvingen 
så är sidroderresponsen knivskarp och kniveggsloopingen 
avhandlas utan protester. Vid små sidroderutslag påverkas 
inte modellen i roll-led. Vid större utslag rollar modellen 
med roderriktningen. Förhoppningsvis kan en något mindre 
V-form lösa det till nästa kärra. 

Att ge sig på ett sånt här projekt är på gränsen till 
dumdristigt ur ett tävlingsresultatperspektiv. För egen del 
älskar jag den här typen av utmaningar. Om jag själv fick 
skriva reglerna, vilket kanske är tur att jag inte får, så skulle 
bara egen konstruerade modeller få tävla i F3A. Många av 
mina tävlingskollegor vänder sig mot det och har goda samt 
mindre goda argument för motsatsen. 

Slutligen vill jag tacka LEN, tävlingsledningen, skrivare och 
domare för en utmärkt tävling! Allt höll sedvanlig LEN-klass 
och jag återkommer mer än gärna nästa år.

 
Edvard Käll

Charger, min egenkonstruerade 2*2 meters F3A-kärra. 
Kanske inte vacker – men den flyger bra!

2017 går mot sitt slut. Svensk Pylon har genomfört totalt 
17 tävlingar under året, sju i Q500, sex i SQ500 och fyra 
i F3D. Plus höjdpunkten såklart,F3D-världsmästerskapet 
i Dala-Järna. Dessutom har några varit utomlands och 
representerat Sverige på lite olika tävlingar. Bland annat så 
var ett helt gäng över till North Carolina, USA, i oktober och 
flög Q40 i deras mästerskap Old Julian Race. 

Q40, eller F3T som klassen benämns i FAI, är en klass som 
vi ännu inte kör i Sverige. Modellerna måste ha en förebild 
i fullskala och blir därför väldigt tjusiga. Motorerna är av 
frontinsugs och sidoutblås-typ och med en fast dämpare 
(avstämd kvartspipa) är det betydligt färre parametrar att 

Sammanfattning 
pylon 2017

hålla reda på än i F3D. Nelson och DKT är dom vanligaste 
motorerna.

Svenskarna som åkte över till USA hade med sig Börje 
Ragnarssons konstruerade ”Hot Stuff” och i kombination 
med Emil Broberg vid spakarna fick jänkarna smaka på 
det svenska stålet. Med en Nelsonmotor i nosen vann Emil 
nämligen hela tävlingen, dessutom med tävlingens bästa tid 
57,72 sek! Och med nästan sextio deltagare där hela den 
amerikanska eliten var på plats placerade sej hans far, Gunnar, 
på en hedrande fjärde plats.Dom resterande tre från Sverige 
(Börje Ragnarsson, Johan Sundh och Ingvar Larsson) slutade 
alla på den övre halvan av resultatlistan.Så nog hävdar vi oss 
bra internationellt, inget snack om den saken.

Snillarna spekulerar. Ett gäng vikingar visar upp sina bästa sidor...
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Här hemma slutade de totala cupsegrarna 2017 så här:
Q500 = Magnus Östling
SQ500 = Simon Nyholm
F3D = Simon Nyholm

Under året har ett femtontal aktiva flugit Q-klasserna och 
i F3D har 20 piloter tampats om placeringarna i täta heat. 

Fint rookiepris 2018 i Q500.
Minicars har varit vänliga att sponsra oss med en QuickV6-
byggsats från Great Planes. En kanonkärra som jag testade i 
början på säsongen och skrev om i MFN 1-17. Det kommer 
att vara priset till den rookie som 2018 placerar sig bäst i 
Q500-cupen. Alltså till någon som aldrig tidigare har tävlat 
i pylon. Så nu är det ett ypperligt tillfälle för Dig som är 
nyfiken, men ännu inte har tagit steget fullt ut, att prova och 
se vad skoj det är med racing.Vår förhoppning är såklart att 
Du blir kvar i pylongemenskapen, om inte så har Du i alla fall 
gjort ett försök.

 
Har Du inget att flyga med? Vill Du inte bygga själv så 
brukar det dyka upp begagnade Q500-kärror i köp- och 
sälj annonserna lite då och då. En Viper, Dodger,Sonic 500 
eller ett klassiskt gammalt Ryggskott passar utmärkt och en 
standard .40:a, ny eller begagnad, brukar inte vara svårt att 
få tag på. Säterkillarna har lovat att bistå med vingkärnor 
och eventuellt materialsatser till Mizzile för den som vill 
bygga själv. Ritningen till Mizzile ligger för övrigt ute på SPI:s 
hemsida som pdf-filer under ”information”. På SPI-sidan 
finns också alla kontaktpersoner listade samt regler.

Alternativet för Dig som inte gillar att hålla på med förbrän-
ningsmotorer är att istället välja en elutrustad EF1-maskin. 
Proud Bird från Great Planes, Shoestring från E-flite eller en 
Sundowner från Hangar 9 är några förslag.Väldigt snygga 
maskiner allihop som dessutom är i ARF-utförande. Googla 
vilka regler som gäller för EF1.

Nu hoppas vi på en lika rolig och rafflande säsong 2018 som 
årets och att vi får se lite nya ansikten då.

Go Fast – Turn Left.
Text: Thomas Nyholm, Ludvika RFK.
Bilder, och på plats i North Carolina: Ola Nordell. Köbildning och väntan på provflygning.

Den här byggsatsen går till den bästa rookien i Q500 säsongen 2018. Inte dåligt. Tack Minicars..

Made in Sweden. Både Emil Broberg och hans Hot Stuff .

Q40-kärrorna är eftersom dom har riktiga förebilder väldigt tjusiga.
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D
å har året gått och det har blivit höst. Nya 
program börjar komma inför året 2018 och vi 
piloter har möjlighet att börja öva på vad som 
komma skall.
Årets tävlingar har varit jämna och väldigt 

spännande. Det har inte varit självklart vilka piloter som 
skulle vinna årets cup. Avgörande kom i sista tävlingen i 
Helsingborg, i t.ex. Sportsman skilde det bara 2 poäng.

Unlimited-klassen
I år har IMAC kört sitt andra år med Unlimited-klassen 
med många spännande tävlingar. Här var det inte avgjort 
heller innan sista tävlingen, det krävdes underverk för 
att Robert Ekman skulle behålla sin placering då Felix 
Scander har visat en fantastisk flygning genom året, in i 
det sista visste ingen hur det hade gått. Till slut visade det 
sig att Robert lyckades övervinna Felix och blev svensk 
mästare i IMAC, grattis till Robert.

Freestylecupen
Freestylecupen har haft flera deltagare än tidigare år, här 
ser vi en större framgång med att många tävlingar har haft 
2 omgångar istället för tidigare år, 1 omgång freestyle. Det 
är något IMAC bör jobba vidare på för att kunna locka 
fler piloter. Freestyle är även publikfriande och lockar mer 
publik än vad sekvensflygningen gör.

Basic-klassen
Basic-klassen har inte haft så många piloter i år, det 
brukar vara lite ojämnt genom åren och vi hoppas att 
nästa år tillkommer det fler piloter som vill ansluta till 
denna trevliga och spännande gren av modellflyg Sverige.

Tack till alla piloter som har gjort denna gren till en rolig 
och spännande gren i modellflyg Sverige. 

Här är de piloter som är med i 
landslaget inför 2018:

Basic 
1 Svante Claesson 
2 Jesper Sjögren 

Sportsman
1 Patric Holmström Stockholms Rfk 
2 Lars Bexander Tullinge Modellflygare 
3 Felix Klasson  Brännebrona FK 

Intermediate
1 Anders Davidsson  RFK Gripen 
2 Urban Forslöf  Strängnäs Modellflygare 
3 Mattias Lindgren  KRMFK 

Advance
1 Mikael Ingemarson  Brännebrona Fk
2 Olle Lövborg  Motala Mfk
3 Mattias Johansson  Gotlands Mfk

Unlimited 
1 Robert Ekman  Stockholms RFK
2 Felix Scander  Brännebrona FK
3 Fredrik Lundberg  Kungsbacka Mfk

Freestyle 
1 Olle Lövborg  Motala Mfk
2 Felix Scander  Brännebrona FK
3 Robert Ekman  Stockholms RFK

IMAC-piloter och styrelse tackar alla arrangörer för väl 
genomförda tävlingar. Vi vill även tacka IMACs arbetsgrupp 
inför NM som fixade ett perfekt arrangemang, både vad gäller 
val av flygplats och proffsigt bemötande för oss piloter.

Mikael Ingmarsson

Tävlingar 
IMAC 2017

Delar av svenskarnas modeller på NM i Hultsfred

En samling H9 SU26 i Älmhult

Lennart Rönnerstig startar motor
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”Återförsäljare för 
UniLight belysningssystem i Skandinavien”

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

   Bensinmotorer
NGH GT9 Pro 2-takt 2-takt
NGH GT17 2-takt 2-takt
NGH GT25 2-takt 2-takt
NGH GT35 2-takt 4-takt

2-takt
NGH GF30 4-takt
NGH GF38 4-takt

Tystgående träproppar
med hög verkningsgrad

Flyg - Motorer - Tillbehör

       TorqPro TP33
       TorqPro TP60
       TorqPro TP120 twin
       TorqPro TP70

NGH GTT70 twin

 webbshoppen
www.aircpro.com info@aircpro.com
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E
tt nytt och roligt koncept av en modell som är både 
helikopter och flygplan. Testflygningen av denna 
modell gjordes på två olika platser för att testa de 
olika flygegenskaperna.

Denna modells egenskaper bygger på att det är tre 
motorer som reglerar modellens flygning.

Två vector kopplade motorer för hovring samt att flyga 
framåt som även hjälper till vid rollning och för gyrostabili-
sering och en bakre motor för hovring och gyrostabilisering.

Bygget:
Detta är en BNF modell, viket innebär att det är program-
mering av en Spektrum radion och binda den till modellen. 
Det som behövs är minst en 6 kanals radio. Den finns även en 
version utan mottagare för övriga märken av radioapparater.

Det är inte mycket till bygge då det är bara fenorna som 
skall monteras. Det jag fick göra var att fixa hålen lite större 
för att få in skruvarna genom kroppen för att fästa i fenorna.

Horizon E-flight 
Convergence

Test: 

Let`s go vertical eller Är det en fågel eller fisk? 
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Sedan var det att montera propeller samt fästena till de 
främre motorerna. Ett tips är att försök att få tyngdpunkten 
så lånt bak som möjligt. Det står att den skall ligga inom 154 
mm till 168 mm. Försök att få balansen så långt bak mot 
168 mm.

Flygning.
Det jag först testade var att ta med modellen till Bosön för att 
trimma in den. Det var som att flyga en helikopter. Funkade 
perfekt då det var vindstilla i hallen. Kollade håvring samt 
testa sidoförflyttning samt rotera runt egen axel. Precis som 
att flyga en helikopter och spakarnas rörelse är desamma som 
på en helikopter.

Fram och bakåt funkade utmärkt samt att flyga framåt med 
fullt dyk funkade utmärkt. Då for modellen iväg med bra fart 
i hallen. I detta läge regleras höjden med gasen.

Till och bortkoppling av gyrot testades också. Modellen blir 
kvickare utan gyrot och inte så självstabiliserande. Gyrot 
hjälper till att stabilisera modellen och då kommer segheten i 
modellen också.

Andra flygningen gjordes utomhus i ca:8 s/m vind. Det var 
bra blåsigt när jag startade modellen. Med gyrot påkopplat 
steg modellen stadigt upp i luften. På ca 3 meters höjd var 
det dags att koppla om till flygning framåt. Modellen rörde 
sig framåt i låg fart tills att motorgondolerna var helt framåt 
och då bar det iväg.

Funkade utmärkt att stiga uppåt och känna på fart och 
svängar. Där efter koppla jag bort gyrot och då blev det fart 
på modellen. Funkade utmärkt i roll, loop samt att flyga 

snabba svängar. Om man blev osäker så var det bara att slå 
till gyrot igen och modellen stabiliserade sig.

In för landning, på med gyrot och slå om motorerna till 
helikopter flygning. Modellen stannar fint i luften fast att det 
blåser kraftig och sedan var det bara att reglera med sida, 
skev och dyk/höjd för att komma rätt till fältet. Med gasen 
fixar man det sista innan landning.

Fullkomligt underbart att flyga denna modell.

Sammanfattning:
Denna modell kan jag varm rekommendera till nästan alla 
nybörjare som till en erfaren flygare. Nybörjaren för att man 
kan använda gyrot och hjälpa till vid flygningen om man 
skulle tappa bort sig och den erfarne flygaren för att det går 
att flyga avancerad flygning.

En perfekt julklapp från tomten till mig själv.

SWE 1875 Micke.

Minus: 
Batteri tiden är lite kort.
Ca 5 minuters flygning
med 3 cell 2200mAh.

Plus:
Inget bygge.
BNF innebär att man är 
i luften inom en timme.
Ett mycket roligt koncept.
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Smallplane

Small Plane Meeting 
eller träffen för oss 

modell nördar.
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D
enna träff har tidigare genomförts på Påldalen i 
Södertälje MF, men sedan några år tillbaka har 
den flyttat till Hallinge och Södertörns RFS fält.

Även i år var det tänkt som en endagars träff, 
men med lite fel i informationsflödet till träffen 

så blev det i år en två dagars träff. Det gjorde inget att vi 
fick väsnas och ha skoj i två dagar. Det finns väl inget godare 
än att känna diesel doft av eter och ricinolja. Eller när en 
glödstift motor varvar upp och man både ser och känner 
doften av gammal hedligt bränsle.

Årets upplaga var det i första hand en hel del körning av 
motorer. Även jag hade letat fram min 50 år gamla Webra 
Bully som fick liv i sig. Det var kul och gav mersmak av att 
köra den igen. Nu är det dags att leta fram de andra diesel 
motorerna och gå igenom dessa. 

Förste motorkörare var Jörgen Daun som hade med sig en 1cc 
Red-Fin motor som Alex Phin från England är upphovsman 
till. Varför göra det lätt för sig när man kan tillverka en 

tvåcylindrig diesel tänkte nog Alex så att det blir dubbelt så 
svårt att få den att gå. Men Jörgen fixade detta. Jörgen hade 
även med sig en Red Zephyr från 30 talet med en 0,5 cc Red 
Fin motor. Även en Galahad modell med en 0,55 cc Alldon 
Dart motor och en Lola men en 0,6 cc MP Jett Clasic motor. 
Modellen är den sista som Vic Smeed ritade på 2000 talet. 
Likheten är det samma på alla hans modeller sen 30 talet.

Olle Eriksson är en tusenkonstnär när det gäller motorer. 
Han körde sin egentillverkade Nova på 4 cc som är ett bygge 
efter en Holländsk ritning från 40 talet. En 2 cc Ohlson motor 
med tändsystem. Även detta egentillverkat från en ritning 
runt 30 talet. Olle bygger inte allt själv. Forster 29:a från 40 
talet har Olle köpt samt E.D motorn. E.D motorn har han 
renoverat med ny kolv och fixat till så den är i perfekt skick.

Olle hade även med sig sin röda Frechdax modell med 
en Webra Record. Modellen samt motor är bland de första 
flygplan som Olle flög från 70 talet som han har renoverat. 
Snyggt.

Innan midsommar brukar ett gäng äldre samt mycket 
äldre killar att träffas för att minnas tillbaka till 
”Den gamla goda tiden” då modellflyg var hippt.

Esbjörn Forslund med sin Sky Scooter Bengt Holmer med sin fina Flyg-44 med en Dyno attrapp.

 Olles renoverade Frechdax med Webra Record. Jörgens Galahad samt Lola.



58 59

Även Esbjörn Forslund, skapare 
av detta evenemang hade med 
sig en Sky Scooter med en Enya 
1,5 cc motor som var renoverad. 

Även Esbjörn hade med sig 
en Frechdax modell. Original 
modell från 70 talet men med en 
viss ombyggnad efter incidenter 
så var den mer lik en Piper 
Tripace. Även här var det en 
Webra Record i nosen. Gamle skalageneralen från SMFF 
Bengt Holmer hade förverkat en gammal dröm som han har 
haft. Hade han byggt sig en Flyg-44:a efter en ritning som 
Bengt har haft legat en längre tid samt en Dyno diesel i nosen. 
Dyno dieseln var i verkligheten en attrapp då original motorn 

”Gamle skalageneralen från 
SMFF Bengt Holmer hade 

förverkat en gammal dröm”

finns hemma i vitrinskåpet. Ett 
mycket snyggt attrapp bygge 
med en elmotor som drivkälla.

Det föll sig inte bättre än att 
jag fick äran att provflyga den 
för första gången. Denna dag 
var det lite blåsigt men den flög 
fint. Kommer att flyga ännu 
bättre en vindstilla sommarkväll 
i framtiden.

Ser fram emot att vi träffas 2018 på samma ställe och samma 
tid. Är ni intresserade så är det helgen före midsommar och på 
Södertörns RFS fält i Salem. Nostalgi är gammalt och nördar 
av nostalgi är tillåtet vid denna träff.

// Redaktören. 

Jörgens Brigader 36 tum med en Rysk replika av en Nils 0,5 motor.

Jörgens Red Zephyr med en Red Fin motor.

Motorkörning av Esbjörns Webra Record i Frechdax modellen.

Forster 29:a

Olles Nova skall köras.

E.D motorn körs av Olle.

Jag flyger Bengts Flyg-44:a.
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 MBS RC Models
 Din hobbybutik!

I Herrljunga sedan nio år!
Svensk distributör av balsa, furu, plywood, Kavan, Gens ace, Tattu, m.m.

MBS RC Models, Björkvägen 1, 524 32  Herrljunga
info@mbs-rcmodels.se, www.mbs-rcmodels.se

0730 – 69 09 75

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.
Handlare kommer att vara 
inbjudna till evenemanget.

Vi har i dagsläget inget program färdigt. 
Vi kommer att lägga upp all information om 

träffen på SMFF:s hemsida 
samt på slmflyg.org hemsida.

Är du inte SMFF medlem får du lösa 
daglicens för att kunna deltaga.

Boka in detta nu.

Välkomna.

SMFF Bredd
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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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POSTTIDNING B
Modellflygnytt - SMFF
Box 7819
103 96 Stockholm 

www.multiplex-rc.de  www.hitecrc.de        

    www.multiplex-rc.deAutopartner AB Eskilstunavägen 30 TORSHÄLLA     
www.autopartner.se

MPX-214334
1.849:-

RR
MPX-264334
3.999:-
Färdigbyggd

• Hybrid-byggsätt med Kolfiber, Aluminium, ABS, ELAPOR® och Stål
• Framkantlist i hårt plastmaterial, kolfiber vingbalk
• Kraftig kolfiberbalk i kropp
• MPX vingkontakter för automatisk servoanslutning
• 6st Hitec HS-82MG Servon (RR-versionen)

Elegant 4-Klaff elseglare 
Funray passar bra till både Termik, Hang och Konstflyg

MPX-1-00103 

Servosats MPX-1-00113

2000 mm

26.07.2017   09:51:26

Med FunRay börjar en ny epok av ELAPOR®-Modeller


