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man dvcl att nagot sadant
sorn detta verkligen kan
" . . . M e n v a d v a r d e t t a ? sklivas i en modern ldseRed:s fijlhoppningsfulle
bok
fdr Sveriges folkNu stdrtade planet liitt
son kom herom dagen hem
skolor.
med den nya lrisebok, som nedat med en lijrskrdcklig
Flygplanet stdrtade siikert
skall bcrika hans och andr.a Jar1.Tor och Lcna var nrla
att skrika, och de grep tag inte ncdait med en fdru' 'ars vetande undef virskracklig fart - det sjdnk,
i farfar och farmor.
t!- linen. Dar fanns ett par
Det .ir inte farligt, sa vilket er nagot helt annat.
sidol om flyg ockse. Flyget
Om stackars okunniga
farfar- Det df bara en luftar ju sa modcrnt och man
grop.
Iar'Iar omcdvctet lurar sina
meste ju ldra det uppviixPlanet stannade plajtsligt barnbarn att det Jinns hal i
ande slektet negot om det
och sa hdjde det sig igen. luften, sa md det vara hdnt,
som lijr sig i tidcn!
rnen han far absolut inte
Se hdr mdlande beskrivs Nu bertittade larfar att dct
lul a tiotusentals svenska
cn flygning som Tor och finns hiil i luften, {ast vi
folkskolebarn pd det sattet.
inte kan se dcm. Nar ett
Lena far uppleva vid farflygplan lakar in i ett sa- Skall det vara sa mycket
fals och farmors sida i ctt
svarare att fiirklara fdledant hal sa kan det intc
trafikilygplan:
Ilyga. De der halen dr som komsten av vertikala uppgropar och derfijr kallar
och fallvindar i de hijgre
lultlagren? |
flygarna dem fijr' lultgropaf ,.."
Det sr..immande pestd_
AEROSCOOTERN_
endet att "nar ett flygplan
Infor. vetskapen om att
INTRESSANTUTTRAI.ATT
1957 rakar in i ett sadant hal sa
under trafikflygiiret
ITATIENARE
kan det inte flyga" verkar
B7 miljoner passagerarelldg
fijrbryllandc.
i genomsnitt 9,10 km var
16 november 1957 pre- . runtom i verlden haipnar
Forts. sid. 2
niiirvisade ovelste Mario
De Ber-nardi sin senastc nyl<onstruktion, ett tvasitsjgt
r vingat sportflygplan mcd
lE"rjulstlll
och 72 hkr Praga-D-motor.
[Ied standardtank, rymmande 45 liter, har Aeroscootern en aktionsradie av
570 km. Marschfarten dr
' ' kmrt, maxfarten 215
L-lt och minfarten 50 kmlt.
Startstrdcka 40 m och landningsstracka 50 m. Stighastighet 7 mrsek.
Sp:innvidden .ir 9,5 m,
ldngden 5,0 m, tomvikten
270 kg och flygvikten 470

FoRSAT
...
LURAMEDFATSKA
tr--, GROPAR

Aeroscootetn kostar 2,5
miljoner lire, d v s 21.000
l<tonor.

I.ANDSKRONAFAR SPORTFI.YGFAIT
Om nagru ar kanske
Lanclskrona iir den populiira och naturliga sista anh!llrn fdr den iikande skar:ln sportflygare som
i
lrirmtiden kommer. att ldrcta kontinenttlippen genorn luttcn_ Ar 1959 hoppas
numlige[ Landskfona Ii]rgklubb kunnx tll tta fran
Esldv l)crn lrll en egcn flygplats, bcl:lgeD batiL ett par
kiiornetcr. fral| stadens ccnIt-UD) r)ch cirka 500 mctcr
I] ar) or.esunds strand och
D)ed tcjrtullningsmijjligheter
iDpil knutaha.
Klubbcn
sksll arlendera omfadct av
stadarl.
Den blivande flygplatsen
ijr' bL'liigcnomcdelbart ijster
om det gamla fisketdget
och badplatsen BorstahLrsen

Luftgropar ... Forts.
\':1ffdr gijr det ctct
da?. kenner lnan sjg frest3d att rrotf) aga.
Nar'lalfar lill sist pastar
alt clct ar flygarna som anviinder ordet "ILrftgropar,'
dn ber' vi att dnnLl en gang
Ia t)r'otcStera,
Allt detta 5r egcntligen
en mycket allvarlig histor.ia.
Nioaringens liiral'inna ar
fdr hononl en stor auktoritet och dct undelvisningsmatcrial som larariDnan dr.
hanvisad att anvAnda far
helt cnkelt inte innehalla
sa gr ova fclaktighcter soln
de o\,!n citeradc. Det er mahanda arvlra i boken behirxdlade
specjalDDrfddeD
som blivit iolemal fcir cn
ljkr r)onchalul)t behandhnit
sonr flyget. HLlr som helst
d(t finns expefier att
ladfraga jnom alla iimnesgl uppcri
Fcjr Jlygets vidkommandc
.ir KSAK ctt lampligt folum,
G H D6ruxtz

G(]nom Enoch Thulir har
Landskrona spelat c[ stor
roll i svensll Ilyghistoria.
n0ff on1 dcll eScntliga staPa hans tid hacle staden
Redan lc 1949 redovisa- flyglelt och det var. ju ockdcs en flygpl.lts pa detta sa han som i Landskrona
grundade landels l6rsta
omr_adci s.rr)rbilndmed gcneralpLrneirrbetct. AI 195:[ llygplansfabrik. Den storc
flygpionjdl.erl onrko|]1 l id
hernstalldcLanLlskfolla f lygllyghaveri vi.l Landskfona
klubb hos drirtselk-trnnrilren
a r 1 9 1 9 .E t t v i i r d i g t i r ( i S i r d orn ntarl( i :ititclells Dalhet lighallanclc
av .10-ur-s1iIlneL
I d f a l t k l u L b c ' r )s k u l i c k u n cridra\'\'ore oDr LaDdsl<r^na
Dii cDliigga (,)) r')indte st:rrlar 1959anvo ficli en r
och lar)dDjt)gsl)al)a.Vrd Jcjr'- l r l a I s o ( n o i ) l l L t l l r L l m m e t
halrdlingal- iil. 1955 mecl o\ranfdr stadcD pil ll)lt biir'luftiar tssl) t clseD kom rnan j a d c s u r l a a v t l J g p l o n s . r m
Iram till
tt Landskrona
pa Thulins tid.
s a n n o l i k to l d f j A s k u l t e k u n Jtncs
na par'iikna nagon aDslLltnjng till t|afikll].gniitet med
talke pa narhetcn till Blllltotta och KastrLrp, var-Iijr VM I SEGELFLYGNING
I POLEN 1958
man besldt ntt endast inrikta sig pu (n tlygplats fcir
VlrldsmesterskapstU!linAliittale flygplan.
aIna i scgelflyglting konlDet av nu\'ar endc byggmc]. att ega rum i l,esznr)
nadschcfen Einar Dfnnc (tiO km sijder Poznan) unt i c i i g a r e i s j L La r I c r k s a m
der liden l5-29 iuni 1958.
in.rrn luftfat tsst_vr.clscnUndcr tiden 9-14.julli har
uppl altetle tijr'SIaBet jDnede 1ii\'laDrie Driljlighet att
lattol l\'a birnot j 90 gratraningsfl] ga.
d e l ' sv i r ) l i c l .H L i ! u d b ; l l r i l na r
Taivlingalna koDlllter att
8 0 0\ 1 5 0 r n . i V N V - O S O
ske i en 6ppcr) klass samt
och dL.ir i]ltdlr banaD 600X
en standarclkla-cs.I stan150 m. Dred n)ojlighet att
dardl<lassenfar endast scfdlldngas 1ill 800 meier.
gelflygplan med bl a max
Stations- och hangalotn15 metcls spliDnvidd deIrilclct fdreslas ligga sydost t a g a .
orn ballornas skiirningsITSAK sorn tictigar.eprelipLrnkt ehuru klubben vilt
mrntrt anm;ilt en deltagnrc
hr det sld!isr derom. Det
i cicn cippnaklassen och i.ta
ar meniDgen att pabdrja ardeltagalc i stan.lal.dklilbctcna till varerr och man
har nu uttagit iijljande 16hoppas kunna ta huvudbarale att represeutera S! etinall i I)rlrk vafcn 1959.
gc: Irve Silcsmo (otcbld).
P A Persson(Ljungb,vhed)
Borsluhusen :r Landskronas st()ra baci- och canrping- och IIal ry Xl.rlander (Nl'piats. Ett prciekt som star
liajping).
]]lliil sitt fdl vr-r'kliAandeAl.
FijljirDde \eseltl\'!l
cn sLor scrnestarby nr)rf om
kr'n iv KS.{K irr,rt;;-ml
fl]'gfaltet rrcd el) rrd ori,
16rfogandc:I iippDa klassen:
ginclla seDtcslelstugor till
Zugvogel III (Lan fi-an A1uthyrnirrg 16l korlD) e tider.
lebcr.gsskclan); Slarida)dHiii hoppcs flrgklubben att
klasscn: ZLrgvogel IV (lan
evcn fa mijjiighet att ordna
lran AllabergsskolaD) och
inkvartering Jcir flygande
Zugvogcl
(lAn frin
IV
gaster uppifrart landet. Dct
Viirmlands Fk).
Fdrdelskullc kunna bli rena fll'gningen fdrare-flygpla
dr
larnpingplatsen.
ainDu cj avgjor-d.
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FTYGKTUBB
BYGGERHANGAR MED DONATIONSVIRKE
KRONOBERGS
\-^ror)obcrgs Flyglilubb bildades i biirjan av ar 1957

pii initiativ av bl. r. polisnlan Erik JohaDsson, (lisp.

SPORTFTYGPTAN
PA
HOGANAS SERVERAR
ROTERANDE
SM6RGASBRICKA
En rund cnportshangat'
rned \'fidsccn konrnrcr att
inr,vmtna fem sporllllgplan
pa KSAK-oIdIdI Dden direktdl P Eg GuInmesons
flygplats i HdgaDns. Tanken att pA detta sdtt hangarera konventionella flygplan pa ett minittlalt utr JrDn)e till Irga liost))aderoch
er crr)ekligenav irltr'e,<se

laLndetsspol.tiLygare cmots( r mcd spdn(Lf.jrvdntan dct
slutLig:l l'csuLtrtcr.
Idi:n bdl- ocksa vara n.igot att ta cltcr bl:tnd dc
kommuner sorD avser' att
anldgga landningsstriik och
soDr vi11 skapa tiLlfrcdsstdllarrde hangarldsnlrgilr fdr
o) tcns sportl)ilLJter.

Rolf Algotsson och stud
Sigvard Estvall. Redan cfter kort tid hade ett 50-tll
mcdlcrnnrtlr anslutit sig t ill
kl,.rbbt'n.Klubbcn albctar i
tre scktiorrcr, motor'-. scAclo. modcllll]'gscktion. Klubbcn disponerar dct av Linj cllyg i6rhyrda fiiltet KIonobergshed (ta tva mil noII
Vlixjii.
Plancr DA upplijraudct av
cn hangar uppkom genas:.
Nerlc
Gerhard
Arkitekt
atog sig uppdlaget att utf.ira ritnLDgen. For ektln0mins liisr)ing ldt k[rbb.n
gavolJrev !ilka 1.).
tlycl(
patecknrng utdclades lill saval mcdlclnmar som utorrst:iende personer och lirmor. Detta h:tr bl. a. hittills
givit dcl rcsultatet att en av
rerllerr,)ra)r)a till kltrbben
skdnkt den kvantitet virlie
!ilken bc):iknats itgii til I
den av Nerle uppgjorcla rltningen. Hangaren kollrlil(rt
att uppfijras sa snart rorNtffagnn ltisis.

TRI.PACERN
NU I SJOVERSION

STORNYANSKAFFNINGAV SEGEI.FLYGPTAN
KSAK har bestdllt 11 t\':isitsigir segelflygplan av typ
Belgfalke IIl55 samt tva
ensitsiga segclflyg0lan av
typ ZLrg\.ogel IV. Flygplanen kommer att le|ereras
uDder februari-apljl
1958.
BerAfalke IL55 tiUdelars
fiiljande flygklubbar, vilka
sj:ilva bidlagit med 50 o/o
av anskaffningskostnaden.
Eskilstuna
Dalarnes Cfk,
Fk, Gotlands Fk, Jcinkiipings Fk. Lidktipings Fk,
Uppsila Fk, Varbergs Fk,
Var-]nlandsFk, V:isterbcrgslagens Fk, Allebergsskolan
samt olebro Bil- & I'k.
ZuIlvogel Mar
inktipts
av Varmlands Fk och Segclflr-gskolan Alleberg.
Av en undersdkning blan.l
flygklubbarna lramgar att

ca 28 tvesitsiga segeulygplan dnskades ldr utbildningsiindamal fram till 1961.
Bchovet av ensitsiga flygplan Llocler samna tid ar
ilo st. Dessutom rinskadcs20
bogserflygplan.
Anskaf{ningsfrAgan diskuterades vjd gruppchefsmiitet i Stockholm 23-24
november och man ftjreslog
bl a en sdnkning av utbildningsbidraget under det nya
I erksamhetsafet och att anviinda dc darigcnom frigjorda medlen till anskal-fning
av 6 tvesilsiga segelflygplan. Man eDades till slut
om att s:inka utbildningsbidraget till 250 kronor, att
slopa bonusen och att icke
lengr.e utbelall efsettningen fijr "dvcr,riga'.

KSAK:s DIREKTANSTUTNA MEDTEMMAR
kallas till sammantliide frealagen den I mars 1958
kl 16.00fdr att bl a utse ombud till KSAK:S ersmiite
Lokali KSAK, Malmskillnaclsgatan 27, Stockholm
Eftcr sammantrddet cocktails
Fiirhandsmcddelandc om deltagandc er 6nskvdrt,
siirDa Der telefcD 23 23 65.

T trc olika utfdranden och
till priser som var.ierar mell a n $ 1 1 . 6 7 5o c h $ 1 3 . 5 5 5
haI Tri-Pacern preser)tcrats
som elegant sjiiflygplan och
f n rir 3 4 9o av samtliga
Piper-leveranser av denna
flJgplantyp utrustade nlecl
flott6rerPipcr Tri-Pacer har i '',jversionen en 160 hkr _,comjng-motor, 10 hkr sta!landversionens.
kitre
iin
Tirmvikten er ca 585 kg,
flt'gvikten BB5 kg. Marschfarten ar 170 kmlt, stallh : r s t i g h e t e n9 3 k m t . B f ' . letijrblukningen dr 34- t
och tankarna IJmmef 136
liter.
Pipcr Tli-Pacer 'ir ett
flJgplan som vi gerna skulle
vjlja se p:i vara s\'enska
sjiiar, tyverr vcrkar priset
varr alltfijr hdgt fijl svcnska
fiifhillanden.

NY SPAIZMED
HJATPMOTOR
Scheibe Flugzeugbau har
mokonstruerat
en ny
torscglare "Motorspatz-I".
Flygplanet har 13,20 m.
spannvidd. Motorn iir nosIlLaceradoch 16rarsitsenhar
fijr'lagts nagot ltingre aklcl ut en pa segelfl,Ygplanet.
Starthjulct er halvinkl '.r
och fast. Brhnsletanken *'.
13 litcr er placerad bakom
vidgbalken. Energikellan :ir
tvetakts
en tviicylindrig
borermotor "ZB 250" som
ulveckliir 16-18 hkr. Ut\'ilxlingen dr 1 :2.5 r
brijnsle5tgangen 7 lrt.
Nlotorspatz-I kaD starta
av egen kraft. Rullstr':ickan
er 150 m. och stighastigheten 1,5 m sck. Sjunkhastighclcn med stillasteendemotor ar l mrsek, varfdr nan
iiven brjr kunna segelflyga
och
med tr'Iotorspatzen det ar ju det sorr al. meDiDgen, eller hur!

NYTTSTORTFI.YGTOTTERI
I958
Kungl. Maj:t har genom
konseljbeslut den 10 januari medgirit att KS,AK :iven
i er anordnar ett flyglotteri.
Lottf 6rsziljningen skall page
under tiden 1n1aj-15 septcmber'1958 och soD vanligt idrberedbr KSAK en
stor
lcirsiiljningska!npanj,
aDslutDa flygklubbar
"r
\il rcgistrcra.le modellf lygklubbrr kan tillfdras 30.000
kronor i tijrsdljrringsplovisionel. Ddrjdrnte utgar sdrskilda prcmier tiu de llyg!.lubbar och modellflyg\,-rbbar sonl n,rtt de brista
f drsSljningsresultaten.
1957 ars flyglotteri har
fdrIesten nyljgen slutrcdovisats. Klubbarna tog mera
verksalnt del i fdrsdljningen iin vad sonl varit fallet
under de nermast fiiregaende ilyglottericrna - klubbarna gjorde ocksa avsevdrt
stdrre fiirtjdDster, nagot som
kan v.'intas sporra till annu
stdrrc anstldngningar undcr 1958.trIed crfarenheterna iron 1957 ars liirseljningskampanj i Jriskt minne bd. klubbalnas fdlseljningsledare ha stola fa;rutsdttningar att estadkomma
toppresultat i ar.
De b:ista klubbarnas fdr-

s:iljningsresultat 195? redovisas har nedan. Modellf lygklubbar'Das mater-jelpriser (vcrktygs- och 1e\jlingsutrustningar)
tillstalldes
vinnarna redan fdrra iret,
Pennjngpremierna har distribuerats under januari
manadX{odcllflygklubbarDa silde 195? sammaniagt 9922
flyglotter.
Toppresultaten
nudciesav Kiipjngs I'k 1?00
lotter, Mfk Falkal'r1a i Norrtblje 1150,Mfk Ceres i Orebro ?00, Mfk Svalan i Roslagsbro 572, l\{unkedals Mlk
521, IlJrniisands Mfk 450,
S:t Martins Mfk i Sundbybelg 400, Nlalungsfors Mfk
380, Mfk Sea Gull i Reftele
360 och Mfk Skvadefn i
Sundsbi1lk 350 lotter.
Av de anslutna flygklubbarnas 20858 lotter salde
Eskilstunn Fk 5284 lotter,
Viistcr'.isFk 1910,Uddeval1a Fk 1302, HaIle-Hunnebergs Fk i Trollhiittan. NV
Skanes Fk i Hijgirnbs.Karlskoga Fk och Norrk6pings
Automobil- och Fk vardera
1000,Varmlands Fk i KaIlstad 799, o S6r'mlands Fk i
Sbdertiilje 780 och Vastcrbergslagens Fk i Ludvika
?50 lolter.

NY SAFIR
MOTOR
MED TATTARE
Den :2 oktober provllcigs
fljr fijl sta gangcn en Dy version av Saab Sa-fir, kallad
91D. Stiirsta fdrendringen
ar att den lidiaare 6-cylindfiga 190 hk Lyconingmotorn bytts \rt mot en av
samm:l fabrikat pe { cylindrar och 180 hk, typbeteckning 0-360-A1A. Till
clet yttre skiljci sig de nya
biott
mololiDslallationcn
obetydligt friin den gamla,
dii inkl.ddnaden kunnat gijrus praktiskt taget ofdfa!1drad. Endast lLlftintaget har
iindrats nagot och propcllern har fatt spinner'.
Anledningen till motorbytet har huvudsakligen
varit dcn faigre vikten som
Drcdgirit inbl'ggnad av dcn
numera nastan ofrinkomliga ILrllstdndiga naf igutionsutrLlstninge!r inom Ianlen J6f den flygvikt som
bcstdms av pLanets hAllfasthet. Vidar-e iir den nya
motolD utrustad med flera
och dndamilsenligare h jelpapparatdrev sonl tillritea anvrndDjl)g
av
Constant
Speed-propeller och storre
generator utan tunga och
dyrbarn extradrev.

KAtI.EI.SE
till drsmiireliirdogenden 29 mors1958
'
I'

BefullmektiEade or)rbud liir KSAK:s anslutna olganisatioDcr och fdr dess dircktanslutDa medlemmar kallas till arsmbte i Stockholm den 29 mars 1958.
Program:
Kl 14.00ArsmijtesJdrhandljngar.
Utdelning av priser' och
utmatkclsetecken.
Kl 19.00 Gerrensam erkcl subskribcrad
middag.
Lokal:
Apollonia Hotell, Nybrog. 53.

Valkommitt€n
sammantreder pa KSAK
29 mals kI 09.00.

ltirdagen den

Stvrelsen
sammanlredcr pa KSAK
29 mars kl 10.15.

liirdagen den

MODEI.I.FTYGARES
FORSAKRINGSSKYDD
Fragan om ltmpliga former av ansvarsfdrsakringar
fair' modellflygklubbar
och
kollcktiva olycksf allslijrsekIingar fdr modellflygare utredcs av KSAK. Personliga ansvarsfdrsbkringar. bdr
tecknas av varje modellflygare. Utredningen skall visa
i vad man klubbarna kan
ytterligare
skydda
sina
medlemmar och sig sjelva.
Ocks& en rekordnotering!
Innehavaren av det svcnska hastighetsrekordet fiir
linstyrda modellf lygplan NL
Hagberg hade en gammal
motor som var utkdrd och
som inte l:ingre ansags viirdig att hdnga i nosen pa
nagot av hans berdmda
speed-plan. Han tyckte dock
att motorn i alla fall var
fdr bra fiir att skrotas,
snickrade ihop en racerbet,
niigot som han vdl aldrig
pysslat med tidigare, och
stiillde upp pa Modellsportens dag i Stockholm, ddr
han fullkomligt oberdrd av
medtiivlarna vann i stor stil.
Det blev till och medvarldsrekordtid, men negon officicll notering blir det inte,
eftersom arlangdrerna hade
gldmt bort att anmiila rekordfiilsdk i f6rveg, vilket
fordras iiir sadana modeller.

"SPlRlTOF 5:T LOU|S"
Filmen om Charles Lindbergh och om hans of6rgldmliga bragd att ensam
i ett enmotorigt flygplan
krossa Atlanten har haft
premiiir.

DIREKTANSLUTNA
MEDI.EM'IAAR!
Ring KSAK vardagar
fiire 1600,lijsdagar och
helgd.-aftnar Iiire 1230
angaende BILJETTER
TILL OPERA-LOGEN]

Liksom bokcn "Spirit of
S:t Louis" visade sig vara
ett llyglitteraturcns mester'verk maste motsvalande
omdiime lven ges lilmenUtan att nagon ovjdkommandc story lagts in f6r.att
Iomantisera har regissdren
och Jamcs Stewart, som spelar
huvudrollen, lyckats
gdra en gcnomgaende dlamatisk och bitvis festligt
frcidig skildring av den
iiventyrliga flygningcn och
de sprinnande fijrberedelscrna. Filmen er ctt miisterstyckel
Lindbergh-filmen har ater
aktualiserat boken. Den unika praktupplagan i blatt
skinnband med guldtryck
och guldsnitt samt med
Chat_les Lindberghs egenhendiga namnteckning kan
iinuu rekvirelas fran KSAK.
Boken kostar 130 kronor,
fiir dircktanslutna medlemmar och klubbmedlemmar
105 kronor. Utan extra kostnad tr_yckesegalcns namn i
den vardefulla flygboken.

SKOGSBRANDBEVAKNING
KSAK riiknar mcd att
skogsbrandbevakning :iven
i rir kommer att utforas av
flJgklubbarna i V.irmlands.
Vdstmanlands.Kopparbergs,
G:ivlcborgs och JAmtlands
liin.
Fdfare Jr':rnandra klubbar
kan i vissa fall ber:iknas fa
tilllalle att ia ut{6ra skogsbrandbevakning vid ovanniinrnda klubbar'. onsker
hiron
med angivande J
lempligaste ticl bcir insdndas
till KSAI( I6re dcn l april,
valeftcl KSAK kommer att
Jdlncdla dylil< tjanstgiiring.
FLYGDAGAR
Uppeift a ijnskemal bctt
fhgdagar' (rch FV mcdvcr'kan skall
iDsdndas till
IiSAK scnast aLen1 aDril.
FV
medvcr_kan to fcle
konrma att begrAnsas till
ett mindre antaL platser_.
Endast cle klubbar, som insant Lrppgift till ovunniimnda tid kan kommr ifraiga.

UTREDNING
SI.UTF6RD
ANGAENOE
UNDSATTNINGSFTYGET
En statlig utredning i enlighet mecl Kungl. Majits
bemyndigande den 20 j anuari 1956 har slutbehandlat
fr:rgan om utbyggnad av
ambulans- och rtiddningsflygtj:iDsten i Iiket och avgivit sitt betSnkande den 15
oktober 1957.
Utredningcn konstaterar
att undsiittningsflygtj dnsten
b6r glundas pd en Iortsatt
samverkan mellan konventionella Ilygplan och hc11koptrar. Hclikoptrar
och
smaflygplan bor tas i ansplak fijl uppdrag av lokal
karaktlr, storre och sDabbare fl]'gplan 16r laDga ambulansttansporter',
Fasta helikopler_stationer
f6resles inrattade i Norr-bottens ldn (Gellivare och
Storuman) och i Stockholm

samt tillfllliga stationel i
Jdmtlands f.in (Frdscjn) och
i Kalmar, den sistniimnda
rned tanke pii de isolerade
ijarna i Smalands sk:irgarcl.
Fijr undsattningsuppdr'
lSmpade f6r konvention€-'
flygplan bdr' liksom hittills
anlitas plivata flygfdretag,
varjiimte flygvapnet fairutskickas laimna viss medverkan.
Iltr.d

n in o.n

L.n.a1.t.,

att en undstittningsfl):,J
tjlinst som i hdg erud byggcr_pzi insats av civlla llygI6retag maste ledls och
samordnas pa ett effektivt
sdtt och fdreslar att lufti
fartsstyrelse[
erha]ler
uppdlag att lungera sasom
huvudnan fdr hela den av
statsmedel bekostade undc:i f rn in ocflwo ri !in {i*n

MOTORFTYGCHEFSKURSEN
E T TI N I T I A T IIVR A T T A T
NI D
TiIl motorll)'gchefkursen
hade anInarlts'10f lygLlubbsdcltagarc. 26 llygklubbar
vaf lcpr-csenterade,Kurscn
\rar fdr'lagd till Kungl. RoslageDs Flr-'gkar, I{rigernas,
ddr si,rviil utspisning. fijrliiggning suDr Jdl eldsnihgssal slod 1i1l lcjrfogande.
Islcdale !ar- KSAK:S ge!t ralsekrelerar'eNils Sdder-

motol.flygcheler vid klubbarna sa ati Dar det inom
den nermaste tiden blir aktuellt att utse motorllygchef, KSAK sitter inne mcd
erforderlig pcl.sonalkdnnedorn,
Bland den massa llagor
KSAK atog sig att klala ut
- i vissa fall lillsammans
rrecl LFS
kan vi g6r:r
JCf8.
fijljande a\piock:
Kungl. Luftlartsslyrelsen
1. Foronklad fardplan att
haLlc \.aLviLlrgl stallt sakif) lla vi(l flygnirlg Jrin
g
personaL
kurl!
tilt for-Ioen ort till en lnnan.
Eandc lor tiLh dttalaggande
2.
Redoristing av flygtid,
alla sva[kista Droblem
;
da tva certifikatinnehaItlorn plivatllyget. I.ijrslikr.rare flyger tillsammans.
poolens sckretelare Ake
3- LFS undelsiiker, om inHammallund redogjorde IdI
formationscirkuliir
och
lctrsdkrirrgsfr'agor och ing.
IaftlartsaDyisningar kan
Hydcn, Stockholms Aero,
tillstdllas alla ccrtiflkatlamnade el farenhetcl lran
r n n e h a v acl ,
ambulelaDde f l.,"gskolevcrksamhct. Ing. Esping, Linkij.1. onskcmA) at1 eD serskilt
plnAs Jlygklubb. Lrlienter_ainstrucraLl peI'son (som ej
de on) J)] Bklubbsekonomi.
innehaf celtiljkat)
kan
fa tillstancl:rtt efter vrss
C eneralsckrelerarren dpperrklafc Lrtbildning skcita
nacle kur-scn mecLutt fl amgasl cglagct vid slart av
h.1lLa,,ltt det rnte val. ncIno lot-.
ningerr att dda bol.t tid gcnom all ga lgenorn rrrsuuK- 5. Utarbetitl\de av checktioDer, bestdmmelser och
listor- fijl samtliga f1)'gicircskrilter, sorn val och en
planrypef.
kunde liisa sig till. I staLlct
6.
Undersdkning om Jlygga
man
skulle
sa till vaigu,
motolcr kan fir kdras pa
att olika pl-obLemdrogs upp
vanlig bilbensin och hur
och bclysles och ddreiter
dct i sa JalL blir med
.rjskutclades. varvid
dc
restitution av skatt och
\'rran(1e e\Dcrtcrna eller
lu11,
I U\'r lj{t rle sollt ltaoe c)rJIc))hetel pa oDrradet skulle 7. UndcrscjkDing orr restilutjon pa Jl)gbeDsin i unlimna srllr bidrag for atl
drntagslali kan erhallas
klara ut ffargornu. Det hela
fdr 6- e\' l2-manadersgicl< Lrt Da att gor.r klubb'',rksarrrhclen sa intr_essant
i)eflocl.
B. Un.lersijkning om kasko\, r elitktLV sum_mdjljtt
sarni lllrrL:] vugar Iof lrygIdrs5kringsprcmie i vissa
sakcrhetcns hdjande. SarIall l<an ulga per flygskild vrkt Iades vid att klartimme.
lagga crlika personers angcnom
L Undersdkning
svar och bclogenhet samt
LFS, om grtnsmarkcatgairder fdl att minska
ringssystemet pri ilyghaver'il iskclna.
lSlten kan andras si att
Vidare avsdg kulsen att
r-iskerna J6r kollision
med
ee KSAK tiluale att lera
$'iinsmarkcringar
kAnna de sorr avses som
minskas,

Vintertiivlonde modellflygore och riksstiimmo
giistor lV 3 i Norrtiilje
Modeilflygklubbar av 1:a
klasscn haI inbjudits att
siinda deltagare till 1958ers
Vintertavling, som arrangeIas av Norrtdlje Fk siindagen den 23 mafs.
Deltagarna fiirliiggs vid
LV 3, en av landcts modernaste mi1it:il.fijrlaggnhgar.
Tiivljngen avses ga pa sjon
Lim)narens is n1edNorrtdlje
lll'gplats som Ieserv. Derest
tiivlingen kan hilllls pa isen
raknar nran med attt koappast behdva riskera negra
bortllygniirgar.
Anmelningstiden
utga!
dcD I mars.
Pa ldrdagen hales modellflygcts riksstemma i
LV3 ordersal. Efter lunch
kI 1100 bdrjar riksstemman
kI 1200.Middag selveras kl
1600 och fiirhandliDgalna
aterupptas kl 1700,
Aretsl nordisko modellf ly9miislerskop i Norge
Nolsk Acro Klubb har
fijlklarat sig villig att arrangera NX{ 195B.Tidpunkten har preliminblt angetts
till 24 augusti.

EN NY FLYGKIUBB
Onsdagen den 15 januari
bildades en flr-gklubb i
Ljungbyhed. I iDtcrimstyIelsen ingar replesent.aDter
fair tetofter i N Asbo b5lad,
LjLLngbyhed. Klippan och
Perstofp- So|n sig bijr dr
aiven F 5 IAI representerad.

MOTORFI.YGPI.AN
ONSKAS K6PA
Land- cller sjijflygplan,
2-4-sitsigt i gott skick.
Svar till
Olav Berg,
Dronningens
Gate 27,
Narvik, Norge.

ARSBOK
FOR
MODETTFTYGARE

MODEIIFTYGET
HAR NU FATTSJUVM-KI.AgsER
SVERIGE
FAREJARRANGERA
ARETSWAKEFIEID

Annual
"Aeromodeller
195?-58"
har utkommit.
Den dI i likhet med sina fiir-egan{tare en utomorocntligt inlrcsscveckande sammanst:illDiDg av fackartiklar lrin modellflygets olika
spccialgebiet.
Iloken inledcs med en
honniir lit SNIAE-or.df iirandcn A F Houlbcrg, som fiir
sir'l.| insatscr i SMAE och i
FAIrs
rrodellflygkomn)ission utnAD)Ddestill N{embeI
of the Ordel of the Britisll
Empire. Denna or.densf6rllining ser man som ett erkiiDnande al hcla modellilygverksarnhetcn och Englands allir llodellflvgale
Al:ids ned X{r Iloulberg At
den ldrniimliga utmiirkel-

FAI:s ModellflygkommissioD sammantr:idde i Paris
I ti-l7 november. 14 llndcr
d.l1cg, ilock in{ta Iriin Skan-

Bland fackartiklar melks
en om linstyrda autogiros,
en r-evy iiver 2,5 cc motoler,
r a d i o m a t c r - i c l ," t l u l s e i e t ' lior)stIukli0ncr, n)odclluftskepp, tevlingsrelcrat. rnjlirofilmmodL'1ler sumt aerodynamiskt och tekniskt matcrial i langa banor.
Aero Modelier Annual rel<ommenderasvarmt till alla
rnoclcllflygalc sonT har intrcsse irv l\tt shafla sig
cD nyttig trAning i flJgengelska.

Tre nya V]Vl-klasser har
upptagits, narnligen Team
Racing, Stunt och Radiostyrning. Tdvlingarna skall
auangeras grLrppvis,
1958 anordnas inga VM i
segclmodellklassen.EnglaDd
anoldnar VI'I lLlr Motormodellcr och C;ummimotormoclcller' 3-4 augusti, medan Belgien arrangerar VNT
i Team Racing, Stlrnt och
Speed 7 septenrber i anslutrliDg till Vi rl(tsutstdllningcr) j Brysspl. Tyskland svarar fcir Radiostyrda modcller och anordDal.sin tdvling
21 scptembcr.
1959 tar Ryssland arrangemangcn i de trc friflygande hlasserna.
l9tt0 ar)oldrlas VXI Idr
liDstyrda lDodellcl.
Utdver VXI har flera intrcssanta t.ivliDgar inJdrts j
FAl-kalendeh fdr 19581
24-26 maj ENI i Team
Racing och Stunt i BarceloDa, 25-26 maj radiostyrda sjdmodLtler i Monaco.
juli Jdmijrirvi-tiivl8-20
Iingarna, 13 14 sept Tcrlet-

MANGA KIUEBAR HETPRENUMERERAR
PA KSAK-NYTT
KSAK;s rrppmaning till
anslutna och registrerade
klubbar att rabattprenumeIera pe KSAK-Nytt
fcir
samtliga mcdlemmar har
Iikiigen hdrsanrmats.Det :jr
ju ocksa var avsikt att lata
KSAL-Nytt
f6rmedla {lygiskt n)tt lrAn centralorganisationen direkt till de enskilda medlemmarna.
Vi trycker ianuarinumret
i en liten reserl'upplaga som
kommer att tillstallas ny-

tillkommaDde prenumefanter sailangt upplagan rdcker.
ter sailangt upplagan rdcke
KSAK-Nytt
kostar vid
klubbprenumeration 2:50 tiil
arets slut. Resp. klubbar
skall s:inda prenumerantlistor
Drcd fullstdndiga
adressuppgi{terpe varje ensklld medlem tiU KSAK och
samtidigt insdtta prenumerationsavgiften pd KSAK:s
postgifokonto 555 ?0.
T4.leri

,{llirn.e. Sroclholn 1158

tiivlingarna
fiir
flygandc
vingar och 28 sept G- och
F-modcller i Abo (nordisk
I avl l!rg).
Reglerna l)ar helt omar.betatsfdr. radiostyr.damodeller. Nyhetenra kommer
:tv KSAK att utsdndas dirckt ti11 modellllygklubbarna som ctt kap III i de p
liminAra svcnska modell:
llygregleura.
I Team Racing-reglerna
faststelldes en del mindre
iindr-ingar: fyra lag fer
delta i varje lopp, start"n
skall signaleras lr1ed flar
.cn vLssetpr
pu. LrLsKvarllceringsbeslut sk:tl1 i fiirsta
hrnd meddelas lagmekanikern, modellhjul av metall
farr inte liingre f6rekomma.
gauer
I
Speedklassen
f o m 1 jan 1958 (!) fittjande regel: Cylindervolym
Inax 2,5 cm:r, total biiryta
rriu 2 dm, per cm:r motorvolym, bar.r-'lebelastning
max 100 gidm..
I stuntreglerJra gjordes
nigra omformuleringar betr
ogiltigt stadfdtsdk.
Pa slrskjld tdrfriigan JrAn
Sverige f6rklarade KomInjsslonen att iDgi) invAndDiDgar ldrclaDDs mot startlinor av nylon.

@-,nnRcdrktdr o. ansv. utgivere: Georg H Dirantz
Adrcss: Kurrql. Svenska
Aeroklubbcn,
M:rlmskilln.rdsq.27. SrockholmC
Tclefon: 2,] 23 65 (r'x)
Prcn.-pris: helir 3: (fi;r klubbmedl. 2:50)
Posrgirokonto:
(KSAK) 5s5 70

