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plats i den kommande uppiegan av Akademiens orclIista.

NYTT FIYGISKT
'PMEDEL
H'
KSAK frAgade frirra Sret
professor Erik Wellander'
om man kunde tdnka sig
att infrjra ordet "flygisk" i
svenska sprAket. Detta ord
sk"rle befria oss frAn oms k - n i n g a r i s a d a n au t t r y c k
som anges i fciljande exempel.
"Ur sAvAl marin sorn fiygisk synvinkel ..."
frdmsta
"Modellflygets
uppgift dr flygisk fostran
orr

rrnodnmon

"

"En i flygiska sammanhang ofta citerad person .. ."
Professol Wellander tog
upp frAgan om ordet "flygisk" i Ndmnden fcir Svensk
Spr6kvArd.
Ledamrjterna
var rcirande eniga om att
ordet var bra och att det
hade en uppgift att fylla.
Nu kan vi alltsA allesammans hj6lpas At att infcjra
ordet "flygisk"
i svenskt
sprakbruk.
Det dr som sagt
-:ini
p
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VAGFLYGARETOG SITVER
I ARE
Med 30 deltagar-e och 6
segelflygplan genomfcirdes
Areveckan 29/3-7:4 i Ostersunds Flygklubbs goda
regi. Vagflygning va| mcijlig under tvA dagar och
Karl-Ivar Jonsson fran ostersund klarade sitt femtimmarsprov i en vag river
aresjdn pa 3.000m hcijd. sed a n h a n i n l e t t p a 3 . 8 0 0m .
men mAst kliittra ner pa

AREIS FTYGSHOW I958
kommer att under pingsthelgen h511aspA Rommehed.
Det Ar meningen att evenemanget skall bli av hcigsta
internationell toppklass. En
av de attraktioner
som
KSAK hoppades fa premidrvisa fcir Europa Ar den
amerikanska Aerocar en f lygande bil som lAtit mycket

A P R r t1 9 5 8
grund av kyla. Under hela
flygningen sAg han molngator och snribyar passera
nere vid marken.
UIf Abrahamsson, 6ster'sund, hade l3 minuter kvai'
tili
sitt
femtimmarsplor'
ndr han efter en Iinfin snAlflygning i svag hangvind
ncidgadeslanda.
NYTT FRAN SEGELFIYG-VAA
PolskaAetoklubben nrecidelar, att 45 piloter har anmdlts prelimindlt i den 6ppna klassen och 25 piloter i
standar d kl assen.

tala om sig over thete.
KSAK har emellertid fatt
besked att visningen inte
kan komma till stAnd, da
KSAK begdrt att den arnerikanska firman skall arrangera demonstration helt
pa egen bekostnad i samband med sina underhandIingar om licenstillverkning
av Aerocar i Europa.
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FTYGSHOW
ARETS
I958:
SPORTFTYGARNA
INVADERAR
ROMMEHED
I PINGST
KSAKorrongerdrslor onkomsttiivling
Pingslofton

Arets Flygshow varar i
dagarna tre. Pingstdagen
kommer det koncenlrerade flygdagsprogrammet och
Annandagen bjuder pa en
del verkliga sensationer av
flygisk karaktAr. P& frjrmiddagen blir det ocksa tevlingar med radiostyrda modeller och med skalamodel-

ler. Pa Pingstafton helsar KSAK
sportfiygarna
vdlkomna. Fcir att gdra det
hela riktigt extra trivsamt
arrangerar KSAK en ankomsttdvling pA Rommehed
ftjr de ditf lygande ekipagen och hAl fciljer reglerna.
Det blir f ,ii den enda kallelse som utgdr.

Regler fiir onkomsttiivloni sombond med
ARETSFTYGSHOWi Rommehed
1. Tivlingen5 art.
Tdvlingen gAr ut p& att
pA av tdvlingsledningen angivet klockslag nedkasta ett
meddelande (rapporthylsa)
pA angiven plats pi Rommeheds ftygfiilt samt dArefter ftiretaga en simulerad
nridlandning. Vinnare
av
tdvlingen blir den som erhAiIer Idgsta prickbelastning.
2. I)eltagare.
TAvlingen hr iippen frir
alla flygare som innehar
minst gdllande privatfcirarcertifikat, som har minst 50
flygtimmar
och som lijst
sportlicens f<ir Aret. Flygplantyp frr valfri.
3. Td,vlingens utfiirande.
Tdvlingsledningen ger de
tdvlande ankomsttid. Tiden
ldknas
da rapporthylsan
nAr marken. Startplats och
starttid dr valfri. Dock skall
den flugna distansen uppgA
till minst 50 km.
Inflygning skall ske pA
viss kurs ijver viss angjven
punkt. Efter passagen av

denna punkt fAr svHngar ej
giiras.
Rapporthylsan skall kastas fran en htjjd som ej far
understiga 15 m (till le;ining meddelas, att L(ring
fSltet befintliga triid har en
hrijd av c'.a 1-2 m). MAlet
utgdres av en vit cirkel rneci
5 m radie.
Landningen utf<ires efter
sligning till 300 m sesom
simulerad n<idlandning civel
pA fdltet utlagd markeringslinje som anses utmark.l
fiiltets ]dsida.
4. Prickbelastning.
a) Avvikelse frin angiven
ankomsttid.
Fcir varje
pAbijrjad period av 20
sek utiiver t 5 sek erhAlles 5 prickar. Max 100
prickar. Tydligt mdrkbara avvikelser frin angiven rak inflygningslinje prickbelastas.
b) Kastprecision. Fdr varje
meters avstand utanf<ir
cirkeln erhA1les 1 prick.
Max 100 prickar. Fijr lAg
prickbelastas
kasthdjd

M E D D E l AE
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eller kan medfdra diskvalifikation.
c) Precisionslandning. Ftir
varje
meters
avlrd
f rAn markeringslin j err'.ill
3-punktslandning erhi).les 1 prick. Max 150
prickar. Om hjulen beriir marken fcire markeringslinjen erhAlles max
plickar. Handicap
lrAknas enligt reghfla
frir SM i motorflyg. (Se
sid 4.)
5. Anm[Ian.
Anmdlningsblankett rekvireras frAn KSAK. AnmdlAnningsavgift kr 25: -.
mdlan skall vara KSAK
tillhanda senast den 10 maj,
6. Priser.
Hederspriser kommer att
utdelas.
7. Fiirliiggninc och fiirpHsnad
ordnas f<ir den som sA iinskar genom t5vlingsledningens f6rsorg.
B. Kompletterande tdvlingsbestdmmelser
kommer att utsdndas direkt
i
anmAlan angiven
till
adress senastfem dagar ""-e
tdvlingen.
-

SEGETFI-YGETS
CENTRATA
KURSER
En
DK-instruktrirskurs
anordnas pA Allebergsr' .lans annexfiilt 4-31 vrj
och i hijst fciljer dnnu en
kurs av samma slag 3-30
augusti.
Byggledarkursen pi Alleberg dger rum under tidcrl
13 juli-2 augusti.
gar
Gruppchefskursen
som vanligt i Stockholm
under november mAnad.

SMAFI.YGET
I SAMHATLETS
TJANST
KSAKutbyggerhicilporgonisorion
fiir privotflyget
I Flygrevyns januarinummer f<iffa Aret stod fciljande
tdnkvArda rader att ldia:

Sedan dessa rader publi_
cerades har skogsbrandbe_
vaKnrngen ytterligare
ut_
byggts och det eir nu ett
"Man behtiver inte leta et'ter
b:ilte
av
ver
verdefullaste
lar det liirta t'ly'get.
l!psifter
sKog som omfattar notra
uer dr sildrar.e sd att det
finns
Svealand och sddra Norr_
ntdnga
o
c
h
u
p
p
g
i
l
t
e
r
.omrdd.en
land vilket brandbevakas
sorn Rr.auer.llyg, ja, som ropar
fr5n luften.
clt,er ltitt [1rc. pr!
t'inns uppVid KSAK:s Arsmrite nre_
glter son', hittilk har mdst lSias
't.flyg
m e n s o m k a n l t ) s a s senterades fciljande uti<ast
,
till driftsbestAmmelser ftir
ll*tbare,
mer rationellt
och
Hjiilpflyget.
biittre med t'lyg. Mdnga s,ida_
Detta utkast
har underst5llts Luftfartsna up.pgtfter iir aa sdn art ett
styrelsen
och vdntas i sinom
,1,: passar t'dr
lr)reirosllyg.
tid kunna bli godkAnt.
/ . wc n A c t l t n n s a n d r a s o m i n t e
Under den diskussiorrsom
l,.inlp:tr. sig d;rfar, sont kriiacr
'dtkdp, utspridning
denna fr6ga fciranledde pA
ocb en
,
Arsmcitet blev clet fuilt ktal_
*s .gra.d a;t ideellt iniresse och
lagt att motorflygcheferna
sdnlhallsanda.
Skogsbrandbe_
'Jatenrng cir en
som utbildades vid KSAK-.
sdn. u ppgiIt av
liursenpSF2idecember
mcrd otnlattande slagsrrarast mAste trdda i funk_
tion frir att de kvalificerade
.Andra uppgit'ter iir ilidd_ flygkh-rbbarna skall std benlttgs!lcinst i. t'jiillterrdng och rglda att
i HjAlpflygeis
skiirgdrd,.trafik- ocb kriltl;nt J a n s tg e s i n a f l y g u t b i l d a d e
jeovcrt;akn.ing. l. uppgi ter nredlemmar
-nt. t'
f
tiltfiille
tili
.t, mera ttllliillig ar!. _ _ _'\
samhAllsnyttig flygtjiinst.

KSAK:s urkqst till Driftsbestdmmelser ftir Hi<ilpflyger
BEGREPPSfordras att
FORKLARINGAR.

l.

godkint fiir den verksam_
het, vartill der avses.
3.2 Hangar och verkstadslokal
sRola drsponcras i den ur_
strickning som erfordras
t r i r m a t e r i e l e n s s k c i t s e lo c h
vird.
3.1 Fcir underhill och modifie_
ring av. flygmarcriel utflr_
dadc bcsti'mmelscr tsCL
L l.9.skola ialirrages, var_
vro sxdana arbcten som ej
l.a . utf ciras inorn klubbcn
skoia iivcrlimnas tilJ verk_
stad som Ir bcrittigad d;ir_
till.

4. PERSONAL.
4.1 Vid klubben skall finnas
a v K S A K s o d k t n d motorDennc iligger
[!/:""'f

4 . l . l a r r u r . r r b c r . fr . j r f l v * v c r k _
s a m h c . t e ne r f o r d c r i i * a f i i _
r e s K r r lt e r ;
4.1.2 art godkSnna planlJgg_
J a l i g n r n g e na v v a r j e f l y g _
uppdrag
sanlt dlrvid
tivertyga.sig om att upp_
draget planligges i iivcr_
c n s s t . i m n r e l s cm c d f t j r c i _
vil luftfart slllande bc_
srirmmelser:samt
. 1 . 1 . 3a r t t i l l s e a t t
uppdragct
l.imnas till fiirrre'iom bc. i t r c r . . c r f o r d e r l i Hk o m p c _
rcns ttir dcssurfiirandc.
Vid ftjrfall
ftjr
4r-.
llygchcfen
;iger dc.rnc
rd.rt att utse irirare som
ii.r.av KSAK godkind atr
rrlnstgora som motor_
flygchef.
4.2 Vid klubben skall vidarc
finnas en av KSAK godkiind
teknisk

" il:f"
*"61*'*.*i.,,,,*-r
,,i*i*tiitffiljT
x;ll1f,p*,*lJTr;
i,:_qitl,,-,-"1";ii_

.. ningstiJnsr, skogsbrandbc-

d"r;; f;;;;;lr"-i;g;;
- ilii:lir..i;i'j:"H:ilJ;i:#,?{1{",:i"l#;,s:_
o."n. tiiei;r'il

- ;il;;i \tf,i.J,','J:jfi
it':;i'*..i':#,\,uli;1,
i,'i$,*''"'l?,"l"j,'nffi"fi
;*Tl"rr"1#Xllli*_
ru.,,F,;i-iryeni"s
. .Tll"lg::l-jrllini, "lti fiiJ*
y irtr!?l;_:!_11,ril:ni1l
fl,,?il:i'T[#'.,11
" lJii:i,T',Sr,t'll*,r#;,t?','iy-fili;
I1iili{l
utfirda fcir verksamheien3. liA'iifliEL.

" "i,",;rf_
se arr flygmarcrielen
lillcs
i l u f r v i r d i g t s k i c ks a m ta t r
tdr flygmaterielcrrs
skijrscl
och vird erforderliea f6*
rcskrifter finncs tiiigring_

llga.

2. ALLMANT.

ffi1f:,?lj5:

stind av f"frf"iir"yr.fr.r.

till,impnings_
3.1i;];iar;s""soman,ind",

2.2Fi5r
avtilstind
, l t t ".},&ii"nd"
utiiva Hjilpfly*
"t-

i::#illlttrn;Pli;,?ix_
hcvi, slnrr rarrr av
KSAK

.l.J Fcir
f<)rarc som utfrir H jllp_
flyguppdrag g:iller fijijaide kompetensvillkor:
4.3.1 art inneha minst gillanprivatfiirarccrtifikat;
.- - de
4.3.2:rrt ha minsr IOO {lvutimnrar fc;r utf,;rande'Ju
uppdreg d.ir obscrvatcjr
( r u o r s r ' )n r c d f i i l i c r ; i i i v -

I MOTORFTYGSPORT
SVENSKAMASTERSKAPEN
I decembernumret av Flygrevyn meddelades, att Riksmotorflygtdvlingen
skulle
dndras tiU ett Svenskt Mdsterskap i motorflyg. De nya
reglerna har nu utformats
och kan rekvireras
frAn
KSAK. Fcir den nya tdvlingen geiler i kort sammandrag
fiiljande.

och kommer att podngbediimas inom ramen fiir
detta.
6. Samtliga tre landningsprov, vilka Ar av samma
karaktdr
som i RMT,
kommel att utfdras dvel
en markeringslinje, varvid
avstAndet
reknas

1. TAvlingen iir frdmst en
individuell tdvlan, men
dven lag kan anmAlas frir
tdvlan om Harald Enells
nyuppsatta
Vandringspris.
2. Tdvlingen Ar iippen f6r
varje svensk medborgare
som dr rnedlem i till
KSA.K ansluten flygklubb
samt innehar gdllande
flygfcirarcertifikat och av
KSAK utfdrdad gdllande
sportlicens.
3. AlIa deltagare tdvlar i en
och samma klass, men
sdrskilda priser kan vara
uppstdilda fdr vissa kategorier av frirare.
4. F<ir deltagande flygplan
finns ingen begrln5ning
rned avseende pA motorstyrka. Flygplanet skall
vara
landflygplan
av
konventionell typ.
5. Spaningsproven har inlagts i navigeringsplovet

fcir 3-punktslandning.
7. Handicap Ar infrird fdr
navigeringsprovet (spaningsproven) samt landningsproven.

rigt minst 50 flygtimmar;
samt
4.1.3 ctt vara av motorflygchefcn godk:ind med hinsyn till kunnighet, omdiime och ansvarsmedvetande.
4.4 Vid Hj:ilpflyg fir endast
medfdlja personer i tjlnstelrende.
5-8,
som omfattar "Flygfiirberedelser och siikerhetsutrusrning", "Fiirsikringar", "Startoch
landningsplatser" samt
"Rapporter och Statistikuppgifter", hiinfdr sig till tidigare
utfirdade och i BCL infcirda
tlriftsbestiinrmelser.
.1

{nan

Iin inn

+ilI

-"nkten

Ho ndi copbesttimmelser
fiir SM i motorflygsport
A.

Navigeringsprov.

Handicapf aktorn berAknas
o \t':
ur fcirhillandet (
\110/
diir v - deltagande flygplans marschhastighet i km.
Den tdvlandes prickbeiastning fijr den del av proHAI{DICAPFAXTOR

vua

hhaniFhd

vet som gdller spaningsm5l
divideras med den ovan erhAllna handicapfaktorn.
Tdvlande dger rAtt att
sidlv bestdmma sin marsch-

hastighet
grdnser.
B.

inom

rimliga

Landningsprov.

Handicapfaktorn ber:iknas
Lu' fcirhAllan<tet("\t'5
\60''
dAr v=deltagande
flygplans landningshastighet i
km enligt Jane's.
Fcir flygplan med klaffar
t0.9vt r
=1."
"e A l l e r |\ 6 0 /

<

r
Den tdvlandes prickb^:*Iastning fcir landningsproven divideras med den ovan
erhAllna
handicapfaktorn.
Diirvid gdller att max poang
(50 p) erhilles fcir ett a.'stand .[rAn markeringslin :
till 3-punktslandning - iStt
X handicapfaktorn.

ALI.EBERG6PPNAR I JULI
Det blir F-flygarna som
fAl dran att rippna AllebergssAsongen.
Heia den ordinarie flygplanparken och
dessutom en extra Zugvogel
III och en ny Zugvogel IV
stAr till F-flygarnas fcirfogande, som har m6jligheter
att trivas pA Alleberg tills
hangarportarna eter stdngs
fiir gott den 10 augusti. Det
blir en kort sdsong i Ar men en intensiv sAdan!
Under tiden 27 juli-10
augusti kommer bAde en instrumentflygningskurs c *
en certifikatkurs att pi67.
TvA ABC-kurser
f<ir utbildning av nybdrjare fram
till C-diplom ryms i programmet. Den ftirsta pAg5r
under tiden 6-26 juli, den
augusti.
andra 13 juli-2
En byggledarkurs pAgtl
13 juli-2
augusti och de
tvA kurserna fdr utbildning
modellflyginstruktdrer
av
genomfijres 6-19 juli och
20 juli-2 augusti.
Prospekt utkommer i dagarna och kan rekvireras
frdn KSAK.

NY FTYGRADIO UTPROVAS
AV KSAK
Behovet av en liten, ldtt,
blllig och ldttmonterad VHF
radioutrustning 5r akut fcir
de flesta privatflygare med
egna smAflygplan.
En amerikansk anleggning "Air-O-Ear"
TR-102
har av generalagenten rekommenderats KSAK, som
lAtit verkstdlla prov med
anldggningen. NAgra uttaianden i ena eller andra
,ningen kan dnnu inte
r
glres men f<iljande data kan
ldmnas om anldggningen:
TR-102 dr en VHF transceiver, 23-kanals kristallstyrd sAndare och avstambar mottagare, sammant
gda till en enhet i42X
gL< tAS mm med en vikt av
1,5 kg. Omformare/transformator frir 6 eller l2 volt
1 2 0X 1 0 5Y 1 5 2 m m v e g e r
2,5 kg. Pris 1.680:- - 15 %
genom KSAK fcir klubbar
och direktanslutna medleml1tar.
I detta sammanhang kan
ndmnas att ingenj<ir Olle
Berg, Stockholm har en ny
radioankiggning under arbete. Den dr emellertid vdsentligt mindre 5n Aer-OEar och kan endast anvdndas fri'r en kanal i frirbin kontrolltorn.
delse
med
Denna kanal dr dAremot liitt
omstdllbar pa marken genom ntbyte av kristall.

PA
SEGETFLYG
WASSERKUPPE
5-15 juni anordnas nationella tyska segelflygtiivlingar pa Wasserkuppe i
Rh6n.

NYTTSVENSKISPORTFTYGPLAN
PROVFLYGS
I H6ST
Anskaffning av motorflygplan av allmdnt anvdndbar typ frir fiygklubbarna
blir alltmer aktuell efterhand som sportflygets anvdndbarhet i hjdlpllygtjbrnsten cikas. Det var ddrfiir
med stort intresse deltagarna i I(SAK:s Arsmcite emottog meddelandet att ett 4sitsigt flygplan med en 150
-160
hkr Lycoming projekteras vicl AB Malmrj
Flygindustri.

Flygplanet berdknas fa en
marschfart av 200 km/tim
och har konstruerats sdrskilt med tanke pA verksamheten vid flygklubbar,
vid flygfciretag som bedriver yrkesmdssig verksamhet
sAsom bepudring, flygfotograferingmmsamtfrjr
uppgifter fcil. fijrsvaret och
civilfijrsvaret.
Seriepriset
uppges bli omkring 40.000
kronor.

Hiirmed ullyses

sM | 1{0t0RFr.vc
Tdvlingen Sger rum i Norrkdping/Kungshngen den
14-15 juni.
Anmdlan skall vara insdnd till KSAK senast den
28 maj.
(ins5ttes pa KSAK:s
Anrndlningsavgift kr 25: p o s t g i r o 5 5 57 0 ) .
Tdvlingsbesthmmelserjdmte anmdlningsblankett kan
rekvireras frAn KSAK.
Kompletterande tdvlingsbestdmmelser ang briefing
etc kommer att utsdndas till anmiilda tdvlinesdeltagale 7 dagar fdle tdvlingen.
Fciljande priser dr r-rppstdllda:
oresundspokslsn - Vandringspris till segraren
iSM
Nils SciderbergsVandringspris - UppstAllt fiir
f)ygfcirare som tidigare ej deltagit i RMT
(riksfinalen )
Dam-Cup - Vandringspris frir kvinnliga deltagare (planeras)
Hara1d Enells Vandringspris - Fcir deltagande
klubblag (nyuppsatt)

J O D E T - K U RIsV A S T E R A2S_ I 6
Med anledning av de
mAnga fcirfragningarna angaende Jodel-byggkrrrs i
j uli
Johannisberg 2-16
meddelar KSAK fdljande:
Fcir att antagas till kursen erfordras medlemskap i
KSAK eller nAgontillKSAK
ansluten flygklubb. * Antalet deltagare mAste begrAnsas till 18.
Kostnaden fcir kursen dr
1 5 0k r o n o r . 5 0 k r o n o r i n s d n des samtidigt med anmdlan
till kurs.en och resterande
100 kronor vid kursens bcirjan. (InsAttes pA KSAK:s
postgirokonto nr 555 ?0.)
Fiirskottet returneras omeclelbart tiil den som cj blir
antagen.
Kursen omfattar 34 timrlar teori och 50-60 timmar praktik enligt fijljande
program. Aktuella kompendier erhAlles vid kursens
bcirj an.
Kompl. ritningssats civersatt till svenska jiimte instruktioner kan elhallas
(vid kursens biirjan) tiil ett
pris av 350 kronor varav
300 kronor avser licensavgif t fiir byggande av ett
flygplan. Betalningen skall
erldggas med 50 kronor vid
tjverldmnandct av ritningssatsen och mcd 300 kronor- i
samband med att byggarbetet pAbrirjas.
Utrustning: Ldmpliga arbetskl5der, sportkldder rn m.
Fcirl!iggning
arrangeras
i
flygfcirvaltningens
och
KFUM:s elevhem, Lcivudclcn ( invid Johannisbclgs
flygfdlt ) .
Fcirpidgnad: Frukost: gr.cit.
mjcilk, smrir, brdd, ost och
kaffe.
Lunch:
varrnrdtt,
sm6r, brcid och mjdlk. Middag: varmrAtt, soppa eller
dessert och brcid. - Kostnaden frir fcirpldgnad och
logi Ar 11 kronor per dygn,
6

JULI

vilket erliigges under l<ursen till sekreterare A Hallman eller fru Hallman.
Inryckning tisdagen den I
juli e m. Anmdlan till sekreterare A l{allman
eller
fru Hallman, Elevhemmet,
Lcivudden.
Buss avghl
frAn jdrnvdgsstationen till
Lcivudden, Johannisberg.
Utryckning onsdagen tlen
16 juli f m.
Program fiir byggkurs
Jodel D 112
Kulsen dr avsedd att gc
deltagarna teoretisk genomgAng och praktisk fcirberedelse till bygge av flygplan
Jodel D 112.
Teori:
Tim
LFS-bestdmmelser vid
tillverkning av flygplan
1
GenomgAng av ritningsunderlag
B
Jiggtillverkning. Nor'mering
I
Element5raerodynarnik I
HallfasthetslSra
1
Materialldra. TrA
3
Trdbyggnadsldla.Lirnningsf rirfarande
3
MateriallAra. Metaller
2
Metallbyggnadsldra
1
Klddsel och mAlning
2
Svetsning. Splitsning
2
Motorinstallation
2
Flygplanldra. Montering 5
Motorldra
2

n

Praktisk byggliira: 60 tim
Tiilverkning av provbitar
( limning ) fcir hAllfasthetspfov.
Tillvelkning av trddetaljer (vingbalk, spryglar,
flygkropp, roder).
Tillverkning av metallcletaljer.
Dukkliidsel, syning m m.
MAIning.

FtY G PO J KVE RKSATIAH EI EN
SOMMAREN I958
Sommarkurser fijr ynglingar nrellan 16 och 19 Ar
anordnas vid F 4, Frijs,ijn
2316-12,7. vid F 5, Ljungbyhed 2817-16/8, vid F 6,
Karlsborg 2B/7-16/8, vid
F 14, Halmstad 23/6-12/?
ocl-r vid F 16, Uppsala 23lB
-lZll . C:a 25 deltagare
emottas vid varje flottitj.
Sommarliger fdr pojkar
mellal'r 13 och 15 ar anot'r:
nas vid F 1, Vdslelbs23 --.'
l2?. vicl F ?, Satends 2.F?
-16i8, vid F 9, Gciteborg
2316-1217 och vid F 15, 56derharnn 2Bl7-16!8. C:a 30
d e l t a g a l ' ee m o t t a s v i d v a r j e
Ilottil.i.
Kurserna kommer vid.-att annonseras i dagspres-

SANKTA AVGIFTER
Luftfartsstyrelsen har. pa
KSAK:s framstaillning beslutat medge en sdnkning
av fdltavgiften
fcir civila
flygdagar, arrangerade av
KSAK och anslutna statsunderstridda
flygklubbar,
fran l0 % pa bruttointiikterna till 5 %.

F[YGRABATTAVTATET
UPPSAGT
Det avtal som tidigare bcrdttigat KSAK:s direktanslutna medlemmar till 15 a
rabatt vid flygresor pd -.
svenska inrikeslinierna har
uppsagts av SAS. KSAK
hal med anledning hdrav
upptagit fcirhandlingar med
SAS och Linjeflyg om ett
dterinf,tirande av rabattfi' .
minon

a
L r r\ oLnrt rr !r uo sl l r+r L

eIv,

andra grunder An vad som
tidigare tillbmpats. Man har
Snnu inte kommit fram till
nagon godtagbar l,iisning och
KSAK mAste med beklagande bekrdfta att rabatt{rirmdnen tills vidare upphdrt att gAlia.

}**f

's

165 MAXTIDER

NYTT REKORD

I SOTIGT NORRTATJE
TYCKADVINTERTAVTING

De 112 modellflygare som
gcnomfdrde eres VT den 23
rnars fick verkligen uppleva
en stortdvling med idealvdder. VAdret var tillrdckligt varmt .f6ratt man skulle fA ldgga den fcirsta grund e n t i l l s o m m a r e n ss o l b r e n na och tillrdckligt kallt fiir
att de nyplogade banorna
pA Limmarens snciteckta isfhlt skulle hAlIa sig torra
hela tdvlingen igenom.
Bengt Lindh som har sin.^ fiir ordning och reda ha! Sjolt ett. gott.fcirberedels c a r D e t co c n h e l a t a v l l n g e n
fdrgick sA ddr smdrtfritt
och problemlcist som endast
en vdlorganiserad tiivling
kan giira. Visst var det en
.-h annan som klagade pA
y. dc inte hann starta under perioden, men TL avfdrdade klagomAlen med att
pdpeka att man haft goda
tillfdllen till start i periodens bcirjan. De allra flesta
modellflygarna har vid det
hdr laget klart fdr sig att
en tdvling inte bara ford-

Min hatt clen bar trc
hanter - ocb dessutotn
cn teddybj6rn, en cylindertopp ocb ett luftintag, miirken och bLanba knappar ocb iiaerst
ett sh,ilkors tilL en ainclmiitare. Men pA V7'
ville det inte snurra,
det par kaa lugnt niistan hcla clagcn.

Lcnnart Tyshlind, kantorlt frdn. Stinncgarn,
hadc dagenf 6rc tiialingen,t,altstilL ordf1randci
SMI-F. VaLcttdr PoPuliirt, sd iivcn bans seger
i G int eftcr en sekunt!hdrtl skiljct'lygningntnt
'lermik-Johan
frkt
N AF I(.

Lars-Gunnar Larson f rlitz
Gamen, tiLLt'iilLigtstockholmare f6r studier oit!
adr
tiit:lingcns
KT II
skiiggigastc deltagar e.

Llacs Lngsncr, l\orrtdtjc oar yngst bLand dcl-,
tdgdrnd, 10 dr gammaL
tncn fijga imponcrad av
'47-dringarnas prestdtioner,

rar fcirmaga att konstruera
bra modelier och att flyga
dem perfekt utan ocks6 frirmagan att planldgga sina
starter med hdnsyn till de
aktuella omstdndigheterna.
FuIl maxtid nAdde bara
tre av de tdvlande, Rolf Hagel som segrade i S int samt
Lennart Tysklind och Rune
Johansson, som fcirst efter
e n s k i lj e f l y g n i n g b l e v p a
det klara med att den .ftirstndmnd6 avgatt med segern
i G int. Hans Friis som segrade i F int fick ndja sig
med tre maxtider.
Totalt noterades emellertid inte mindre dn 165 maxfiygningar, ddrav 82 i S int
(64 trivlande), 56 i G int
(30 tdvlande) och 27 i F int
(17 tdvlande). I 1:a perioden blev det 25 max, i 2:a
35, i 3:e 28, i 4:e 45 och i
5'.e 32. Detta smAtt fantastiska resultat gdr att man
stAller sig ganska tveksam
infrir sommarens termikrika tdvlingar. Kan man efter
detta vAga hoppas att de

nu antagna internationella
verkligen
tdvlingsreglerna
skall kunna bibehAllas i tre
ar som planeratsl
Gamen vann lagtAvlingen
''Siioch tog delinitivt hem
verbulten", Bultfabriks AB
VP som
Hallstahammars
fcirsta giingen er,ijvrades av
Malmri men som friljande
tre tAvlingar tagits hem av
Gamen. NAFK, Norrkciping
blev 2'.a, Malm6-klubben
blev 3:a och pA 4:e plats
kom Gamen igen med ett
annat lag.
skicTdvlingsresultaten
kas direkt till samtliga moDe bdsta
dellflygklubbar.
resultaten f6ljer nedan.
Sint: 1. Rolf Hagel AKM
Malmti 900 p. 2. Gtjran
Abergh Gamen Norrkci.ping
BB2 p. 3. H Thomann Gamen Norrkdping 845 p.
G int: 1. Lennart Tysklind
Enkcipings fk 900 p. 2. Rune
Johansson NAFK Norrkiiping 900 p. 3. N Lundberg
NAFK Norrkiiping 892 p.
F int: 1. Hans Friis Ga-

men Norrkdping 835 p. 2. L
Larsson Solna Msk 774p.3.
LG Lindblad Eskilstuna Fk
/ D+ 11.

Lie; 7. Gamen Norrkriping (Kalen, Ahman, Friis)
2.507 p. 2. NAFK Norrkciping (Lundberg, Johansson,
K r d m m e r ) 2 . 3 4 2p . 3 . A K M
Malmci (Hagel, HSkansson,
Akesson) 2.330 p.

I
UTTANNINGAR
FTYGKTUBBAR
Nigra anslutna flygklubbar har frAgat KSAK huruvida en utldndsk medborgale 5r valbar till klubbstylelse. I KSAK:s Normalstadgar anges att inval av
utldndsk ledamot i flygkiubb krdver godkdnnande
av KSAK. BetrAffande ledamotskap i styrelse finns
visserligen inget sdrskilt angivet men VU uttalacle sig
frir att ett medgivande att
invdlja utliindsk ledamot i
flygklubbsstyrelse
ej bijr
ldmnas.
EN GOD IDE
Teknikens Viirld har utgivit ett ficklexikon tiver
300 av 1958 irs bilar med
bilder, data och priser. Efter
att ha sett "Bilnyckeln",
som trots det laga priset
2: 95 innehAller allt om bilarna pA 240 sidor, vill man
hoppas pi
ett liknande
flyglexikon ndsta sdsong.
Urvaiet biir visseriigen svalare, men koncentrerar man
sig till alla de flygplan sorn
ingAtt i flygvapnet under
aren och de som anvdnts av
ABA, SAS och andra kornmersiella flygftiretag
och
s)utligen de smAflygplan
som
Aterfunnits
i
det
svenska luftfartygsregistret
kommer man vlil fram till
en ungefdr lika stor fickDen
bok.
"FLYGNYCKELN" skulle hdlsas med
glddje av alla ungdomliga
ska la entu siaster.
o

TYSKFTYGINDUSTRI
I HANNOVER
UTSTAILER
Bundesverband der Deutschen
Luftfahrtindustrie
deltar med en stor separatutstdllning pA flygplaisen Langenhagen i Arets
Hannovermdssa, som pAgir
27 april-6
maj, meddelar
mdssans Sverige-representant dr. jur. Georg Purkhold. Det Ar f6r'sta gangen
en sAdan flygutstdiining anordnas i Tyskland sedan
1945 och man kan venta ett
utomordentligt stort intresse hos flygfolk frAn hela
Europa fcir denna presenta-

tion av den tyska flygindustriens nya landvinningar.
KSAK-folket har kanske
stijrsta intlesset av den planerade utstdllningen
av
rese- och sportflygplan och
moderna produkter frAn den
tyska
segelflygplansindustrien. PA den elektrotekniska
specialavdelningen
hoppas vi finna nyheter i
radioutrustning ftir smaflygplan och tillbehiirsavdelnlngen bjuder sannol i
pd mdnga intressanta nytftter.

FTYGTOTTERIET

I958

Sloro pengor qtt tidnd fiir klubbornd

.t,

KSAK-NYTT inbjuder sina l5sare, klubbar c.rch
enskilda tiii fiirsdljning av lotter 1958.Lotteriet ornfattar 100.000iotter d kr 3. Bland de frdmsta vinster'na mdrkes sju Volvo, TV-apparat, scooters m m.
LottfcirsSljningen brirjar 1 maj och dragningen dger
rum 23 september.
Fiirsdljningsvillkor:
kommissionbrsarvode 60 ijre
per lott vid fcirsdljning av mer iin 100 lotter. Dessutom gdller fcir de anslutna flygklubbarna att klubben skall erhilla 50 Eo av den nettobehAllning som
dr hdnfrirlig tili klubbens frirsdljning, under fcirutsdttning att denna uppgar tiII minst 300 lotter.
Direkt efter fcirsdljningstidens slut kommer fcjrskottsvis till klubben att <iversdndasett belopp motsvarande 25 iire per fiirsAld iott. Fijr motlellflygklubbarna gdller en prist5vling, varvid fcirsdljningsresultaten beldnas enligt nedanstAende vinstIista.
1:a pris material fdr 1.000:2'.a
, , B 0 0 :3:e
,, 500:4:e
, , 4 0 0 :5:e
, , 3 0 0 :6:e
,, 200:1 0 0 :7- 8:e
,,
5 0 :9-10:e
,,
Dessutom erhAller modellflygklubbat'na en bonus
motsvara,nde15 dre per fcirsAld lott, under frirutsdttning att fcirsdljningen civerstiger 150 lotter.
Vid varje flygklubb brir utses en person att planera lottfijrsdljningen samt att hos flyglotteriet rekvirera lotter.

II

FLYGLOTTERIET
Vasasatan 48 Stockholm

MAGISTERN
FRAN
TOUTOUSE
En Fouga CM 170 R "Magister", fransmdnnens tvAsitsiga rea-trainer, kdmpar
sig just igenom det svenska
aprilvddret pE en tre veckors demonstrationstur. Red
hade tillfdlle nervara vid
cn grann pressvisuing pa
Bromma 2 april, dA testpiloten J Gragnette demonstrationsflcig och imponerad Ai bI a med en perfekt
'\rgghjulsroll"
och vertikalsvdngarmed5Gikabinen.
Magistern giir 700 km/tim
och har en topphcijd av
1 2 . 0 0 0m .

Y
NYA AVGIFTERFORANSTUTNAFTYGKTUBBAR
KSAK-NYTTOBTIGATORISK
I959
Klubbarnas Arstribut till
per
KSAK har varit 2:medlem sedan 1937. Fcir
att tiil fullo kompensera
penningvArdesfdrsAmf ingen
skulle avgiften rdtteligen
siittas till 6: -, menKSAK:s
Arsm<ite stannade vid en
hcijning av klubbavgiften
till 5:och lovade derjAmte att f6r denna avgift
dven tillhandahilla KSAKNYTT under iret.
Den nya avgiften geller

som sagt frAn 1959 - men
ingenting hindrar att de
klubbar som dnnu inte prenumererat fcir 1958At samtliga medlemmar verkstdller
prenumerationen nu. Da lar
medlemmarna tillfAlle att
redan i 5r fdr en billig penning fd vdnja sig vid fcirmAnen att fii den egna tidningen med de aktuella
flygnyheterna i den egna
brevladan ndstan varje rnanad till irets slut.

BETONAD FTYGARBRAGD
Lcijtnant Stefan Bild frAn
F 12 Kalmar har tilldelats
Stockholms-Tidn. guldmedalj f cir 1957 Ars frdmsta
flygarbragd.
Fcirra varen
under en flygning tjvet' RATTADFORMETF6R SEGEIFTYGTAVTINGARNA
Kalmarsund rAkade Bald
I fcirra numret av KSAKhastigheten utbytt mot en
flvga in i en flock sjcifAglar,
NYTT (2/58) presenterades "4", vilket gjorde form'eln
. vilka en krossade huven
pA mittuppslaget den nya
ganska obegriplig. SA hdl
oVer kabinen och skadade
formeln
fcir
skall den se ut:
5r'ets
segelflyglcijtnant BAld i huvudet och
ena armen. Sv6rt chockad VM. Tyvdrr blev ett "X" i
och medtagen av blodfdrP:b.i.r.ooo
It(r-x\looo
lusten lyckades Bild ta sig
ND
N \V
/ I._X
ho6 litt basen och trots de
parrestnlngar
som
Lorga
ctEn fritt instrcimmande lufATTEBERGSMATERIETEN
UTHYRES
ten utsatte honom fiir kunde han landa sitt flygplan
Segelflygskolan Alleberg
1 SLINGSBY
utan ytterligare skador.
utlSnar under tiden 1-30
1 L-SPATZ-55
Guldmedaljen utdelades juni och 15 augusti-3O sep1-2 GRUNAU BABY
fcirsta g6ngen f6r 1938 Ars tember 1958 fciljande segelFlygplanen utlAnas under
flygarbragd
och lcijtnant
flygplan och fallskdrmar:
14-dagarsperioder. Ansluten
Elld iir den tjuguandra in2 WEIHE
flygklubb kan anteckna sig
nehavaren.
1-2 BERGFALKE II/55
fiir en eller flera perioder.

15 maj DM Stockholms
stad friflygande, Vingarna
Riksstdmman den 22 mars
modellerna. Fiir att liisa Stockholm.
hcills i ansiutning tilL Vintdvlingslicens fordras att
15 maj DM SmAIand friteltdviingen.
20 klubbar
k l u b b c n h a r k l u b b l i c e n s llygande, Jdnkdping.
r-ned sammanlagt 35 rcister
och att den stikande har
24 maj Pingsttdvlingarna,
var representerade. Studieminst guldmdrke. Frdn den
AKM lVlalmii.
sekretefare Ake
Nor6n, sista bestAmmelsenhar tills
24-26 ntaj EM linstyrl\lledbolgarskolan, ledde f iirvidare TR-flygarna dispens.
ning, Barcelona.
handlingarna.
Med anledning av motio26 maj PropagandatevArsberdtteisen godkdndes nerna sdnktes bArytebelastoch lades till handlingarna. ningen i klasserna F 1, G 1 Iing radio och skala, Arets
Flyg-Show Rommehed.
Den friranledde en del framoch S 1 till 10 g/dm2. Man
juni DM Vdstmanstallningar och fcirslag frAn
beslcit en justering av ut' I a1n4d-s1 5
ldn, friflygande.
l<lubbombuden.Man onska- tagningsbestemmelserna f6r
de att modellflygarpasset
1.1-15 juni Radio J
Arets tdviingar, inneb:ilande
skuile
komma
tillbaka,
att till Arets UT f6r frimodeller, Sriderfors.
att rnSrkestagningen skulle
{lygande nrodellel tages i
22 och 29 juni Norrlands
aterupplivas och att ett
klasserna F och G ut sex Mdsterskap.
KSAK-mdrke skulle utges nya namn frAn VT i Norr4-7 juli Sint, Gint, Fint
att klistras pA modellerna.
tAlje. Uttagningen till NNI och Flygande Vir-rgar,HomPropositionerna
bifcills. innebar att av de sex bdsla b u r g , S a a r .
Valie klubb erldgger fr o m
vid UT fAr l:an, 2:an, 3:an
1B-20 juii
friflygan+e
1959 en fast Arsavgift av kr
och 4:an representera vid
FAI, Jiimijiirvi.
10:-.
Varje klubb vars
VM, 1:an,2:an,5:an och
juli
26-27
Norriands
medlcmmar tjnskar deltaga 6 : a n v i d N M - A n t a l e t s t a r i allmdn tAvlingsverksam- ter vid UT ut<ikas till 10 MAsterskap friflygande,
het elldgger ytterligare kr
fcirdelade pA tvA dagar. T. Midlanda.
Senast juli SM linstyrp
e
l
l5:
hAndelse av dAligt vAder
ar. Avgiften kaln
i
n
g.')
gAr
Ias klubblicens och
liirsta dagen mA dock de
till
2-4 augusti VM F int och
Modellllygftirbundets tevfem starterna andra dagen
G inte, Cranfield.
gdIIa.
lingsfond. Andringen inne1B augusti "Jugo HydrobAr sAlnnda i realiteten inte
Dornarkurs f6r radiostyrmodel Ctrp", Split Jugoslandgon avgiftsdndring.
ning utlovades av KSAK att
vren.
Modellf lygcertifikatet slo- genomfciras i Ar.
'ldvlingsprogrammet
pas t v. I stdllet infcjres en
2{ augusti NM friflyganIir
tdylingslicens fr6n den 1 Aret godkiindes och Tempode, Norge.
maj 1958.Den skall l6sas av
tAvlingen uppskcits sA att
Senast augusti SM radiovarje modellflygare som viII
den berdknas kunna starta c f w r n i n o 2 t
delta i VT, SM eller UT.
hdsten 1958.
7 september SM friflyAvgiften 1<r5:- avses tillDen nya styrelsen: Lengande.l)
falla tdvlingsfonden. Man
nart Tysklind, ordfcirande;
1 3 - 1 4 s e p t e m b e r -' 0 y g a n uttalade som ett onskemAl Bertil Beckman, v. ordf<i- de vingar, Terlet Holland.
att
varje
modellflygare
rande: Lars Andersson. sek17-21 septemibelVM linretera re; Karl-Anders Ericsskulle fa samlna licensstyrning, Bryssel.
nullrmer Ar efter dr sa att
sorl, Gunnar Kal6n, Ivar
19-21 septerlber EM r.r*
detta licenstrummer kunde
Miiller och Christer Siiderdiostyrning, Darrnstadtanvdndas f<ir mdrknine av
bel'9.
Griesheim, Tyskland.
2B september H,tisttdvlingen friflygande, Vingarna
Stockholm.
28 september G int r
MODEI.LFIYGETS
I 958
TAVTINGSKATENDER
r
F int, Abo Finland
Vid modellflygets rikstagits mecl. SA dven de tiiv5 oktober Gcitalands Mdslingar
stdmma i Norrtdlje 22 mars
som anrnAlts till
terskapen friflygande o. rafaststhlldes arets tdvlingsKSAK efter riksstdmman.
dio (Oktoberkannan), Jdnkalender. I nedanstiende
3-4 maj UT friflygande,
kripings liins MFF.
uppstdllning har de interMfk Gamen Norrkriping.
r) Arlangcirer efterlyses.
nationella evenemang som
11 maj DM Stockholms
2 ) T v a a n s c i k n i n g a rh a r i n kan tAnkas ha intresse fiir
kin friflygande, Mfk Falde svenska modellflygalna
karna Nolrtdlie.
komnrit.

SMFFRIKSSTA,\AMA
I NORRTALJE
I958
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MODELTFLYGKI.UBBARNAS
F6RSAKRI
NGSBEHOV
I fcirsta hand torde det
alltsA fA erldgga en Arlig
premie av 17 kr. Ftir varje
vara angeldget att klubben
publik uppvisning eller tdvtecknar
ansvarsfiirsikring
fcir
verksamheten
ling av allmdnt fdrekominom
klubben. En s6dan ffirsAkmande storleksordning erring har tiII uppgift att utlSgges en til)dggspremie av
gcira ett ekonomiskt skydd
10 kr. Fdrsdkringen gelfijr klubben och dess styler vid personskada intill
relse mot sadan skade300.000 kr (med begrdnsstAndsplikt som enligt gdlning till 100.000kr per perlande lag kan uppkomma
son.)samt vid egendomsskarir klubben i samband med
da intill 50.000 kr. Nu an*-ln normala verksamheten. givna fdrsdkringssummor dr
Sadan skadestandsplikt
kan
de ldgsta som brukar erbju-mecllemuppstA gentemot
clas och har i samband mell
marna eller utomstAende frAn den 1/1 1958 beslutad
personer vid intrdffad pertariffdndring blivit allmiint
sonskada eller egendoms- genomfrirda. Tyvdrr kan ra.kada. Detta innebdr att om
batt ej lSmnas pa nu ang]yck"^.3v nAgot slag inBivna premier vid kollektiv
S
Traffar, ftjr vilken olycka
fdrsdkring frir flera klubbar.
klubbens ledning i n6got
Vi betonar slutligen att
avseende bdr skulden, anfcirsAkringen fdr klubben
svarsfrjrsdkringen i sAdant dven omfattar styrelsemedfall trdder till och betalar
lemmarnas och funktiondden ersdttning klubben blir
rernas ansvar. Ddremot gdlpliktig utgiva. Olyckor till
ler fcirsAkringen ej fijr den
vilka klubbens ledning 5r
enskilde medlemmen. Man
utan skuld medfcir som rekan vdl utg& ifrAn att medgel ingen skadestAndsplikt
lemmarnas fiirdldrar inneoch i sAdana fall dger fiirhar ansvarsfiirsiikring
fiir
sdkringen ej heller ti115mp- familj.
Sidan
fti,rsdkring
ning.
gdller f6r ogifta barn under
21 Ar och inbegriper skada
AnsvarsfijrsAkringens dnsom uppkommer vid sAdan
damAl 5r inte endast att
hobby- och sportverksamsiitta klubben i st6nd att
grundade
het varom hHr dr fr5ga.
betala lagligen
ansprAk. Den avlastar dven
Ndr det gdller betalande
frin klubben de kostnader
publik vid tAvlingar eller
och besvdr sorn dr fcirenade dylikt torde nog stdrre krav
med att avvdrja ett ogrungentemot
kunna
stdllas
aat anspr6k. Detta innebdr
klubben dn ifrAga om annan allmdnhet. Som nyss
-bolag ""q.de1!..fiirsAkringsVt.
fdr klubbens riikning
framhAllits
har ju
dock
6vertar hela uppgitrelsen
klubben ekonomiskt skydd
med den skadest5ndskrAfrAn fijrsdkringen vid skavande, inte endast om dendestAndsskyldighet oavsett
na leder till ersdftning utan
skadan drabbar medlem,
4ven att kravet
avbdjes betalande SskAdare eller
helt utomstAende person.
Det finns vidare mitjligeventuellt fciranleda rdttegeng skijter bolaget denna het f6r modellflygklubb att
teckna kollektiv olycksfallsoch betalar dArmed samfiirsikring
fijr medlemmarmanhdngande kostnader.
na fijr skador under tevling
Arspremien
vid 5-5rigt
eller under av klubben oravtal utgtir 15 kr f
0: 20 ganiserad verksamhet i ijvkr per medlem. En klubb
rigt.
Fdrsdkringen
giiller
med 10 medlemmar skulle
dven fcir olycksfall som in-

Y"i;'*?,;"i.Hi:,3fi"??:l

trbffar pA vdg till eller frAn
dylik sammankomst.
Ftirsdkringsbeloppen dt
fdljande:
1.000kr
Vid dcidsfall
Vid fullstdndig invaliditet i engengsersettning 20.000kr
Ldkekostnadserc;ilfnino

nr

rlao

intill
Tandskadeelsdttning med fiir
varje skadad
tarrd intill

4 kr

100kr

Enligt sdrskilda regler
ldmnas ersdttning fiir proteser och s. k. invaliditetshjdlpmedel.
Plernien r.rtgiirper firlsAkring och Ar 1 kr.
Modellflygklubb som 6nskar ordna sitt fdrsekringsskydd hdnvisas att ta kontakt med Intendent Benqt
Persson. KSAK.
I958 ARS FTYGDAGAR
Fciljande civila flygdagar
planeras iiga rum under
sommaren enligt de ansdkningar om flygvapnets medverkan som inkommit till
KSAK och som KSAK 1
april
vidarebefordrat
till
Chefen fijr Flygvapnet.
1B maj tvA flygdagar,
Varbergs Fk i Varberg och
orebro Bil- och Fk i 6rebro.
24-26 maj (pingsthelgen)
Borldnge-Domnarvets
Fk
och KSAK (ARETS FLYGSHOW 1958) pA Rommehed.
1 juni treflygdagar, Aeroklubben i Gciteborg, Kronobergs Fk pa Kronobergshed
och Veisterdalarnas Fk i
Dala Jdrna.
B juni tvA flygdagar, Gotlands Fk i Visby och Kristianstads Fk i Rinkaby.
29 juni Ovan Siljans Fk
(Dalarnas Civil Fk) i Orsa.
24 augusti Vdrmlands Fk
i Karlstad.
31 augusti eller 7 september Kiruna ScoutkArs I'k i
Kalixfors.
11

KLEMI}{ 35
och
GRUNAU BABY
r

BULt

JnrLr\

tlrf

Jdru.

Vdsteras flygklubb
Vallingatan 3, Vdster6s

K-z I'll 90 hkr,
nydversett tned skidor
och
reservpropeller.
14.300:-. DueIIs Aero,
GOteboIg.

BLINDFLYGUTRUSTAD KLEMM 35 D
med 86 tim gAngtid
eft. grundciversyn, tilllaten fdr avancerad
flygning. 9.500:Duells Aero, Gcitebolg.

BABY-FALK
flygklar o. i gott skick
-sAljes med eller utan
instlument. Stockholm
6 3 1 43 0 a n k n . 1 9 5 .

MOTORFLYGPLAN
TILL SALU
2-sitsigt skolflygplan
I{ZII I{upe i mycket
gott skick med nollstdlld n'rotor. Kristianstads Flygklubb, Kristianstad. Te1. 106 51,
Erik Persson.

LUFTVARDIGT
{_5SITSIGT FLYGPLAN
cinsl<as kcipa kontant
snarast. Svar med alla
akt. uppgifter sAsom
pris, prestanda, reg.betecl<n., luftviirdighetsbevisetsgiltighetstid, utrustning som tex
skidor', flottcirer, radio,
res.-delar etc till Bernt
Palmbert, o. Kyrkogatan 125, UmeA.

MOTORFLYGPLAN
KOPES
2-sitsigt, Piper Cub el.
lilrn

Tno

'Fnra

Por<-

son, S. Esplanaden 3 A,
Lund. Tel. 105 64 el.
222 62.

MINDRE FLYGPLAN
rinskas hyra
under
kortare tid ftir i00200 timmars flygning.
Flygnavigatcir U1f Wiberg, c/o Wibdck, Ymergatan 13 A, Uppsala.
T e l . 3 4 83 3 .
I(VALIFICERAD
MODELLFLYGLARARE
scikes tilI instr-uktdrskurser pd Alleberg under tiden 6i7-218.
Hdnvdndelse tiII ingenjcir D6rantz, KSAK.
Tel. 23 2365.

VARBBRGS
FLYGKLUBB
Tel. 1664.Box 24, Varberg, anordnar segelflygutbildning.
Heldagskurs 1217-3/8. DK
med fiygstart. Flygplan: Bergfalke, Grunau Baby och Babyfalk. Bostad kan ordnas frirmAnligt. Tillfdlle att fcirena hdrlig
vdstkustsemester med
segelflygutbildningl

HITTEGODS FRAN
MODELLFLYG.SM?
En kvaddad F-modellmotor 1,5 cc jiimte
timer tillvaratagen.
AterfAs mot beskrivning. Otto Henningsen,
Duvgatan 6 A, Jijnkciping.

T r y c k e r i A l l i a n c c . S t o c k h o l m1 9 5 8

PILOTER FOR
SKOGSBRANDBEVAKNING
onskemAl betrdff ande
deltagande i skogsbrandbevakning
skall
snarast insdndas till
KSAK.
Frir att kunna komma
ifrAga skall vederbcirande ha minst gdllande privatflygarecertifikat och minst 50
flygtimmar.
Ansijkan
skall innehAlla fdljande uppgifter: Fullstlindigt namn. Adress. Telefon. Certifikatets typ
och nummer samt giltighetstid.Sammanlagd
f lygtid. Flugna ilygplantyper.
dnskad
tirinstgciringstid. onskad tjAnstgdringsbas.
Uppgift om medlemskap i flygklubb.
De piloter som blir
Lrttagna till
skogsgabrandbevakning
ranteras en minimitid
av 5 flygtimlnar per
vecka.

*T

I(OMPLETTA
ARGANGAR AV
FLYGREVYN
till salu hos KSAK.
Pris per ArgAng B: -.
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