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Svens4a. framgångar 1 Saarcupen

Årets tävllngrlr om Europacupen i Saar--gi-ck av s-tapeln den 5-5-
juli. iayilrg.pf.is var dennä-gåäg sta.den Hömburg ltrån Sverige de1-
toe Arvid lCaitäson, Kjell \{ahlkvist och Hans Friis i klass F-int,
nåärär Ånr"n i G-int öamt Knut Andersson och Gunnar Kal-6n i S-int.
Xnit startade även i klassen för flygande virrgar. Sammanlagt åtta
nationer var representerade med 39 starter i de olika klasserna.

Cavtingun intoaduu på lördagen kl. 13 med två perioder och de

följande trä avgjordes på söndagen. Vådret var mycket-nyclrful-1t
med omväxlande rögn och sol som ställde de tävlande på svåra plgv'
Flygfältet var deäsutom inte det allra bästa utan bestod av vall
och*kärrmarker. Stämningen var dock mycket god och tävlingsarrange-
manget det bästa tänkbara.

Hans Friis lyckad"es även nu dra sig seglrande ur striden och to6J

dårmed sin andra inteckning i vandrlngspriset i F-int. Han hade dock
ä"-ryöi.åi frara strid om segern med i rioista hand Rudolf Stempfle från
Tyskiand, som l-edde tävlingen til1 fjärde starten, 9å Frij.s gick om

oäft O"fr,iit sin ledning. l,rvia Karlssön kom på 5:e plats och V/ahlkvist
på 9:de.

G-int blev en kamp mel-lan de två Riidle, far och son, från Tysk-
land och Rasnar Åhman. Det blev sonen l4anfred som segrade före
Ähman och fadern Albert som bägge hade sanma tid. På fjärde plats
kom J.J. Smolders, llolland'

I klass S-int blev det två'tGamar" son kom att kämpa hårdast om

segern. Hanshelri Thomann segrade till slut med 13 sekunders marginal
föie Gunnar KaI6n sedan cle bägge hatle turats om att leda täv1ingen.
Det blev d.ock inte Sverige som segrade eftersom Thomann för tillfäl-let
var 'tutlånad" och tävlade för sitt hemland Schwei.z. På tredje plats
kom Mujezinovic från Ju.qoslavien som kom starkt på slutet. Knut Anders-
son blev här sjunde man.

Knut kämpäde även tappert med sin flygande vinge, m9n här had.e han
ingen chans mbt de säkra tyskarna och Holländarna tttan slutade som Bde

man. Tyvärr blev detta avgörande för lagtäv11ngen där Sverige trots
de finä placerlngarna i de övriga kla,sserna fick se sig slaget av
Tyskland och Holland." Så sLutade det hela med stor förbrödringsfest och prlsutdelning
på sönd.agskvällen, där det sannerllgen inte saknades varken rnat eller
äryct oc[ til] tonerna av fem spel och joddlingsglada'rtyrolare" tråd-
des dansen tilI frampå måndagsmorgonen då rnan skildes med minnet av
en alltigenom trevlig tåivlingl

Gunnar Kal6n
Re sultat :

Klass S-int
1. Hansheiri Thomann
2, Gunnar Kal6n
3. K. Mujezinovic

Klass G-in!
1. Manfred Riidle
2. Ragnar Åhman
1. Albert Riidle

Klass F-int
1. Hans Friis
2. Rrrdolf Stempf 1e
3, A. A. Teunlssen
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lY 1 radiostyrnins 1958

Nyköpings Firvgklubb stod son arrangör för årets SM i radlostyr-
ning som d.gde rum på F 11 i Nyköping 23 - 24 aug. Vädret var dåligt
och vid den genomgaing som hölLs på lördagen före tävlingarnas början
var tävlingsledningen starkt betänkt att instälJ-a täv1ingen. För den
sakens skull ordnades omröstning bland tävllngsdeltagarna men då vi-
sade det sig att de flesta tävlande var beredda att, det dåIiga väd-
ret t111 trots, genomföra tävlingen och det beslöts att tävlingen
skulle avhållas programenligt.

En hård och byig vind blåste och regnet strilade ned utan av-
brott när tävli-rrgen inleddes. Startbanan var bemängd med vattenpölar,
visserligen grunda sådana men detta var dock ti1lräck}1gt för att en
he1 de-l maskj-ner aldrig sku1le orka lyfta. Av de tjugonio på start-
llstan, varav docl: en del avstod från att starta, var det inte många
som flck sina plan i luften. Erlc Berglund, fnsjön, tillverkare av
de välkända TELE-PIIOT aggregaten, lyckades bäst i denna orngång och
flög ihop 260 poäng, Därefter kom Arne Sundin Stockholm som fick 210
och undertecknad s-.orn fick 260 poäng. Conny Adolf sson, Nässjö, som
til-lsammans med unclertecknad svarade för Jönköpings läns representa-
tiuin på tävlingen, hade otur med sin otrirnmade maskin och kvaddade.
Otur hade också förra årets SM-vinnare, Erik Sjögren, Kristinehamn,
då hans g1ödstiftsnotor tydligen lnte tå1de den fuktiga väderleken'
utan stannade stni;l efter start. Resr,rltat av 1ördagsomgången bl-ev att
Eric Berglund, Arne Sundin och undertecknad ledde ganska betryggande
före de övrlga täv-Lingsdeltagarna där ingen lyckades komma över 160
poäng. fngen gav dock slaget förlorat och på kvällen och en bra bit
in på natten jobbad.e många flitigt med justerin,qar av motorer och
landningsstäl} för att oå detta sätt öka startsäkerheten hos sina
maski ner.

Ett trevligt inslag på lördagskväIlen var det samkväm med kaffe
och dopp samt TV-föreställning son aruangörerna ordnat.

När tävlingarna fortsatte på söndagsförm'i_dflsgen hade vädret bätt-
rat sig betydligt. Visserllgen var det disigt och "lågt i takt'men vin-
den hade mojnat avsevärt och vattnet på startbanan hade torkat. Det
stod klart redan f::ån början att denna omgång skulle bli hårdare än
den första och så brev även fal1et. Fortfarande var det dock en hel
de] som inte flck upp sina maski,ner från marken vilket tyder på att
många radioflygare här i l-andet, llksom vi i Jönköpings län, iaknar
möjligheter att träna markstart. l{ånga fina flygningar noterades dock.
Erik Berglund gjorde lnga misstag utan säkrade sln seger genom att
komma upp till 669 poäng sammanlagt. Själv missade jag landningscir-
kel-n med en knapn mrter och förlorade där goda 30 poäng efter en flyg-
ning som kanske in1,e var så helt lyckad. Arne Sund.1n, som startade j
slutet av orqqången, hade därför ingen större svårlghet att slå rnig.
Han kom visserligen in för högt i sin landning men fick planet att
landa inom landningscirkeln efter att ha utfört en stor S-sväng. Att
så kunna ta ner sitt plan tyder på stor skicklighet men är inte helt
i överensstämmelse med reglerna v1lka numera föreskriver "rak sträcka
före sättn-i-ng". Han fick för denna flygning 4l-4 p. vilket med tanke
på denna inflygning kanske var I höesta laget. 0m hans placering i
resultatlistan finns dock lnget att säqa då han i övrigt genomförde
en utmärkt flygnir:g.

Conny AdoLfsson som kvaddade sin maskin j- första omgårrgen harle
]ånat ett plan av Eric Sjögren och genomförde med detta, trots att
han aldri-g flugit planet föru.t, en god flygnlng. Tävlingsledningen
godkände emellerti'i, helt naturligt, inte I"1net och då inte hel-ler
flygningen" Sjö,qrer hade efter 1ördagens misslyckande tagit fram för-
ra årets segerola.rr, sin Piper Cub J5, ocli a1la enotsåg mea spänninq
hans flygning. l4en han hade tydligen sin svarta dag för en spricka i
vevaxeln gjorde att motorn inte gick upp i varv och han kunde aldrig



genomföra sin flygning. Ställningen i- topren
under denna dag utan när tävllngen avslutades
flottiljchefen fijr F 11 så fick Eric Berglund,
dighet som svensk mästare, hämta guJ-dmedaljen,

ändrades således inte
med prisutdelning av

som tecken på sln vär-
Arr.e Sundin flck siL-

san-

ver och undertecknacl brons. På fjärde plats kom 0t1e lekare, Insjön
och femma blev K.B. Andersson Tlbro.

Nyköplngs Flygklubb svarade som sagt för rie utmärkta arrangenan-
gen men man får i detta sammanhan6l inte glömma flygvapnets benägna b1-
stånd utan vars hjäIp man knappast på ett så smi-digt och för deltagarna
föga kostnadskrävande sätt, kunde ordna mat och logi. Flygvapnet dr
värt ett hjärtligt tack för dess hjälp åt modellflyget både i detta
och andra sammanharr,g.

För att dra upp några reflektioner kring denna tävling så måste
sägas att radi.ofelen, ti]1 skilLnad från en del tavllngar som hål-lits
förut, var ganska få, vilket visar att utrustningarna, bli-vit säkra.re
och att radioflygarna bättre behärskar teknlken numera. Siilunda note-
rades endast en bortflygning samt endast två kvari.dar som kunde ha sin
orsak i radioutrustningen. Med hånsyn 1111 den fuktiga väderleken,
vilket lnte radi.oapnaraterna mår så väl av, måste detta anses vara
mycket litet. Själv flög jag med en allclel-es ny mottagare TELE-PILOT
REftEX som jag erh.illit några dagar före tävlingen. Enligt tillverka-
rens utsago skulle någon trimning ell-er justering av denna inte alls
vara nbdvändi-gt varför Jag, endast satte in mottagaren och f1ög och det
visade sig gå alldeles utmärkt. Enklare än så kan det knappast vara
men kanhända man kan önska att det inte skal1 bli a1lt för enkelt ned
radloflyg, för en del av spännlngen och tjusnineen med clenna gren av
modellflyget kanske på så sätt skull_e gå förlorad.

Några av deltagarna demonstrerade ett nytt sätt att bära sin
dare på.TELE-PILOT har näm1igen släppt ut en ny sänd.artyp som kan
bäras på ryg,cen l en liten sele. Ett både trevligt octr titt synespraktlskt arrangemang. Bl-and sändare märktes också G:'ar-rpners Belaphon
som finns både för batteri och ackumr,rl-atordri-ft. Den kaå sända bååe
omodulerade som modulerade slgnaler och äger ett mycket tilltalandeyttre som för tanken till de moderna reseradioanparaterna.

I en bjärt kontrast tilI radloutrustninoqarnas säkerhet stod mo-
de]lernas svårighet att markstarta. till en del berodde detta, som ti-
digare framhå}1its, på att många genom fältsvårigheter saknar nTöj11g-
heter att trimma si-na modeller för markstart. I'Ian handstartar således
sina rnaskiner och tiinker sen lnte vidare på att det går åt lite merkraft att få modellen att lyfta från marken. En del iadioflygare kör
också med alLdeles för stora propellrar och utnyttjar på så"äatt en-
dast en ringa del av motorns effekt, Tydligen av råastä för att mo-torn vid högre varvtal- ska1l åstadkomma sådana viberationer a'bt mot-
tagarens eller styranordningarnas funktloner äventyras. Besvär ti1lfölid ?t vlberatloner behöver man dock inte vara rädd för om mottaga-
ren och styranordningarna monteras på ett förnuftigt sätt och de mo-
derna mottagarna är i regel inte så känsliga för viberationer. Enligt
undertecknads mening vore det därför s]:åil i att en de1 rad.ioflygare
omprövade sltt propellerval så att mnn verkligen kunde utnyttja mo-torns effekt och på så sätt finge ut det krafttill.skott som bötlOvsför at'l rycka upp planen från rnarken. L]n clel ]a'borerade nu ned div.tillsatser i bränslot men frågan är om inte en minclre propeller skul--le g j ort större ny'tta.

För atttill sist säga något om modellerna.s rnodeller så kund.e
man konstatera att de flesta använde sr-g av högvin,qade plan i tradi-tionellt utförandc. Lågvingade plan åtnjuter dock ett tirr synes
stlgande populari'"et och Erik Berglunci vann tävlingen rned etl sådant.Flera deltagare hade också lågvingade och Rolf Dilöt, Malmö utfördeefter tävlingarna en lyckad flygning merl ett lågvingat plan i den
större klassen. Det är tydllgt att de stabiliseringsproblem som tidi-



gare varit behäftade med lågvingade plan nu övervunnits och man kan
efter detta kanske tal-a om de lågvingade radioflygplanens genombrott.
Några påtagliga fördelar framför de högvingade flygplanen, med undan-
tag för det trevliga utseende som lågvingade flygplan får, tycks des-
sa dock inte ha' 

stig Karr-sson

Resultat. från SM i radiostyrning i Nyköping don 2J-24,/8. klass RC fV

(29 deltagare anmälda, 17 grenomförde)

Insj ön
0rnarna, Stockholm
Itässjö
fns j ön
Tibro
Varbergs Fk
Köpings Fk,
Starflyers, Stockholm
Tibro
Tibro

SM i linstyrning
Östra Sörmlands l'lygklubb storl som arrangör för årets SM i l-ln-

styrning som ägde n;m på Fll i Nyköpi-ng samtidigt med SM i radio-
styrning den 23 - 24 augusti. I{ågra deltagare från Småland var det
inte i linstyrnings SM.

Arrangörsklubben meddelar att protokollen från tävlingen maku-
lerats och att endast de tre bästa resultaten i varje klass sparats.

Team-int

1. E. Berglund
2. A. Sundin
3, 5. Karlsson
4. 0. lekare
5, K. E. Andersson
6. a. Sjiigren
7. Ä. Andersson
B. S. Hetlström
9. B. Karlsson

10. G. Pettersson

1. Måns Hagbcrg
2. Peter Hagman
3. Björn Winkler

Spe e d -int
l. Måns Hagberg
2. Nll-s Björk
3. Kjell Rosenlund

Stunt
1. Jesper von Segebarlen
2. Anders Ed16n
1. Dennis Westen

Nimbus, Stockholm
OSFK, Södertä1je
Solna MSK

Nimbus, Stockholm
Aerospeed, Stockholm
Nimbus, Stockholm

Solna MSK
Solna MSK
ÖsHc, södertälje

669,O poäng
644,2 '!,

55L,0 rr

375,4 '
242 r8 '235,3 '|,

227,1,.,'.'
2I2 12 '!tr93,6 'i,

l_90, 3 '

5,53 min
7 r04 min
T ,18 mr,n

189 km,/tim
187 km,/tim
178 km,/tim

886 poäng
548 poäng
532 poäng

VM-tävlingen
Årets VM i friftyg omfattad.e endast klasserna G-int och tr.-int

och höIls I Cranfi-eld, England den 1-4 augusti. Det svenska laget
bestod av Rune Johansson, Lennart Tysklind, Ejnar Håkansson och
Mal-te Blomclwist i G-int. Rolf Hagel, Hans tr'riis, Julle Åkesson och
Arvid Karlsson i tr'-int. ljnder tävllngsdagarna rådde en hård byig
vind som vållade de tävlande åtskilligt besvär.

Tävlingen blev en överväldigande triumf för de ung:ersXra modell-
flygarna som vann l-agtävllngen i båda klasserna samt dessutom indi-
viduellt i F-int. Bond Baker från Austral-i-en tog hem Wakef ieldpoka-
len genom sin seger i G-int och blev också 7:a i F-int. Av svenskar-
na lyckacles "Termik-Johan'r bäst genom att bli tredje man i G-int. I
F-int var Rolf Hagel säkrast och fick en 12:e placering. Största o-turen hade A.Karlsson som kvaddade båd,a sina modeller i första starte,n

På nästa uplslag är en resultatlista samt översiktsritningar ti11
de två modeller som R.S.B. Baker varln G-int kl-assen med.. T näs{a num-
mer blir det fl-era ritnlngar till de bästa vM-model-lerna.



B$glt"tli"ta f"å" VM-t och F-int
9gn{ieta, nngUn9 aen 1958

Klass G-i-n! (tävlan om Wakefield-pokalen) r i3 de1-tagare)
1. R.S.B. Baker
2, S. Zurad
1. Rune Johansson
4. V. Scardicchio
5. G. Benedek
6. D.R. Kennedy (P)
7. G. Fea
B, G.J. lefever
9. l. Azor

L0. A._Gsrdon
24. lennart lysklind
19, Ejnar l{åkansson
5L Malte Blomqwisi
Antal "maxrr-flygningar:

162 + 158 + -r,80 +
180 + 116 -r lB0 -t-

Lt3 + f46 + l-80 +
141 + 180 + ]-80 +
180 + 180 + l-80 +
180 + 180 + 10i +
161 + LBO + fzlO +
180+ 98+180+
180 + I1L + 180 +
I59 + 160 + L72 +
141 + LBO + 180 +
97+ 180+ 84+

180+ 81+L32 +

27 21 24

L33 +

l26 +

180 + 170 +

164 + lB0 +

150 + l-80 +

180 + 180 +

180 + 180 +

I45 + )-57 +

I57 + l-77 +

180 + l-72 +

117 + 180 +

L62 + l-54 +

f41 + L74 +

l-32 + 151- +

l-80 + iBO +

--- + '..-'- +
23 .1--l

nat:i.onsl-ag )

Italien
Sverigc
Finland.

l-47 +

128 +

180 +

180 +

180 +

180 +

180+180=860
fBO+l-68=824
180+180=819
lBO+L36=Bl7
I71 +r-00=613
l-80 -r' L64 = 809
I32+iBO=793
l-80+126=764
98+f74=753
98+l-68=757
7L+1,L2=684
52+1.80=593
60+ 1,7 =500
12 B =88

2L72 sek
2ra4 ,,

2096 ,i

180+lB0=890
180+180=BB4

LBO+180=e64

iBO+l-80=855
180+180=8+6

180+lB0=842
180+180=841
180+180.=817

l-80+180=837
180+160=816
I57+180=832
1B0rL72=792
LI3+180=743

---+---= 50

33 28 = :-29

24)-8 sek
2367 r!

2305 'r

Australien
Polen
Sverige
ftalien
Ungern
Nya Zeeland
Itallen
England
Ungern
Irland
Sverige
Sverlge
Sverige

Lagtävlan (Alphonse Penaud pokalen) (22 nationslag)
1. Ungern
2. ftaLien
t. England

Klass F-int

2304 sek
2259 ',2r7g ,r

4. Jugoslavien
5. Tjeckoslovakien
6. Sverige

(tavlan om Victor Tatin pokalen) (Al deltagare)
1. E. Frigyes

(Schlosser 2r4 cc
2. V. Hajek

(pr.v.v.s. 56 D)
,. R.S.B. Baker

(Otiver Trger)
4. R. Stabler

(Vebra Rekord
5. L. Ördögh

(Vebra l'lach I)
6. J . Bily'

(M.v.v.s. 58 D)
7.. G. Hormann

(fan Torpedo t5)
8. K. Glynn

(01-iver Tiger')
9 . A. Sirnonetta

(Vebra lrach I )
10. H. Trrck
_ _ loilv.er Tiger)
1'2. Rolf Hagei

(011ver tiger)
2t. Hans Friis
1r.

65.

(Vebra l4ach I )
Jan-Olov Åkesson
(0tiver 'Iiger)
Arvi-d Karlsson

1. Ungern
2. Tjeckoslovakien
3. England

Ungern 180 +
)
Tjeckoslov. 180 +

Australien I74 +

Tjeckoslov. 180 +

Tyskland

Ungern

Österrike

England

Italien
Canada

Sverige

Sverige

Antal "max"-flygningar: 28

laetävlaq (Franjo Kluz Trophy) (20

Sverige 90 +

Sverige 50 -t-

2556 sek 4.
2500 ,, 5.
2414 " 6.
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Resultatl:-sta från fri SMiU sala den 14 september 1958

Klass S-int (60 deltagare anmälda , 51 genomförde )

1. Börje Magnusson Klippan 1BO + 160 + l-3C + lBO + 180 = BB0

Z. Nil; Lunäberg NAFK- L73 + lBO + 180 + 180 + Lr7 = 870
5. Stell-an Knööä t'lalmö 180 + I00 + 171 + 180 + 180 = 813
4. O}le Sandahl Nynäshamn l-79 + 144 + L75 + 108 + 180 = 786
5. Gunnar Kal6n Fi< Gamen L54 + 180 + 96 + 171 + 180 = 781
6. T. Hansson Enköplng 143 + 146 + 180 + 180 + lJl = 780
7. J. Johansson triynäåharirn 140 + l-75 + l-00 + 180 + 180 = 775
8. E.G. Bergström tlÄff 98 + 110 + 180 + 180 + 180 = 768
9. B.H. Modöer Vir:garna,Sth. 147 + I44 + l-80 + 180 + 107 = 758

fö. nolf-Hagel Matmr; 180 + l.79 + 1BO + I3B + 74 = 751.

3+l Hans-Pe{ersson T.,ammhult }06 + 86 + }80 + 76 + L25 = 571
17. S-G Nilsson T,ammhul-t 58 + 98 + 90 + 180 + l-26 = 552

Antal "max"-flygningar: 5 7 17 13 L5 = 57

Genomsnittstid för samtl. starter: 128 131 L3B llo L29 (]rf)

Klass G-in! (29 deltagare anrnälda, 28 5Jenomförde)
1. Charles Moberg Göteborg 180 + 180 + 180 + 171 + 180 = 891
Z. Rune Johansson NAFK 1BO + 180 + 180 + 180 + 170 = 890
1. Åt<e Qvarnström Vingarna,Sth. 168 + l-64 + IB0 + 180 + 180 = 872
4. Ragnar Åhman Fk damen' L74 + ]80 + L56 + 180 + L7t = 863
5. Bengt Blomberg Fk Gamen l-54 + 169 + 180 + 180 + 180 = 863
6, Andärs HåkansÄon Malmö 164 + l-42 + 180 + 180 + 180 = 8+6
7. lennart Tysklind Enköping l-80 + 180 + 180 + I01 + 18C = 821
B. Å. Erikssbn Katrineholm L77 + 118 + l62 + 180 + 180 = 817
9.'l-G Larsson Fk Gamen L77 + 180 + 95 + 180 + 180 = BI2

fÖ. Ui-ts_lundberg NAFK 180 + 180 + l-57 + 111 + 180 = 808
äi. B-6 Nilsson Lammhult 112 + l45 + 120 + 57 + 117 = 55L

Klass F-int (+O deltagare anmä}da, 12 genomförde)

1. Hans Friis Fk Gamen 180 + f78 + 180 + 180 + 180 = B9B

2. Rune Olsson Fk Gamen 180 + 150 + 180 + 180 + 180 = 870
7. Måns Hagberg Nimbus, Sth . L67 + 180 + 110 + 180 + 180 = 817
4. Valter Johaässon Lammhult L76 + L46 + I80 + 118 + f69 = 789
5. Sune V/ickström Fk Gamen 176 + I52 + 95 + 180 + 177 = 780
6. Julle.[kesson Malmö 99 + lBO + 180 + L37 + ]80 = 776
7. Härje Thunholm Vingarna,Sth. ]67 + 150 + 180 + L46 + 117 = 760
8. S. Itarlsson Katiineholm I49 + 148 + 180 + 180 + 94 = 75I
9. E. Eriksson Karlstad l-47 + l42 + 158 + I2t + 180 = 7r0

1Ö. Rolf l-lage1 l4ahnö 91 'v 107 + 125 + 180 + 180 = 685

Antal "max"- flygningar: 4 3 6 11 7 = 51
Genomsnlttstid för samtf. starter: l,26 l.zL 119 L26 L23 (123)

l,astävlan (fA lag)
1. Fk Gamen, Norrlföping, lag 1. 2542 sek

(G. Ka16n, R. Ähman, H. Friis)
2. Mfk Vingarna, Stockholm, f ag 1. 219A rr

(8.H. uöaöer, Å. Qvarnström, H. Thunholm)
1. Fk Gamen, Norrköping, lag 2. 21IB rr

(G. Äberg, L. ?etersson, R.Olsson)
4. NAFK, Norrköpi-ng 2300 I'

(N. iundberg, rl" Johansson, I1. Krärnmer )

5 . Aeroklubben i tutalmO, lag 4. 226:-. rr

- - lR. Bagel, E. Håkanssonl J-O Åt<esson)
-91 Rr6n6uörgs Flygklubb, lammhultsavd L9L3 rr

- (H. Peteräson," 5-G Niisson, v. Johansson)
Antal- "max"-fIygn.:
Genomsnittstid:

4 9 L3 13 11 =50
L41 r43 148 L37 151 (144 )Klass G-int:



S v gI sIl_mji s t e r s{ apgl
Årets SM för fv'iflygande modeller gick i Uppsala den 1J-14 sep-

tember. Av småLands mod.ell-flygare startade endast ett 1ag från Lamm-
hult bestående av lians Petersson i S-int, Sven-Gunnar Nilsson i S-int
och G-int samt Valter Johansson i F-lnt. Som medhjä1pare medföljde
dessutom Ragnar Johansson, l4odellflygets riksstyrelse hade också sam-
rnanträde varför även fvar Möller från Nässjö var närvarande vid täv-
lingen.

Vid lO-tiden lördag förmiddag startade Sven-Gunnar Nllssgns SAAB
nect. Lammhu]tsmodellflygarna mot aöt 5O mil avlägsna Uppsala. Åtta tim-
mar senare passerade vi vakten rvid F 15 och fick Iämna ifrån oss ka-
meror. Det blir mörkt tidlgt i mltten på september, därför satte vi
omedelbart kurs på fä1tet för att få tillfälle 1111 litet trimning. På
dagen hade det blåst kraftigt men i kvä1lningen mojnade vinden så att
det gick bra att trimma. lians Peterssons nya S-int:a var i övertygan-
de trlm och gjorde över 100 sek med 25 meters lina. Sven-Gunnar Nils-
son förföljdes däremot redan från början av en envls otur och fick
redan första kvällen dgna sig åt att reparera. Valter Johansson avstod
från att tri.mma.

Klockan halv åtta på lördagskväl1-en bjöd arrangörsklubben på te-
sup6 med underhållning (t<r Z:50) 0m detta lnslag bör vl av hänsyn til1
arrangörerna tala så litet som möjllgt.

Efter tesup6n var det tid att upnsöka förläggnirtgsplatserna i ka-
sern 22, titta på modeller och prata modellflyg med bekanta från ti-
digare tävlingar. Antalet mociellflygare i Sverige är inte större än
att om man har varit med några år känner man nästan alla. Det är de-
samna på varje tävllng och sälIan några nya. Slutligen flck deltagar-
na efter bästa förmåp;a försöka sova några timmar, men så snart det
började bli ljust hade de flesta inte ro tiI1 att ligga 1ängre utan
måste ut på fä1tet för att göra ytterligare några trimningsflygnlngar
innan tävlirgen började.

Redan kl-ockan 7 på morgonen började första perioden, solen hadejust gått uppr vinden var endast 2-1 sekundmeter och allt artade sig
til1 en verkligt ideallsk tävlingsdag. Ett nytt system med rör1iga
tidtagargrupper tilLämpades. Den tävlande fick anmä1a sig ti1I sekre-
tariatet för start och blev då tilldelad en tidtagargrupp. Därefter
flck han ta tidtagarna med sig och starta var som helst på fältet.
Modellen måste dock vara i luften lnom fyra minuter efter det att den
tävlande hade fått tidtagare.

Vädret var som nämnt idealiskt och vi räknade från början rned
att det sku11e behövas omflygningar för att få fram segrarna, åtmins-
tone i G-int och F-int. Det vlsade sig emellertid vara ganska vansk-
}1gt att flyga, det var mycket termik men minst l-ika mycket'rsjunk"
särskilt över banorna. För oss från Lammhult började det inte så bra,
Hans Petersson flck endast 106 sek i S-lnt och S-G Nilsson var ännu
svagare med l-LZ sek i G-int och 58 sek i S-1nt. Val-ter Johansson "fu-
sade" ned från god höjd på 176 sek. l{en även för andra gick det inte
så bra. AntaLet "nax'r-flygningar var endast 5 i S-int och 4 i G-int
och F-int.

Det ovan beskrivna tidtagarsystemet är nog bra, men det kräver
ett mycket stort antal tidtagare om det skall fungera perfekt. Redan
i andra perioden fick man därför övergå ti-ll ett annat tldtagarsystem.
Lammhultsflygarna hade fortfarande i-ngen tur. Hans Petersson råkade få
kroppen ti11 sin bästa S-int avbruten och fick flyga med reservmodellen
en 'rl[ordic", tid 86 sek. s-G Nilsson gjorde l-45 sek i G-int och 98 iS-int. Valter Johansson fick endast 146 sek i F-int efter en start med
top"ohöjd, vilket betyder att sjunkhastigheten var ungefär 1 m/sek.

En titt på resul-tattavlan visade rätt överraskande att i S-int
och F-i-nt had.e ingen deltagare lyckats göra två "maxrj G-flygarna var



d,ärenot litet såkrare och här hade lennart Tysk11nd, Rune Johansson,
Charles Moberg och llj.ls T.,undberg två "nax". S-int klassen ledde Rolf
Haäef på 359 

-åek före Nils Lundberg 353 och Anders Håkansson J52 sek.
f f-ini hade Hans Friis förlorat 2 sekunder och h..de 158, Måns Hag-
berg hade 1+7, Rune Olsson och A, Karlsson, EnköpLng 330.

Efter ett uppehåIl på en tlmme för frukost startade tredje perio-
den klockan 10.5Ö. Vinden had"e ökat något men valr fortfarande inte be-
svärande.(endast 3-4 sekundmeter) Hans Petersson och Valter Joh.ansson
åi""aä båda rtmaxrr- S-G flög 2 minuter i G-1nt och 1$ minut i S-int.
I!'sklind, Johansson och Moberg fortsatte med max-flygningal i G-int.
nöff Hagel ledde fortfarande S-lnt med 359 sek före NiLs Lundberg
med 5fi-; Göran Åberg med 526 och Börje l'lagnusson 520. T F-int var
stäl]ningen: Hans fii-i-s 518, Rune Olsson 510, Valter Johansson 502
och Härje Tirunholm 497 sek.

FJärde period.en medförde stora omkastningar i protokollet. Solen
stod hågt på himlen, både termlk och "sjunk" var kraftiga, dessutom
svängde vinden nera mot norr, varvid några model-1er drwv ut över ett
högt beläget skogsparti vid sidan av fältet och försvann ur tidtagar-
nai åsyn. Hans Petersson och Valter Johansson startade ungefär_ lam-tidigt, kom in i kraftiga fallvindar och var nere pä 76 res!. l1B sek.
S-G Nitsson fick däremot sin enda max-flygning för da$en i S-lnt.

Rolf Hagel fick endast ll8 sek varför Nils Lundberg glck upp till
ledningen i S-lnt med 71J sek, tvåa var Börje Magnusson med 700. I
G-int ffög Lennart Tysklind endast LO1 sek, även Charles Moberg för-
lorade 9 åek och "Termik-Johan" blev därför ensam med 4 "maxrr Hans
tr'riis behöl1 sin ledning i F-int före klubbkamraten Rune Olsson.

Mellan fjärde och femte perloden var det en halvtlmmes paus i
tävlandet och då passade en rote J 29or på att göra en uppvisning-s-
flygning över ett samhä11e några kilometer nordväst om fä1tet. Upp-
visningen var väl synligt från tävlingsplatsen. T detta sammanhang
måste vi berömma det sätt..på vilket trafikledningen skötte flygpla-
nens start och landning. Även propellerplan landade mitt under 1:å-
gående tävling utan att det på minsta sätt störde modellflygarna. Det
var annat än på Jönköpings flygplats när något plan skal-l starta
eller landa.

Klockan hal-v två började slsta perloden, från denna har vi note-
rat att i S-int fick l{ils Lundberg 157 sek och fick därför l-ämna j-från
sig segern till Börje r{agnusson som gjorde sin f järde 'rmax" (i andra
peiioden "fusade t' han f ör tidftt ) I G-int f ick Rune Johansson 170
sek och därmed var SM-titeln Charles l,lobergs med en sekunds marginal.
Hans Friis och llune Ol-sson gjorde irrga mlsstag utan behöll sin ledning
1 F-int. Av smålänningarnå fick Hans Petersson 125 och S-G Nllsson
L25 sek i S-int. Valter Johansson f1ög en klar "na\" enl1gt klubbens
stoppur, men tydligen försvann den liIla modellen tidigare ur tidta-
garnas åsyn då de cndast noterad.e J-69 sek. I sista perioden, då det
blåste något friskare, gjorde de radioutrustade letningspatrullerna
vid fältgränsen goC tjänst. Även MC-ordonnanser som de täv1and.e kunde
åka ned fanns att tillgå. Det verkar dock $orn om de flesta slulle fö-
redra att fö1ja modellerna 1111 fots.

Efter en anmärkningsvårt 1ång väntan var resultaten klara och
prisutdelnlngen kunde börja. Prissarnli-ngen var inte av den standard
som vi år vana vid när Jönköpings Iäns Modellflygförbund står för ar-
rangemangen.

Lagtävllngen vanns av Gamens första lag med 2542 sek. Kronobergs
Fk fick ihop 19:.3 sek vilket gav en 9:de p1ats. Se resultatllstan.

Ti1l slut fick deltagarna äta middag och sedan återvända hem ef-
ter en verkligt lyckad modellfIygtävllng som arrangörerna, Uppsala
FLygklubb och F 15, har all heder av. M.F.
(Tekniska synpunkter på nodell-erna i ett konnande nr. )



Okto.bertävlinge n

Modellflvgets tävlingsprogram har tidigare upptagit tre stor-
tävlingar, det är Vintertävlingen, AKM:s Pingsttär'ling på våren och
Svenska nästerskapen på sommaren. På hösten har t:.digarä saknats nfr-
gon tävl1ng som haft allmän tillslutning från hela landet. Jönköpings
läns Modellflygförbuncis OKTOBERTAVLING som i år gick för första gång-
en har stora utsikter att bl-i modellflygarnas fjärde stortävling.
Förutom de internationel,l-a friflygklasserna ornfattade tävlingen i år
även S-1, tr'lyqande vi-ngar och Radiostyrning. Vi får hopoas att dessa
tävllngsklasser bibehålles och eventuellt även utökas med andra,exem-pelvis G-} och Ir-1.

Jönköpings län ligger ganska centralt när det gä11er modellfly€t"
ingen av de stora. modellflygklubbarna i Norrköping, Malmö, Göteborg
och Stockholm har särskil-t långt tilI tävlingsplatserna. Tillgången
på andvändbarei fäl-b är också ganska god.

Arets oktober'cävling arrangeracies på Feringe flygplats mel-lan
Värnamo och ljungby" l"lat och förIäggning för långväga d.eltagare hacle
ordnats på Toftaholms Pensionat några kilometer från tävllngsplatsen.
Feringe flygplats anlades i början på J0-talet för postflyget, men
används inte numera för sitt ändamål utan är utarrend.erat till lant-
brukare_på orten. Fäl-tet är inte särskilt l-itet, c:a 1OOO meter på
311a.hål-l' nen terrängen utanför fä1tgränsen är'ganska besvärlig .x'i1-
ket inte är så trrrvllgt ur modellflygsynpunkt näi det är blåsigT.
Men som vanligt ha.de Jönköpings läns ModeLlflygförbund tur med väd-ret, det var mulet och iungt. Regnet r d.e båda sista peri-od.erna varlnte nämnvärt besvärande för model_lflygarna.
- Tillgången på lidtagare var myckät god, tillsammans med de idea-liska väderleksförhållandena gjord.e cletta a.tt tävllngen blev så rätt-vis och utslagsgivand.e som en model-lflygtävling kan b}i. Några kom-
mentarer till tävlingen har vl tyvärr icke plats med här, utan låte::tävlingsprotokollet tala för sig sjäIv

Tävlingen avslutades med pri-sutd"elnlng på Toftaholms pensi-onat,
där en verkligt förnämlig prissamling utdelades. Belåtenheten med. täv-lingen var stor och allmän, deltagarna såg reda]t nu frarn mot nästa årstävlilg då de lovacle att återkomma och ta flera mod.eLlflygare med sig.

Ortspressen uppmärksammade också tävlingen på ett sått som. ärovanligt när det gäl1er modellflyg. Arrangörerna är tacksamma för den
propaganda de på cietta sätt fick för sin sport. V.J.

Klass S-1 (,ltlni<Opings l-äns morlellflygförbunds vandringsprls )

I, Jan-Olof Åkesson
2. Karl llogård
3, Rolf Hagel
4, J.A. Svensson
5. Flans Peterssori
6. I,ennart Bergqvist
7. Åt<e Anclersson
B. Otto Henningsen
9. fnge Andersson

10. Leif Al-enäs
11. Bertil Dolk
12, Knrrt Andersson
13. Håkan Rydin
14. Anders lövqvist
15. Karl Stenholm
16. U1f Eriksson

Flygande vi4.gar
1. Knut Andersson
2. Otto llenningscr:

+ 140 + 118
+ l-54 + 117
+ I32 + IO3
+1BO + 77
+ L25 + lL3
+ 130 + 114
+100+ 91
+106 + 62
+119 + +7
+180 + 3I+ Bt + +4+ 81+ 75
+106 + 65+--- + 46+ 26 + 26
JI

+ 120 = 657
+ I24 = 650
+ 117 = 592
+ 105 = 563
+ qq=5Al
+ 80=511
+ B0=4L7
+ 77 =444+ B0=194
+ 62 =37i
+ LLZ = 341
+ A-G = ..2a
+ )Z ?lr)
+ 50 =2j?
+ --- = l2'l
f,Oa (,J

6A, = A1 f
41 = 151

l4almö
Malmö
Malmö
Jönköping
T-,ammhuIt
Jönköping
Me1lby
Jönliliping
L,anmhult
Falkenbe rg
landsbrc
Klippan
l{äss j ö
Ialkenberg
jönköping
Jönktinlng

Bl + L78
r00 + j-55
l/-l + OO' )J

100 + 101
110 + 94
85 + 102
7L + 75
79 + B0

101 + 47
7I + 3I
40 + 66
70 + 57

r05 + ---
61+ 75
23 + 54
46 + 42

( Otto Hennlngsens vand.ringlspr:is )

K1i-ppan
JUnköping

75+
3L+

64 + 91 +l.23 +
+ 25 + 64.+



Klass,_-.,9 -in_t- (Värnamo Nyheters
1. Gffina;-Tal6n Fk Gamen
2. S-G Nil-sson Larnmhult
t. Rolf Hagel l4almö
4, Anders Håkansson l4a1mö
5. Bo l4od6e:r Vin.garna Sth.
6. 011e Broman St. l4e11by
7. Knut Andersson Klippan
B. Börje Ma.gnusson Klippan
9. Rune Johansson ItrAFK

10. Bo Rooth LamnhuLt
11 . Ha;gart Fride 11 l{äs s j ö
L2. {-E Andersson Bjuv
:-1. Åtre Andersson Kt:-ppan
14. Georg Johansson Ljungby
15. lennar'f Unell Malmö
15. Anders Hermansson iik Gamen
17. Hasse Svensson Bjuv
18. Tomas Johansson Stockhol-m
19. Gunnar Sparr Växjö
20. Kristian Adamsson Jönköping

vandrlngspris )I79+161+180
I70+180+180
I55+fBO+180
180+152+l-29
L47+160+112
I25+180+180
L6r+l1B+l_56
I52+121+Lt6
BB+140+180

r31+r32+111
104+120+L55
4+ + 18+180

L20 +115+ 42
l.L3 + 90+114
t25 + 9? + 2L
55 + 50+L29
32 + 2E +111
53 + 99 + 81
22 + 55 +105
?n r -L)v

47l- +
2Bg +
181 +
245 +
L26 +
--- +
43+

t8r
37r
245
3L4
242
198

160 = 818
L4j = 825
1I7 = 789
L57 = 783
180 = 779
L41 = 762
I40 = 731
L55 = 716
111 = 691
flo = 666
I3L = 657
100 = 4lO
98 = 452
60 = 449

I3B = 448
110 = 439
91 = 173
67 = 325
60 = jOB

?.I
)v

180
L72
150
t43
180
156
].52
a)

180

-::

= 870
= 865
= R76
= BLZ
= 778
= 748
= 709
= 6l-7
= 587

= 900
= gg2

= 851

= 799

= 789
= 720
= 547
= 565
= 472
= 1l-8
= 206

2.468 sek
2.798 rr

r.522 'r1.226 ''

+158+
+150+
+ 1_57 +
+165+
+180+
+I34+
+L54+
+L52+
+170+
+178+
--r- L+7 +
r- I0B +
+ 77 +
+ 72 +
-r- 72 +
'1- 95 +
+109+
+ Zj +
+ 66 +
+I

K]asq G-int (Medborgarskolan, Uppsala vandringspris)
1. Egon Qvarnström Stockholm 180 + 180 + tBO + 180 + 150
2, ÄXe Qvarnström Vingarna, Sth.152 + tBO + 180 + l"B0 + L73
1. Rune Johansson NAIK It5 + 180 + 180 + 180 + l6L
4. 01of Nerud. Malnö l-25 + L62 + 180 + lBO + 165
5. Elnar Håkansson Malmö l-r9 + lBO + L59 + 140 + 140
6. Anders Håkansson Malmö 158 + l-56 + 180 + 107 + L47
7. Bengt Br-omberg Fk Gamen l.20 + 120 + 128 + l-62 + L79
B. Sverker Andersson Skara 110 + I02 + 161 + l-29 + 95
9. lars Qvist Skara 77 + 120 + 180 + 117 + 93

Klass F-int (Vär'namo Maskin
1. Rolf llagel Mahnö
2. Arvid Karlsson Linköping
3. Sune Wickström Fk Gamen

, Jan-Olof Åt<e sson l4almör' Valter Joh.ansson lammhult
6. Börje Magnusson Klippan
7. Göran Dacke Landsbro
B. Kje11 Wahlqvist Klippan
9. Sture Karl-sson Katrineholm

10. Lars Käll Skara
11. Rolf Stigbrant Reftele
12. Christer Benjaminsson

Lastävling_ (A/B Värnano Gummifabrilcs vandrJ-ngspris )
1. Flygklubben Gamen, Norrköping
2. Aeroklubben i Malmö, 1ag 5
1. Flyggänget, Klippan
4. Aeroklubben i Malmö, fag 6

A/B vandringsprls )
180 + 180 + 180 + 180 +
180 r 180 + 180 + IB0 +
161 + fBO + 180 + 180 +
155 + 180 + ]41 + 180 +
180+180+ 87+L76 +
I27 + 168 + 164 + ]-74 +
L15 + lO9 + l-47 + L77 +
I79 +L57 +120 + 89 +
B0+---+110+I75+
95 +104+ 82 +l0l+
81+ 78 + B7 + 72 +
75 + 5? + 79 +---+

Badi_qslymlng,_BC IV (L/B Stenberg & Co, Nässjö vandringspris)
1. Rolf Dil-ot
2. Gunnar Pettersson
3, C.E. Andersson
4. 011e Sjögren
5. Rune Johansson
6. Jan Jensen
7. E. Sjögren,

l,Ia1mö
Tibro
Tlbro
-!'alkenberg
Norrköping
Falkenberg
Kri-stinehamn

852 pcäng
560 '|t

626 ',
559 '!r

368 tr

rgg '43.



Serietäv1aq
Under den senaste säsongen var deltgarantalet i serj-etåvlin6en

mycket litet, trots att även moriell-fllfgare från Kronobergs 1än deltog'
på torUundsstämman i Tallnäs var det ciärför taL om att helt upphöra
med denna tävlingsform. De fl-esta aktiva tävlingsmodel]flygare var
dock emot detta förs1ag även om de ansåg att tävllngens uppläggning
kunde modifieras något för att göra serietävlingen mera populär. Så
besl-öts att antalet tävlingar i seri-en skulle minskas från sex till
fyra samt att endast de tre bästa resultaten ska]l räknas tiIl slut-
pi"otokoLlet. Varje tävling skall dessutom avslutas för sig ned pris-
utdelning. Därigenom betyder det inte så mycket om någon deltagare
skulle missa en täv1lng.

Vid förbundsstyrelsens sammantrdde i Nässjö den 15 augusti
fastställdes tävlingstl.agar och platser enligt följande :

den 28 september Feringe
den 9 november Ränneslätt
den 1 mars 1959 Vallsjön
den 19 april L959 Skilllngaryd

Varje tävling pågår under tre timmar utan periodindelning (tf.
11.oo - 14.oo) varunder den tävlande får göra fyra tävlingsstarter,
de tre bästa starterna räknas til1 protokolLet. ?oängberäkning:

Individuellt: 1:a , poäng

Den första serietävlingen amangerades på Feringe och blev där-
med också ett slags genera.lrepetition inför "Oktobertävlingen'r.
Mfk Stratos i ljungby svarade på ett utmärkt sätt för funktionärs-
uppgifterna vid d.enna tävling. Vädret var vackert med so1 och mycket
termik, men tyvärr blåste det litet för kraftigt så att en "max"-
flygning betydde att modellen hamnade i skogen. Bara från en av de
deltagande klubbarna noterades inte mindre än 11 flygnlngar utanför
fältet och tre utmärkta modeller försvann för alltid trots I'fusning"
efter 3-4 minuter. Sammanlagt 40 deltagare var anmäIda. Resultat:

2:a 4 tr

3:a 3 rr

4za 2 tt

5;a 1 rr

Startavgift 2z-- kronor, vid

Klass S-1 (21 deltagare anmäl
1. Mats Skogsfors Reftele
2. I",ennart Al-m l{yres jö
3. Ulf Erlksson Jönköping
4. Hans Petersson T,ammhult
5. Gert Johansson Landsbro
6. f nge l{arlsson Myres jö
7. Jan-Anders Svensson Jönköping
B. Bo Anclers son T.,andsbro
9. Anders Nordangård Reftele

10. Arne Svensson Jönköping
11. Sten Rooth Lammhult
12. Otto Henningsen Jlinköping
17. Tom Skogsfors Reftele
1^ Göran Svensson Myne'$3't'$' Lennart Bergqvist Jönköping
16. Egon Tofthön tjungby
L7, Arne Nilsson Ljungby
18. Bo Skogsfors Reftele
19. Ji.iri Känno Myres jö

Klass S-intr (9 aettagare anmälda,
1. Hans Petersson T,ammhult 119 'f
2. Arne Svensson Jönköping (ZO)+
1. Bo Rooth lammhult L35 +

Lagtävlan: ]ru I poättg
2za 2 tr

3za I rr

efteranrnälan 3 : -- kronor.

genomförde )
115 + 180 +
ll8 + (ZO)+
94+ 66 +

(+o)+ 54 +
77+ 78+
74 + (66-)+
64+100+

l-26 +
(36)+
42+
27+

t4l = 416 sek:
71 = 401 rr

'-- = 340 rr

I34 = 333 rr

(59 )= 288 I'

T0=Z4Z ,
75 = 240 I'

124 = 233 rr

75 = 207 ,,

)n^ r

--- = 2OZ rr

41 = 200 I'

115 = L97 rr

99 = 164 rr

ot
--- = L54 rr

48 - 151 t'

--- = 42 rr

)"7 lr

samtllga genomförde )(55)+ 89 + 180 = lBB sek.
140 + 119 + 91 = 15A rr

66 + (60)+ L+5 = 346 rr

då, 19
(gl )+
fBO +
180 +
L45 +
L73 +
98+

(4r)+
(zl )+
60+
59+

180 +
39+
40+

(+o )+

j5 + 74 +
(2r )+ 72 +
59+ 88+
22+---+

119 + (+o)+
42 + (31)+
46+ 52 +

41+ 53 +
)7+---+
52+ 51+

--- + --- +
--- + --- +



4. Sten-Åke Bol-ander Sävsjö (+5)+ 90 + 144 +

5. Georg Johansson Ljungby 91 + (gq)+ .60. +
6. ffiagait Fridell tråssjö- 79 + 79 + (ls)+
7. Svån-Gunnar Nil-sson lammhult 22 + 98 + 120 +
8. Göran Dacke Landsbro 57 + 52 + --- +

9. Sven-Drik Roseqgren Sävsjö 100 + --- + --- +

KlAes G (6 deltagare anmälda, samtliga genomförde)
1. ÅEe-TfiA sävsjö L77 + (ge)+ 120 + 106
2. Sven-Gunnar Nllsson Lammhult 128 + 180 + --- +

3. Otto Henningsen Jönköplqg --- + 25 .+ 66 + 101
4. Bertil Dolk T.,andsbro 52 + (Zd)+ 57 + 67
5. Gldeon Johansson l,andsbro 66 + 57 + (lg)+ 4t
6. Bengt Johansson Ljungby 62 + (+Z)+ 41 + 53

Klpss F (+ deltagare anmälda, J genomförde)
1, Görän Dacke L,andsbro 84 + 95 + l-80 +

2. Valter Johansson Lammhult 180 + 70 + (+Z)+ 85
t. Sven-Erik Rosengren Sävsjö 72 + 67 + --- + 56

T,*gtävlan
1. T,ämffiuT[- (H. Petersson, S-G Nilsson, V. Johansson)
2. Jönköping (U. Eriksson,'A. Svensson,'0. Hennj-ngsen)
3. Landsbro (Gert Johansson, B. Do1k, G. Dacke)
4. Ljungby (8. Tofthän, G.'Johansson, B. Johansson)

65
l22
_:9

299 sek.
271 '24r 'ir240 '|r109 '100 ',

401 sek.
308 rr

Lgz ,
L76 il

L66 '|r158 '|,

159 sek.
335 'L55 'r

876 sek.
961 '925 'r
585 '

180 = 455 sek.
80 = 180 rr

87 = t77 't
BB = tll rr

101 = 299 rr

(5A)= Zgg ,,

77 = 260 rr

71 = 224 rr

60 = 210 I'

( 3O )= 208 ,,

95 = 2A7 rr

116)= 201 ,,

48 = 201 rl

67 = 194 rr

56 = I79 I'

58 = ]-74 rr

40 = 170 rr

48 = 149 rr

Den andra serietävllngen blev av olika anledningar uppskjuten
en vecka från det ursprungliga programrnet och gick på Ränneslätt
utanför Eksjö söndagen den ]6 november. Vädret var utmärkt med sol
och svag vind. Lokal arangör var Eksjö Flygklubb. Antalet anmälda
deltagare var 67. Resultat:

KLass S-1
1. sGn E'ö;m
2, Bo Skogsfors
1. Arne Svensson
4. Hans ?etersson
5. Mats Skogsfors
6. Bertil Dolk
7. Gert Johansson
8. Lennart A1m
9. Jan-Anders Svensson

L0. Otto Henningsen
1l-, Kalle Stenholm
12. Ulf Erlksson
13. Anders Nordangård
14. Bo Andersson
r.5. Benst Rooth
16. Åi<e-l,inakvist
17. I{åkan Rydin
18. Arne Nilsson

Klass S-int
1. HäFT6TFs6on
2, Sven-Gunnar Nilsson
7. Sven-Erik Rosengren
4. Georg Johansson
5. Göran Dacke
6. Göran Svensson
7. Arne Svensson
B. Bo Roothg. Åt<e Lindbom

10. Georg KarLsson
11. Hagart Fridell
]2. Sven Kar'lsson
11. Bengt Johansson

Lammhult
Reftele
Jönköplng
Lammhult
Reftele
Landsbro
Irandsbro
l,lyre s j ö
Jönköping
Jönköplng
Jönköping
Jönköplng
Reftele
landsbro
Lammhult
Landsbro
Nässjö
tjungby

lammhult
Lammhult
Sävsj ö
L jungby
Landsbro
Myresjö
Jönköping
Lammhult
Nässjö
Eksj ö
Nässjö
Myresjö
lj ungby

180 + (55 )+
(69)+ 180 +
111 + (57 )+
(57)+ :-15 +
91+105+
90+I25+

128+ 55 +
58 + (17)+

(5r )+ 58 +
72+ 96+

(+o )+ 52 +
B0+ 58+'19 + 114 +
70 + (3+ )+

(55 )+ 65 +
(+a )+ 66 +
48 + (15)+

---+ 60+

96+
120 +
r77 +
90+

(ez )+
73+

(41)+
93+
92+
80+
60+
65+

(tz)+
57+
58 +
50+
82+
41 +

(67)+ l-25 + 85 + 180 = 390 sek.
87 + I?-6 + (67)+ 118 = 33I rr

(qZ)+ 10] + 100 + 110 = tL1 rr

69 + 63 +168+---=500 rr

102 + 180 + --- + --- = 282 rr

105 + 3Z)+ e5 + BB = 276 I'

65 + l.22 + 84 + (61)= 27L I'

65 +l42 + 56+ '--=261 I'

84+(59)+ 69 + 98-25l- rr

(lZ)+ 52 + 84 + 106 = 242 rr

52 + 83 + (37)+ +8 - r81 rr

45 + 25 + 55 +---=L25 rr

(2+)+ 35 + 27 + 25 = 87 'r



Klasg G

1. Bertil Dolk
2. Sven-Gunnar idilsson
1. Åxe r,ind
4. Göran Karlsson
5, 01of ljungdahl

Klass F
1. Göran Dacke
2. Georg Johansson
3, Valter Johansson
4. Gideorr Johansson
5. Sven-Erik Rosengren

Landsbro
lammhult
Sävs j ö
Eksjö
Eksj ö

Landsbro
Ljungby
Lamrnhult
Landsbro
Sävsj ö

(80)+ 87 +
:'23 + (eA)+
(gr)+ 95 +
93 + 75 +
68+ 28+

95 + 180
137 + 92
].lE + 108
--- +
--- +

l-60 + L56
L62 + Lzt.
( 9Z )+ r29
(65 )+ tt7(er)+ 44

6 poäng 735 sek.
5"657'|,
4"646'r
4|625'
4"422rr
3"583rr
3"541 '|,

1"548'!,

poang
il

ll

il

il

6 poäng 2O2t sek.
3 u ]-924 ,,

2 " l-335 '|,

1 n 1244 'i,

362 sek.
152 rr

32I rt

168 ,
95 rr

479 sek.
421 il

405 ,
177 ,
100 il

IL47 sek.
1101 il

659 ',
474 il

42L rr

410 rr

Juniorklass ResuLtaten är tyvärr icke til1gängliga.

(go)* I6t +
(ge)+ 140 +
126 + 150 -r

L29+ 87+
24 + 12 +

Petersson, S-G Nilsson, V. Johansson)
t Johansson, B. Dolk, G. Dacke)
Nilsson, B. Johansson, G. Johansson)
Erikss6n och Arne Svensson)
lind och Sven-Erik Rosengren)

rg Karlsson och Göran Karlsson)

10 poäng
4"
4,
5u
3u
3u
2'
1n

10
7
+
4
I

Lagtävl-an
1. Itmmhult (H.
2, T,andsbro (Ger
7. Ljungby (4.
4. Jdnxopins (g1f
5. Sävsjö (Ake
6. Eks jö (ceo

Sammanlag4q pggngg1ällningen- e!19g_1$_gmgågggr av serie,tävlan 1928-59

Klass S-1
1. Mats Skogsfors
2. Sten Rooth
3, Hans Petersson
4. I-,ennart Al-m
5. Bo Skogsfors
6. Arne Svensson
7 . tllf Eriksson
B. Gert Johansson

Klass S-int
1. ttäiTT6Gi6son
2. Arne Svensson
3. Sven-Gunnar Nilsson
4. Bo Rooth
5. Georg Johr+nsson
6. Sven-Erik Rosengren
7. Sten-Åke Bo1andär
B. Göran Dacke

778 sek.
62r il

57L rr

509 ,r

57t '4Lt ':299 ,
tgL rr

724 sek.
660 il

538 tr

lg2 rr

168 rr

L66 ,
98 rr

BIB sek.
740 rr

423 '255 ,
333 ''

Klass G

Å[.e =finA
Sven-Gunnar Nilsson
BertiL Dollr
Otto Henningserr
Göran Karl-sson
Gideon Johansson
01of Ljungrlahl
Klass F

GdIan-Täcire
Valter Johansson
Georg Johansson
Sven-Erik Rosengren
Gldeon Johansson

B poäng
B,
7rrt'
2"
1'
1il

1.
)
7
A

6
h

.7

1.
1.
7.
4.
5.

Reftele
lammhult
I-,ammhult
Myre sj ö
Refte 1e
Jönköping
Jönköping
Landsbro

Lammhult
Jönköping
lrammhult
Lammhult
L jungby
Sävsj ö
Sävsj ö
Landsbro

Sävsj ö
Lammhul-t
Lanclsbro
Jönköping
Eksjö
Landsbro
Eksjö

Irandsbro
L,ammhult
ljungby
Sävsjö
Landsbro

LaetävlAn
Kronobergs Tlygklubb, Lammhult
Mfk Mercurius, Landsbro
Jönköpings f'lygklubb, Jönköping
Mfk Stratos, ljungby

1.
2.

4.
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Skala 1:,8
(aetatjer 1:1)

' lf mn rostfri ståIPlåt

2y*3 2x2

S-L modell
Hans Petersson
Hagaborg, Tolg

Smålandsmästare 1958
443 sek'

5 za Oktobertävlingen 1958
5+I sek '

2xtr0



l4od e I I e r_gå* smat-?.+a st+el g_{sk33

Smålandsmåst:rre 1958 i klass S-1 är Hans Petersson från Tolg.
På tjungby verkstadsskol-a byggde llans i vlntras två S-ettor efter mo-
derna konstruktionsprinciper, se ritningen på föregående sida. Båda
modellerna är mycket tika varandra, enda skillnaden är att den ena
S-ettan har vita och den andra svarta vingspetsar. Vid smålandsmäs-
terskapstävlingarna i Jönköping var modellerna otrimmade, därav det
svaga resultatet. På oktobertävlingen var han fortfarande utan tur
men fick ändå 541 sek. Genom noggranna försök har vi funnit att S-1
modellernas normala. flygtid är något över 120 sek, ett verkligt gott
glid för en S-1:a.

Närmast efter Hans Petersson kom Gör"an Svensson och Inge Karls-
son f rån Myres jö , de f 1ög mecl byggsatsmodellen "T,aruska "

S-int klassen virnns av en AV de verkliga veteranerna inorn snå-
l-ands mode11flyg, Sven-Grrnnqr Nilsson från Lidnäs. Detta var ttS-G's'r
sjätte smålandåinåsterskap. Åren 1950, 1951 och lgr2 vann han S-1,
år 1956 S-int och år L957 G-1.

Sven-Gunnars bästa segelmode11 är rr19rr, denna S-int mode1l bygg-
des till Vintertävlingen L956. På F 9 i Göteborg fick modellen känna
på en verklig snöstorm, men hur den skulle ha klarat si.g under dessa
svåra förhållanden blev inte bekant då tävlingen instälIdes efter
första perioden. "19" är en mycket 1ätt model1, den behövde t hg bly
vid tyngdpunkten för att väga enligt reglerna. Under våren 1956 bygg-
de Sven-Gunnar en liknande model] men med mera hårdträ och sidenkläd-
sel, den flck numret rr20rr. På AKM:s Pingsttävling L956 f}ög Sven-
Gunnar båda dessa modeller utan någon större framgång, men r'20' flög
bort och kom lnte tillbaka förrän flera månader senare. En vecka ef-
ter Pingsttävlingen gick Smålandsmästerskapen i Jönköping och där ha-
de han bättre tur och vann S-1nt klassen med r'19rr på 67I sek. På
"nittons" meritllsta står också en andraplacering på Smålandsnäster-
skapen l-957 och länsmästerskap för Kronobergs län år l-956.

Till SM 1 Jönköping 1957 var det tid att bygga en ny modell, det
blev tt21r'. Den 6;amla rr19rr ansågs dock vara säkrare och användes på
aIla SM starterna, tiden blev 661 sek. vilket gav en 12:e placering.
På Smålandsmästerskapen 1958 användes rr19rr I de tre första och tt2l.ir
ti11 de båda sista starterna, ti(i 720 sek. Oktobertäv1lngen 6lenomför-des helt med rrf 9 rr, sedan en nykonstruktion ttzztt visat sig vara ganska
misslyckad. den garnla häcken fIög bättre än någonsin tidigare oöfrfick ihop hela 825 seknnder.

Vi tar nog lnte alltför mycket fel om vi säger att rrfgr' bygger
på Karl-Helnz Denzins konstruktioner (Vt't 2:a 1951) medan "21" har ta-glt intryek från Rudolf L,indners "Spinne" (Vär1dsmästare :.954 och 55)

Tvåa i S-int klassen blev Bo Rooth, Tolg med en egen konstruk-tlon som vi skall ge rltning till i ett kommande nummer och l:a S-1
vinnaren Hans Petersson rned en "Nordic " som han hade modifierat nå-
got för att få den startsäkrare. Hur dettri skall gå till skal1 vi
också tala om vid ett annat tillfäl]c.

över1ägsen segrare i G-lnt kla.ssen på snålandsmästerskapen, lik-
som på alla serietävlingilr han deltog i uncler'säsongen 1957-tB,'var
Jörgen Gustavsson, Jönköplngs Fk. Då Jörgen Gustavsson för närvarandevistas på annan ort har vi tyvärr cnda.st lyckats skaffa ritning ti]I
hans reservmodell. letta är en enkel men effektiv konstruktlon sonr
även har byggts av andra medlemmar i Jönköpings Frygklubb.

Andre man i G-int blev Sven-Gunnar Nilsson med en gammal G-lnt
qode!|' byggd ti11 länsmästerskapen I956, men sedemera modlflerad
för_50 gr' gummlmotor. Det bästa tävlingsresultatet med d.enna mode11ar 775 sek på SM 1957.



Populiir smålandsmästare i F'int klassen ble'r Gijran Dacke .från
landsbrö, trots att han missade första starten. lacke har också va-
rit suverän segrare på de två serietävlingarna som har håiltits i
höst. rt0h-va-tung'r är preCis vad rnan tänker nä.r r, i första gången
tar 1en modell som väger enligt dan nya I'-regeln, men vrid prestan-
dan beträffar så ar cie nya modellerna nästan lika bra som de garnla,
vilket inte minst Dacke har visat. På rrtningen sor vi den modell
som Dacke använde på smålandsmästerskapen, det år.r cn helt ny mode1l-
typ som säkert har .framtiden för sig.

Vingprofilen är L2% tjock med 6iX vrilvning, sta.bbp::ofilen är S/'
tjock med rak undersida. Anfal-lsvinkla::: vingc, + 2r54, stabbe 0o.
Tyngd.punkt 85 %. Motorriktning Oo. Stabillsato;:n snedstätld för
glldflykt åt höger.

På serietävlingen har Daclce haft en ny mocle1I, liknande Geral-d.
Ritz "Hothead". Vi hoppas få ritning ti11 denna fijrnämliga konstmk-
ti-on ti1l nästa nummer av MODETLFTYGBLADE!].

2za i it-int kl-assen blev en 28-år1g lantbrukarc från Asa, vid
namn Valter Johansson, ritningen visar hans bästa moclel1, det är enI'skräpkärra' sammansatt av delar från tre gamla byggsatsmodeller.
Vingen kommer frfrn en r'l{ordicr', kroppen från ent'Caiypso 50" och
stabilisatorn frän en Keil-Kraft "Sky1on". Denna komblnation prova-
des för första gången den l-1 majr söndagen fijre Kristl Hlmmelsfärcls
dag då smål-andsmästerskapen skul"le hållas. En annalkande åskfront
gjorde att trimningen forcerades, plastpropelle::n utbyttes mot en
träsnurra och molorn fick gå på fullvarv. Resultatet blev en jätte-
stor looping som slr.rtade några decimeter under marken, det var inte
mycket som var helt när modell-en drogs upp ur g"rrttjan. En annan mo-
deIl (Calypso Major med en PAW Speclal) fick i all hast göras klar
och användes på smålandsmästerskapen, rnen den här visade model-len är
betydligt bättre och har använts på SM och Oktobertävling. Förhål-
landet rnotortid/flygtid är ungefäi 16 för denna modc11.

I ett kommande nummer av MODELLFI-,YGBLADET hoppas vl få med fle-
Ta ritningar och beskrlvningar 1111 de frärnsta mocl,;llerna från små-
landsmästerskap och serietävIan.

Linkontro11träff
Skillingaryds Model1f11,rgklubb inbjuder till linkontrollträff på.

Skillingaryds Tdrottsplats söndagen den 30 novennber 1958 kl. 10.oo.
Tävllngsheat kommer att genomföras 1all-a klasser där det fj-nns vil-
11ga deltagare. f Combat tillämpas de regler som har gä111 vld tidi-
gare tillfällen.

Vi hoppas att alla linkontrollflygarc i Småland möter upp till
denna lihkontrollträff .

Omsla,gFbllden
Omslagsbilden visar i{oh lang-Chluns senaste välbygge en SAAB

S 18 A med två Taift:tr Hurrican motorer. Foto: Gunnar Sparr, Växjö.
---c0o---

I förra numrct av MODIJIT-,FLYGBLAIET utlovade vi bl.a. referat
från de tyska och amerikanska mästerskapstävllngarna 1 modellflyg.
På grund av utrymmesbrist måste emellertid. dessa ri:fe:rat stå över
till nästa nummer.

I nästa nummer kan Ni också vänta referat fiån i{ordiska Mäs-
terskapen i Tönsberg, "Öststatsmästenskapen" i Buclapest, linstyr-
nings-VM i Bryssel, radiostyrnings-El4 i Darmstadt s:rmt den inter-
natloneLla tävli.ngen för flygande vingar i Holla,lci. Dessutom blir
det massor av rjtnlngar til1 1958-års främsta modifler.

För värdefull medverkan i detta nr. av M0DEI.,r,FLYGBI-,ADEI vill
vi särskilt tacka Otto Henningsen Jönköplng, Stlg Karlsson l{ässjö,
Gunnar Kal6n Norrköning och Lennart Tysklinrl Enköping.
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S-int modeller
Sven-Gunnar Nilsson
Box 4, Lidnäs.

TävLipgsresultat : iUf .a. )
1:a Smålandsmästerskapen 1-956 67:.. sek
2:a Smålandsrnästerskapen 1957 574 sek
L2za Svenska mästerskapen 1957 66J. sek
1:a Smålandsmästerskapen 1958 72O sek
2:a 0ktobertävlingen 1958 825 sek
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7I r7

Ptopeller
46 osn dla.
fälIbar

G-lnt, mode1l

Jörgen Gustavsson
Jönköpings Fk

Smålandsmästare 195B

120

Skala 1:10

De två främsta G-int modellerna från Smålandsmästerskapen 1958

G-int modell
S - G Nilsson
Box 4, lidnäs

Smålandsmästerskapet -58

Vinge: SI 65008, modif.
Stab.: B% Cta* Y,f1ap.P{ope11er

55 cm dia.
fällbar

L2 strängar 6

14 strängar 6

Bästa resultat:
775 sek. SM -57

Trim t höger/vänster

= 50 gr,
Plrelli = B0 gr

118

:

x1
x1



Propel-1er
Bx4 Tiger

Tatone,'D/T Tick-Off "
"fusning "

101
67

Webra l4ach T

9x4 Tornado nylon

,,08-vA-IUryG "

F-int mode11

Göran Dacke
I ..Asvägen 5 Lanrlsbro

Smålandsmästare 1958

Skala 1:10

>12,5

Fototimer

Taifun
"Hufficantt

F-int

>< 12
:

>:u><
:

I

t

- tidml
i
I

"1

l0
150

17 >:

115

Valter Johansson
Hångeryd, lammhult
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på detta uppslag vlsar vi de tre främsta modellerna från de

sovjetryska mästerskapstävlingarna i modellflyg ät 1957. Ritningar-
na ger a1la kända data.

Profilerna är mYcket avancerade:

S-int Averlanov

G-int Kornienko

Verevkine

(....'.L6

Vikter I
viffi-lZo s
Kropp 140 g
Stab. 5A e
Motor 150 S
Tiner;Q[g

520 s

F-int modell
Verevkine

S ovj et

Skala 1:10
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9" propeller



S-int
A. Averianov

Sovj et

Vikter
Vinge 150 gr
Stabilisator 20 gr
Kropp 70 gr
Nosvikt 100 er

. 410 gr

Vlngyta 2Br5 a^7
Stab.yta 5,5 dm-

Skala 1:L0

Vikter
Vinge 41 gr
Kropp 56 gr
Stab. 8 gr
Prop. 47 gr
Motor-QQg

232 sr

G-int
Kornienko

Sovjet

Vingyta L5,2
Stab. yta 7 ,7

TP S5%

-2dm^
-ldm

Skala 1:10

, Motor 78 cm (lZO-580 varv)i Propeller: 54 cm dia. fäIl.
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