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0stgöta I M blev vintertävling
Finspång sklubbe n örnen arrangerade 1950 års lM på Bråvalla flyg-

flottilj. Iävlingen som från början var utlyst till den l0 okt. blev
tvungen att flyttas ti-ll den 20 november, på grund av en nationell
tävJ-ing som hastigt och lustigt dök upp på detta datum. Tävllngsdagen
inleddes ned yrsnö r3 gr. kaflt och 6-7 sek. meters vi.nd och detta ned-
förde en krävande tävling både för arrangörer och tävlandc. Tävlings-
detaljen sköttes dock ned bravur av Finspångsklubben och resuftaten
son nåddes av de 50 deltagarna var inte heller dåliga med hänsyn til1
vädret,

Göran Åbergh, Gamen, blev namnet på årets mästare i S:int. Han
avslutade därmed tävli-ngsåret med en seger som var mycket vä1förtjänt
efter fina resultat av honom hel-a året. Anders Hermansson kom tvåa
före fjolårets mästare Gunna-r Kal-6n och den Gamentrion var ganska
överlägsna sina medtäv1are. Stig Johansson, Örnen, blev fjärde man
fö re R. Hanö, N.A.F.K.

G:int klassen bfev en strid neil-an i första hand Rune Johansson
N.A.I'.K., Lennart Tysklind, Ornen, Ragnar Åhman, Gamen och lennart
Petersson samma klubb. 1de1 välkända namn med nya "östgötenrr Tyskli-nd
som debutant i detta sammanhang. Placeringarna bfevo också i nämnd
ordning med Johansson i bäst forn av de fyra.

Magnus Eriksson, Gamen, även han debutant i Östgötasannanhang,
segrade i F:int, före titefför s vararen Arvid Karlsson, linköping
Dessa två hade en jåmn stri-d cm segern med Ganentrion Ulf Björnstig,
Carl-Erik Äun6r och Stig Gustavsr:orr strax efter. Ivar I'{arcusson, 'Jr-
nen, som 1åg på tredjeplatsen efter fjärde perioden, gjorde ett ödes-
di.gert nonteringsfeJ- med stabj,lisatorn i sista starten ned 26 sek.
och en 7:de pJ-ats som följd.

S:1 kl-assen top rades av iars Bokvist, Linköping före Olle Kr:ant z
i{.,4,,F.K. och Benny Rossol sanma kl-ubb.

I lagtävlingen hade Gamen två lag i topo med Ornen, Finspång
G. K,

Klass G: int
närnast.

Kfass S : ilt
1. c.-I5ergh--
2, A. Ilernansson
l. G. Ka1än
4. S. J ohans s on
5. R. Hanö

Klass F: int
l-. M. Xriksson
2, A. Karl sson
l. U. Björnstig
4. C -E. Aun6r
5. S. Ous tavs s on

Lag: 1. Gamen I

Gamen 775
Gamen 77L
Gamen 693
Finspång 553
NAFK 53'

Gamen 391
Linköping 879
Gamen 840
Ganen 80,
Gamen 775

2273 sek, 2. Gamen

1. R. J ohansson
2, l. Tvsklind
I . R. Åirman
4 . 1.,. Pe te rs son
5. G. Kaf6n

Klass S:_l
1. L. Bokvist
2. Q. I{rantz
l. B. Ros$e1
4. B. Lj-ndgren
5. P. fvarsson

NAFK 9OO
I'inspång 855
Gamen 75C
Gamen 517
Gamen 567

Linköping 598
I'{AFK 442
I'IAFK 3A3
I,IAFK 286
Finspång 257

II 2225, l. Örnen 2105 , 4. IiA!-K.
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Ons l ag sb j- l-d en

0nslagsbilden är från sommarens "Sofstadsträffi'vj-sar göteborgaren Ulf Carlsson med sin modell av
Iotor Lennarth l,arsson, Solna. Nämnas ka.n också att
klubbtäv1ing den 20 nov. med perfekta 90C sek.

i Karl-stad och
" PIa duskar! - typ .

Ulf vann AKG: s

Förbundskas sören meddelar att
te göras mindre tilI formatet och
det. Detta av ekonomis],ra skä1 . Den

,9 numerera för år f96l är välkomnen

I,IODXIIFIYGBLADET under år 1961 mås-
för övrigt enklare i hel-a utföran-
som trots denna varnj-ng vågar pre-

med 5 : - kr til-f post,qiro l-2 1, 84.
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Arvld Karlsson segrade i Europa-Cupen
Den 13-14 augusti avhölls årets Europa-Cup i Saar under traditi-

one 1l-a f orme r.
Vädret var dock icke det bästa, utan sol och regn avlöste varann

och gjorde tävlingen nycket chansartad, Tävlingen gick som vanllgt på
två dagar, lördag och söndag, med 75 tävlande från 10 länder.

De sor^n representerade Sverige voro i klass S:int Anders Hermans-
son, J.0. Akesson och Gunnar Ka16n. I F:1nt Hans l'riis, Ulf Björnstig
och Arvid Karlsson. I G:int Bertil Flodel_l-, Rune Johansson och Thomas
Johansson. I Flygande Vingar Knut Andersson sarnt utom täv1an Rol_f Ha-
ge1 i F: j,nt.

Arvid Karlsson bl-ev det stora g1ädjeämnet ur svensk synpunkt ge-
non sin seger i F:int med fem max som han var ensam om att nå och åonvar bra gjort i det mycket svårflugna vädret. Han fortsatte här dentraditi-onen att F-segern skalL gå ti.ll Sverige, ty Hans Friis har ju
segrat de två föregående tävlingarna. (ttott Hågel har också vunnit engång,_vi1l jag minnas_. Red.anm. ) Uff Björnstig belade !:de plats och
Hans Friis, -som flög bort sln modell i fjärcle ötarten, bLev i2ra.

Anders liermansson blev bäst a.r svenakarna i S::.nt rned en femteplats.Han_hade dock ingen av sina bättre dagar vllket för övrigt gä1-ler även Jul-le Äkesson på 11 :de och Gunnar falän 19:de plats.c. Vaiet-to, Italien, segrade med goda 864 sek,
Gummimot orkl-a s s en fick en absol-ut otippad segrare genorn C. Mer_

serburger- från spanien. Han noterade 8?2 såk. och var en-populär seg-rare och bra debutant i internationellt sammanhang, eftersön det vär
forgla gången spanien deltog internat ione 111. rväå li.ev c. Maibaum,Tyskland, fl sek. efter-,_Rune Johanssonr5:a, Bertil Flocie11 , 9:a och
Thonas Johansson L8:de blev de svenska placåringarna.

-Schmi_tter, . Schweiz, segrad.e i Flygande Vingar före l'/. GerlachTyskland och Knut Andersson s_orn denna-6;ång var maxIlg att ta upp stri-den om segern med de bästa. ^Han har gått iram fint i den kl_assen.
De svenska lagen kom på nedaljol"ats i samtliga lagtdvl ingar, näm_ligen trea i den sammanräknade lagtävlingen ned äen bästa i iesp. s,G' F och tr'v. Där delade Tyskland och schwei.z segern. Tredjeplats^ bJ_evdet även i s:i-nt efter rtar-ien och ryskland, -antiraplatö i n efterTyskland och tredjeplats 1 G efter Tyskl-and oån ftatiån. G.K.

1.

F
Lt.
19.

^ K.lass,g:int (25 deltagare) Max: 6 4 6 11 5 jzu, varetto ltalien IB0 + l-44 + 180 + 180 + 1BO = 864H. Wagner österrike 180 + I80 + 84 + 1BO + 180 = gO4
_f.:_ {rQres Schweiz 84 + i-74 + 180 + 1BO + t8O = f9gA, Hermansson sverige 162 + l-19 + 98 + teO + 1i+ = lTlJ.O. Åkesson Sverile 89 + 180 + 72 + I72 + L24 = 6.7G. Ka16n Sverige 1lö + 140 + 99 + 
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1. C.
2. G.
2'-M=-
ED
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10 m

Kl-ass F:intr. A.Tä;ts$;-
R. Hage I

2._G. Guerra
9. U. Björnstig

12. H. Friis

Me rse rburge r
Maibaun
Rild1e
Johansson
F1ode11
Johansson

Schmitt e r
Ge rl-a c h
Andersson

( zt- deltagare )
Spanien
Tyskland
TyskJ-and
Sverige
Sve rige
Sve rige

(tB det-tagare )
Sve rige
Sverige
Ttal ien
Sve rige
Sve rige

244
180 = 872
161 = 861
I54 = 842
180 = 911
]-24 = 77l..
--- = 568
127

180 = 900
178 = s94
1r0 = 950
162 = 736
-- - - aq"7

'lo

180 = 4s4
74=455a
83 = lBSs'

1t-
152
180
180
1r-4
180
118

3
180
180
180

92
r-17

I2
180
180
10n

180
141
180

5
180
l-76
180
l-34
180
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Flysande Vingar (f1 del-tagare ) 1
68
9B
B7

.L

1D

2. w.
3. K.

Sc hwe i-z
Ty sk land
Sve rig e

+107+
+107+
+ 66 +

16+ 91 +
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Nytt från FAf

Det var med stor spänning som modellflygarna såg fram mot årets
sammanträde med FAI:s no del lflygkonrn i ss ion (CIAM). De första rappor-
terna från mötet har nu kommj-t och åtminstone fri.flygarna kan dra en
suck av lättnad. Det blev ingenti-ng av de befarade rege 1ändringarna.
Sänkningen av notortiden i- F:int är dock en mera genomgripande änd-
ring än de ffesta kanske inser. Det går inte gäma att fortsätt.a med
att flyga de gamla model-ferna som normalt gjorde omkr. 200 sek. le
kommer knappast att flyga 2 minuter nu.likaså är motorer, sori är svå-
ra att stanna exakt (ex, Oliver Tiger), färdiga för skrothögen. i{ur
l inkontrol-lf lygarna reagerar för de nya bestämrrelserna är också obe-
kant.

Fullständigt referat från FÄI mötet fj.nns i KSAK-nytt och SMFF:s
sekreterare lars Åndersson har gjort den utomordentl-igt kl-ara sarutan-
fattnlng av besluten son vi citerar här:

1. K onstruk ti ons regl-e rna
Det har besLutats att nuvarande k onst ruk tionsregl er skall gälla

till-s vidare i samtliga grenar och klasser. Frågan om ändring av
konstruktionsregle rna skall- först upptagas tilL behandling; vid års-
skiftet 1962'L963.

2. Motortiden - F: int
Motortiden 1 F:int sänkes tilf 10
l. Linläneden - S; int
linlängden för segelmodeller får

sekunder.

e j överst j-ga 50 nete r vid 5 kg

de11er
sregeln för friflygande mo-

nax-tiden fr,o,m. första omfl-ygningen ökas med l0 sek.
per start, d.v.s. max-tiden blir i första onf J-ygnl rgen 21C sek., i
andra omflygningen 240 sek. o.s.v.

5. Team-racin€
Fr.o.rn. 1961 gäller följande åndringar i team-racing: l,indian.

ändras tj-11- 0,3 mm. Hjul-diam. nin. 25 nn. Monoline får ej användas i
TR.Handtaget skal-l- hållas mot bröstet under hela flygningen utom vid
pa sse ringar.

6. Speed
Fr.o.m. 1962 slel-L speciellt handtag användas och endast 2 stan-

dard.bräns1en fåi användas nämligen 20% rj'cj-nolja och 80% metanol a1-
ternativt 25% ricj-nd.ja och 75% metand.. Så1edes lnget nitreringsme-
de1. Handtag och bränsle skal-1 tilf handahåll,as av arrangören.

7 och 8. Stunt och Radio
Tävlingsprogranmen j- stunt och radio komner ått ändras betydligt.
tr'örslaget orn i-nga kons trukti onsändringar (som fick många andra

konstrukti onsfö rslag att falla ) , lO-sek -regeLn och mätproceduren samt
skil j eflygningsrege 1n var svenska förs1-ag. I samband med skiljeflyg-
ningsregeln föreslogs (också från svenskt hå11) ett annat alternativ:
De som har 5 max får flyga en tre-perioders tävling med ökad naxtld.
Man beslöt att försl-aget skulle prövas i olika 1änder (ty många blev
intresserade) och kanske kommer en sådan final att tillämpas någon
CånC i framtiden.

Tekniska frågor rörande friflygande , l instyrning och radi-o skal-l
i fortsättringen handläggas inom skilda specj-alkonmittöer.Dessa fack-
komnitt6er till-kon efter oändliga diskussioner. Dierantz hade föresla-
git att tekniska frågor skulle avgöras i samband med VM-tävlingar och
att varje nation då skul]e sända en delegat titl Vlq.På så sätt skul--
l-e ekonornin b1i avkfarad. Detta förslag nedröstades emellertid.

Efter Iänga diskussi-oner skulie så kommittäernas sammansättning
bestämmas, och då det var omöjligt att enas beslöt man att delegater
skplle vä1jas bland de på nötet närvarande.

, rt tr'riflygande kommitlqn: Jääske Iäinen, Flnla nd (ordförande ), Czepa
7.(östemige),Eh1ing(USA)ochirzcinst<i(?ålen).



- ., I+n?!.yrlinflpkommitt6+: .Beck,Ungern (ordförar:r -, ),Aarts (Holland)BartheL 
. 

( rtal-ien), cä-nylr;eckoÅIoiarien ) oc h llc,;tiån iE;si;;ei:""'RaQ i o? Ivsni.:uPk oI mi tt6 i : Good, USA t "i.arå.urJ " 
j, -ij"ää"-i!" 

rliu i, )Goyvaerts (BeIgien), rlaie r lTyskt aåa ) och -,tichof I"'(r"ÄiårA j.
Till pre sident i modeflfl_y-gkomnisslonen 

. 
valdes H. J. Meier ( Tysk_l-and) och -tifr- vrce precident ir;i. Ni;[;ii"--t.r"äiä"aj'"åri'iur 

""r.-reterare R. geck ( Ungern )

f nte rnat i, one l_ 1 tävli-4gskalender l_961-
den 12 februari {i+lg!E Int. vintertävting
*::9-? llllt @ F;ir1y;;avrinsden 2-3^ju1j-- QsTäEIIä arppoläienden 26-28 juli -- sfF]äTTg4 våi.ie"-poicaren
den 5-ayqusti iE_" -- r"ragne;siyraa modeller
{en }l-ra augustj- JG6sTävien s;äråaåire,
9:: i0 ?ygy"lt F","i." iåi. ,åårotävrj.ns
3:: ?."fg.:i!:i . F*+äd . IM, s;i;;, -ä,i,,il n,i"t
1:"_1!;iJ.:eptemberjFG]äi- eu, iinstvrning
:l :1:1:1?+11 {"e FE I,roiaisiiå Landsf,ampen
:? :i:l:p+*q i$ {a+äq Flvs;;d; vi.ngarej fastställd dag EnsG,n-A VUI " inomfrusmo de t_t- er

S pe e dhandtac
I'lya speedhandta4l fast-
ställde s på senaste IAI-
mötet. Dessa skall_ vid
internationella tävl_in-
gar till_handahålfas av
tävlingsle dningen och iprincip innebär nyheten
att hendtagen i sidl-ed
är fret styrda av pylon-
gaffeln, Detta rnedger
att whipp ingpr oble me täntligen fått sin lös-ning, särskilt som man
dessutom angivit i reg-ferna at L varje försök
att på något sätt öka
mode 1J_f1ygp Ia ne ts has-
tighet i speed eller
teanracing under denofficieffa -Clygningensi{alI rqdföra d i skva l"i _fikation. (Liknande ar-
rangenang även oå mono-
line-handtag. ) -

c'Skiss enl-. D'erantz.

i



Christer SöderberE:

Kiell Rosenlund 2:a i VM för l-instyrda model]f Lysplan.

1960 års VM för linstyrcla
modellflygplan arrangerades av
Ungerns aeroklubb på Budaö rs
flygplats utanför Budapest den
B - 12 september.

För tävlingen hade man gju-
. tit två utmärkta betongcirklar,

byggi 1 stora el-ektriska varvräk-
neverk för team-raci.ng, samt on-
gärdat c i-rklarna med skyddsnät.

Arrangernangen i- övrigt va::
bra utan att vara utmärkta. Det
man speciellt hade att anmärka
på var den dåIiga förbindelsen
mellan tävlingsledning och täv-
1ande.

I utmärkt väder invigde s
tävlingen på fredagen med narsch
till musikkår av tävlingsdelta-
garna från de 17 nationerna var-
efter första omgången i speed
och stunt satte igång.

I speed hade amerikanarna
sänt sina bästa och lntresset
kring den var rnycket stort. De
visade sig också vara rnycket bra
och belade efter första omgången
de tre främsta platserna red sj_-
na mon o -lineförse dda speedplan,
av vilka Bill Wisrriewskis var
snabbast med hefa 2)O kn/ Iin.

Wisniewski hade en hemg j ord
motor, som varvade mycket högt.
Denna notor skal1 nästa år börja
tilLverkas på Torpe do -fabriken i
U. S. A. Ovriga amerikaner kärde
ned Howler 1!, en specialmotor
ned för1ängt bakinsug för att er-
hål-]a resonans i in sugningsl-uf-
ten.

tjecker och ungrare körde
med sina senaste versioner av de
statst j.Llve rkade MVVSrespektive
MOKI, vilka dock syntes ha ringa
högre effekt än 1959 års versio-
ner.

Populäraste motor var annars
Super Tigre G20V, av vilka ita-
lienarnas Rossi-trimmade var
snab bas t.

Efter andra omgången hade
Ugo Ross j-, Italien, gått upp på
andra plats med 227 i<m,/tim. Tngen
av ameri-kanarna kunde öka och
svenskarna 1åg förankrade ganska

. 1ångt bak ned lBI för Ove Kje1l-

. berg, 180 för Bengt Martinelle

.' { och, 148 för Charfie Engqvist,

vilkens motor hade svårt att gå
jännt.

Stunten inleddes av U.S.A:s
väl-käntia pion jär Bob Palmer. Hans
senaste version av den välkända
Thunderbird verkade mycket vänd-
bar och trots detta stabil. Hans
flygni-ng gav J62 poäng, vilket
dock var nindre än väntat.

Högsta poängen nåddes av
C omposte 1la, Italien, som f1ög in
1015, Endc svenske repre sentan-
ten Chrlster Söderberg fick 840.

Lördagdn bjöd likaledes på
strål-ande väder sarnt tävlingar i' team-racing och stunt.Vj- svensk-
ar såg dagen an med förhoppni-ng
eftersom team-racing al]tid va-
rit vår starka gren. Det visade
sig också riktigt, när Kje11 Ro-
senlund efter första omgången
ledde tävlingen på 4.19 min.Hans
plan Miss FAI fTI gjorde drygt
160 kmiltim, v j,lket -ti1-samrnäns
med snabba ontankningar gav den
utnärkta tiden.

Närmast honom 1åg enge 1s -
nännen Yeldham och Long på 4.45
respektive 4.57. Den senare an-
vände den nya BTA 1! motorn, som
verkade mycket driftsäker men ej
full-t lika snabb som en trimmad
0l-iver Tige r.

Under andra omgången fick
Belgiens team-racingäss Bernard
en flygning pä 4.35 i ett heat
där han var e nsam.

Av svenskarna fick Ove Kjell-
berg 6,21- och Christer Söderberg
5.52, en tid son kunde ha bLlvit
onkring 510 om inte bräns1enål_en
hade gått sönder när 88 varv gått.

Ellipsvingen var i år van-
l-igare än någonsin, vilket gjor-
de att så gott som samtliga pi_-
l"oter utan större svårighet kun-
de pricklanda sina modelLer hos
mekanikerna för snabbare omtank-
ningar. Även metallpannan har
bl-ivit populär och dess kylande
förmåga var til-1 stor nytta för
motorerna i det varna vädret.

O1iver Tiger är fortfarande
den mest populära motorn i team-
racing, men de nya motorerna ETA
15 och Silver Streak börjar b1i_
svåra konkurrenter.

I andra stuntongången ökade

I



speciellt anerikanarna sin poäng Bernard, Yefdham och Kje1l Rosen-
nen bäst -vnr belgaren Grondal lund bfev tävtj-ngens höjdpunkt.
som fick L022 och J.edde tävlinger:" Rosenl_und blev några varv
Christer Söderberg blev tvungen efter i starten, men når hansatt skifta ti1l re se rvmotorn, vi1- Oliver Tiger vä1 blj-vit varm var
ken drog mer bränsle, varför det- hans plan det snabbaste och för-ta i.nte räckte ti11 den sista språnget ninskade, Vid första om-
manövern, fyrklövern, och poän- tankningen touchade Bernards ochgen sjönk till 796. Yeldhams plan,vilket gjordc yeld-
- Stuntflygningen har utveck- hams plan flygodugligl- för res-lats 1111 en prec i s i onshistoria ten av heatei. ttösenlund vidare
av !ögsta kl-ass, varför kravet efter Bernard, som han passeradepå domarnas konpetens måste vara vid B0 varv, varefter i-ran fort-mycket högt. Att skilja. på de satte mot en klar och mycket po-4 bästa under dcnna tävl_ing kan pulär seger.inte ha varit l-ätt för de 5 dom- G1ädjen blev enelLertidarna. kortvarig, ty det neddelades att

Den s.k. Palmer-skolan är hans fiialfiygning hade blivitfortfarande dominerande i stunt, diskvalificerää p]g.a. cj-rkel-och det innebär att man använder överträdelse rned änä foten. Den_stora el-l-ipsvingade plen med na regel hade antagits före täv_flaps för att erhålla^god vänd- lingei men genom äålig lrrfo.rn_barhet. Motorerna är på 5 - 6 cc tion ej delgivits samiliga täv-och nästan utesl-utande gJ-ödstift- 1ande, - Ul.ä. lnte Kjel1 Rosen-are, som under planflykt går med lund.ri.k brän s1e blandning och först I team-racingens lagtävJ.ingunder belastning i manövrer läm- kom Sverj.ge på cn hedranäe fjärlnar fufl effekt. depl_ats.
K onstrukti ocfiner s s för i år - Efter den mycket pampiga ochvar det s.k. d if f rr., ntial-f lapse t, ceremoniell-a pri- sutaeini_ngön, vid-vil-ket får planet att häIa linor- tog en uppvi sning av ptan'-i ,6åae

na bättre sträckta i manövrerna, stor och-iiten s[a la. lmerikane r_genom att det inre flapset får na Bob ?almer och Don Still f1ögstöffe utslag. formati onsflygn:ng ned sina stunt-Fortfarande i strårande vä- pran. Deras 6ästä numrner var ender inleddes den sista tävlings- iyggflygni.ng på t neiers höjddagen, söndagen, med sista om- måä-en- [a1v-meiers avstånd mei*gången.l speed. 1an planen.
Tjeckerna satteal-}t på ett Uppvisnin5;en rned ful_1skala-rort och f1ög med oprövade no10- plan tloa ur.ä. pa fallskärms-linespJ-an, och för Pech lyckades hopp i åängd, avaicerad flygningdet.bra genom.en flygning pä 227 i ]-grupp, där ledarplanet helakfilt1m. Amerikanerna kunde inte tiden låg på rygg, momentrollar

leller i denna omgång.öka, medan på 1åg frOJa'm.m.'"'
däremot Ugo Rossi :lick_upp ,en - Viä tävlingens avslutande
enorm segerflygning pä 237 kn/f. satte pech nytt*vär1d srek ord iAve! Ove KjeJ_lberg kunde i speed genom a1t använda tunnare
denna omgång öka tili J-88, vi.l- möno-line. Han nådde 244 kn/tirn,ket blev vårt bästa resultat j. viLket är 8 km,/tin mer än dei
denna klass. Canla som hölLs av hans landsmanFlnalen i tearo-racing meJ-lan Sladky. F.e su i tat :

9pgea., 1) .U.nos-si, Italien, .236 kn/tj.n 2) B.'wisniewski, USA, 2:,O. j)Z,Pech, -ljeckoslov. , 227. _4) .l .r'l:-gtrtingale, IJSA, ZZ7. iZ) X jeffUerg,
Sveripe. 188. 1B) llartinel 1e Sverioo 1aa >t ) i:.^,,; -* å,,^J,.^^ ',oSverige, 188. lB) tla,rtineIIe, Sveiige ,IeO. 

' 
Z4 ) Enquist, Svei,igerf+ölLas: 1) us^, 679 un/tin. z) T..iect<oslovakien. 6lz.'ai s,r}".i"å.679 un/tin. 

- 
2) 'ijeckoslovakien, hZ.'Aj-S"erige.

Grondal , Belgien, 2071 poäng. 2) R,Still, USA; 2Etun]: 1) r,. Grondal , Belgieni zolt poäng. å) n.stiir,-usel-eoee. llB.PaImer, USÄ, 2C56. 4) S.WooIey, USÄ
1636. Lae.: 1) USA. 2) Belgien. j) une

, 2043..29) Söderberg, Sverige,1636. Lag: t) usA. 2) Be.rgien. i) uneern. 1el s"".iä".
Team-racing; I) Scgna rd,/Li e tzm: nn, lJtgien, +.15. Zj"niö rk/Ro senlund.Sverige, 4..39. 3 )_!c_r.dhap/Ta.y1or, .England,4. 4j. i-7) gåqefUEr/noienl
lund, Sveriee, 5.)2. 2z) Enquist/i{iettbgrg., Sverigel 6-.2f1 -1gg: t) 7England.2) Ungen. r) r3ecirösro"aliFnlT)-sverieel /.



Peter Wanngård :

Eri {=1sE! g= !Y = r= 9el ee le =r=2! 
g

Årets SM för friflygande no-
dell-er skull-e ursprungligen äga
rum på Roromehed den 18 septenbör,
men då permanentningen av banor-'
na påbörjades tidlgare än frånbörjan var uppgjort flyttade s
tävlingen titl I 16 vld Uppsalaoch datum ändrades till- den 1l-
septenber.

.\nkomstdag var 1ördagen.
Trimningen påbörjades |-6 på [väI-len och avslutades en stund ef-ter nörkrets inbrott. Vädret var
ganska bra under hela 1ördags-
eftermiddagen, det enda en tåv-
lingsflygare kanske kunde invän-da med tanke på trinni_ngen varväl att ett visst "flyt" rådde
hel-a tiden, annars var vinden
svag och det varken regnade e11er
haglade .

På kvällen var det thesup6
i civi,l-mässen och det hela vär
ganska gemytligt. Sedan återvän-
de man tilf förläggningen och
hälsade på gaml-a bekantå o.s.v.
l{ågra G-ki-1lar körde in tampen
medan tr'-f1y64arna d igkuterade kon-
mande regler, Så småningon bLev
det lugnt och tyst och de flestagick och la sig och drömde väl
om morgondagens naxar.

Eöljande dag bröts det unoi gryningen och redan 16 på mor'-gonen hade flera modellflygare
påbörjat trimni-ngen ute på- ial-tet. Det var vindstifl-a och so-len sken från en molnfri himmeL.
Någon termik el-l-er några nersvep
hade ännu inte hunni_t utbil-das.

218 serverades frukost ochförsta perioden började g. 15 . Vid
denna tidpunkt hade emel-lertidden för hela tävlingen typiska
väde rl eks s ituati- onen redan- hun-nit utbil-das: dvs. markanta ned_
gvep i trakten kring startplatsen.
Vindstyrkan var obetydlig och
hi.nlen molnfri. Nedsvepen iesul-. terade i ett mycket stort antal
"missadc" fJ-ygningar.

Andra perioden började 9.45
och var den första 1ik. gal1om-

' rådet vid startplatsen hade om
möj1igt blivit mer markant.

i _ - '_Tredje perioden började kl.,6 10.45. Vindstyrkan hade ökat o-
0- be l,ydlig-" och nu syl,ie.s de fJrs-

ta molnbildningarna.
I fjärde peri-oden skymdes

solen delvis av massiva cumulus-
molnbankar, varför det tidvistil'l arrang- rernas gräns1ösa för-tvivlan uppstod ett överskott på
tidtagare.

Det enda som skilde femte
perioden från den föregående var
vä1 att förekomsten av terrnik i
närheten av startplatsen hade ö-kat eI1er rner exakt; frekvensen
av avlösningar hade nog av för-kl-arlig anledning blivit stö rre.
När perioden var över kl. f4.15
kunde man konstatera att endast
två nan hade gjort J max, nämli-
gen segrarna i S- resp. G-klass-

_ G vanns av en gammal veteran.(allting är ju relat ivt ) narnlieen
Ragnar rililkesson från Enköpin!.

S-kl-as sen däremot vanns åv
en ny fö rmåga vid nann Inge Sund-stedt från Borlänge. Detta var
Inges l;e td.vl ings säs ong.

F-klassen vanns av StureKarlsson, KatrinehoLm. Ritning
ti,11 en av hans modeller åter-finns någonstans i detta nr.

Arrangörerna har al_l- hederav organisationen, Tidsschemat
hö-11s och,tävlingen flöt. Varj e
del-tagare fick köa frarnför sekrö -tariatet och til_l-del_ades där entidtagargrupp samt sitt start-kort vi-lke t han själ-v a1drig fick
ha i handen. Tyvärr hade ett miss-
förstånd uppstått och för få tid-tagarur anskaffats, varf ö r den
sä11synta omständigheten uppstodatt det fanns nånga funktionärer
son inte kunde göra tjänst,då de
saknade stoprrur,l Trots dettå flöt
deb hela. I första perioden kfa-gade några deltaga-re på a tt deinte fick starta, men de fickskyIIa sig själ-va, då de ställdesig i kö 2 min. innan periodens
slut, så arrangörerna ican inte
lastas.

Vad sjä1va tävl ing s s tandar -den beträffar så måstå man välsäga att det faktiskt finns enviss bredd på friflyget trotsallt_; man såg t.ex. många nyaanslkten. De ganska medel-mått llaresultaten måste tiLl_ stor dä1tillskrivas fall-vi-ndarna. Iet
luglna vädret höfl_ dock : ntalet
kvaddar nere. De enda kvaddarna
tycktes för övrigt F-node llerna
svara fö r. Antal-e t F-kvaddar kun-



de ha varj-t mindre. (En F-kärra med elliptiska spetsar, mod. Gö.
fIög förresten in i en av Qvarn- 4I7 och hade ett mycket långsamt
strömarnas G-intor) gli.d,

0ch vad node ll-e rna beträffar
så var G:intorna nycket l-ika var-
andra, bal- sarörskropp, J knäckar
på vingen och konstant korda och
tvåbladig fäl-l-bar propeller samt
motortid på över 40 sek. NågraI'L,aban'r syntes också, och den
konstruktionen måste anse s 1lckad
En av de mer på1itliga G:intorna,

F-kl-assen bjöd på de största
k onstrukt i onsvariante rna. I4an
tycktes dock kunna åtskiJ-ja två
huvudtyper, dels pylonrnodellerna
och deLs HT-mode]lerna, där mo-
torn sitter i. jämnhöjd med vin-
gen. Hagels modell hade det bäs-
ta stiget, men några var i klas-
sen a1fdeLes under,

skul-1e jag tro. Hur många anmälningar som
I S-kl-assen såg man väl de total_t inkommit vet jag inte men

vackraste kärrorna. Roi.ne Jans- det totala antalet genomförda an-
sons senaste S:inta t.ex. var mälningar var' 140. Prisutdefnin-
bland det vackraste jag sett i gen förrättades vid middagen ef-
den vägen. Model-len var försedd ter tävIingen. Resultat:

1.
2.

q

6.
7.
B.
o

10.
11.
1)

L).
14.
15.

Klass S:in! (59 deltagare genomförde)
Inge S*ndstedt Borlänge 180 + t8o + lg0 + 180 + t8O = 900
Göran Aberg Fk Gamen 180 + 1,78 + l_80 + l5B + 180 = 876
Stellan Knöös AKM 160 + 180 + L29 + 180 + 180
Bror Eimar Nimbus,Sthlm. 1BO + 1gO + 18C + 112 * 1gg = 832
C.G. Thyberg Katrineholm 180 + 180 + 180 + 180 + 111 = Bll
Bo Mod6er Vingarna 156 + 114 + 1BO + l'69 + ]-72 = 79L
011-e Krantz IIAFK 180 + 70 + 180 + 180 + tBO = ?90
Gunnar Ka16n Fk Gamen f80 + !l + 1BO + 151 + IBO = ZB4Staffan Svensson AKG 172 + 180 + ?0 + 1BO + lBO = 782
011e Blonberg (uml-a 180 + 176 + tl6 + l-22 + )_BO = 774
Knut Anderss on AKI'I 111 + l_80 + l-l8 + 180 + 180 = 269Nils lundberg I{AFK 157 + 114 + IB0 + I29 + IB0 = 260l.G. El-n1und Fk Garnen 180 + 180 + L2j + t4j + l.2B = 7jB?er l,lifsson AKc 180 + tBO + 114 + l2j + l5O = 755
Hans Ofsson i'lorberg 180 + 146 + 180 + 66 + LBO = 752

Klass G:int (38 del_tagare genomförde)
1. Ragnar Vfilkesson Enköplng 180 + 180 + l-BO + 180 + 180 = 9002. Charles I'ioberg AKG 180 + tBO + 169 + 180 + 180 = BB9l. Bertif Flodell Fk Gamen 168 + l_80 + fBO + 180 + 1BO = 8884. lennart Skoog Örebro 180 + 180 + l67 + ].BO + 180 = BB7

" 
Lennart Tysklind Finspång l-75 ' I45 + 180 + l_80 + t-BO'' uno Axel_sson Katrineholm l6t + fgo + r55 .IgO + fBO = öou

7. Anders Håkansson AKM 164 + l-53 + 1BO + 180 + 180 = 8578. Nils Lundberg IjAFK l_80 + 145 + L8O + t6B + 1BO = 851
9. Jan Hafström Kumla 180 + 1"62 + l-BO + 180 + I4O = B5O

10. Rune Johansson IIAFK 180 + 162 + tBO + 1BO + I4O = 842
Kl-ass tr':int (4] deltagare genomförde)

1. Sture Karlsson Katrineholm 156 + 180 + 175 + 180 + 180 = B7t2. Rolf Hagel AKM 180 + 180 + 180 + 150 + tBO = 870
3. Härje Thunholn Vingarna 147 + 180 + 180 + fBO + 180 = 857
4. Christer Roswall AKM l.76 + I7j + 180 + 166 + 17l = 866
5. lars Andersson !-inspång 180 + 180 + 180 + l2B + 180 = B4B
Ä Lennarth Larsson Solna MSK 169 + 161 + 180 + 152 + 160"' Utf Bj j-rnstig Fk Gamen l-80 r 128 r l_8C + 180 + 176 = o++
8. Magnus Eriksson Fk Gamen 180 + 161 + 1BC + 117 + lB0 = B4O
9. Äke Löfvander Sundsbruk 180 + 1tB + 180 + lBO + 1BO = gl8

10. I,{åns Hagberg Ni-mbus,Sth1n. 180 + 1BO + 1I5 + 180 + 151 = E08l-1. Göran Larsson ilorberg 180 + 110 + 180 + lr5 + lgo = BC5
Lag tävl--an

f. Katrineholms Fk, lag 1. (Thyberg, AxeIsson, Karl-sson) 2562 sek.2. Aeroklubben i ilal-nö , Iag, 1. (Knöös, Nerud, Hagel) 1492 ,' ^J. Fk Gamen, .;orrköping, IaB 2. (Fl odefl,ElmiunO,n;Ornstig) 14g0 " Y,

F



E9gg1!e!li:_!e=Iråg=9_U=+=lgc!urlrqe_4ss_?Z:?Q/_q jgqq_å_I_q,_E?rE?rby
Speed

M. Hagberg
0. Kjellberg
A. Kihlmark
B. Martinelle
K-E. Enqvist

Stunt
J.-Tii-segebaden
Chr. Söderberg
L, Eriks s on
B. ,Jvenild
Chr, Rosenlund

188,0 180,0

r53,9

Team-rac ing
1. K. Rosenlund
2, P.0. Bäckman
3. E. BjörnvaIl
4. G. Andersson
5. M. Hagberg
6. A. Kihfmark
7.0. Kjellberg

T.,agtävlan: 1.

. Klass V (3 d;ftagare )J. Gunnar Pettersson Tlbro i,lodelJ-fl_ygklubb Uproar

!0.r. 
t" Levenstam Starf l-yers , StockhoLn Piper Cub J3

2. Solna MSK, Solna.

Eceglle!licle==I-:åt=199-q=åts=E{=l-req-1sElxrni!c,,-{-19-qcL?{:?1-cep-t
(1 deltagare genomförde )
Aeroklubben i Malmö

Nimbus, Stockholm
Solna MSK
S olna l,lSK
Örnarna , Västertorp 154r4
0rnarna, Västertorp 154, 4

185,5
180,0
162,9

188,0
185 ,6
180, 0
164 ,4
r54,4

2042
r9o2,5
1789
r325zro tr

!inaf
5.L5
5.27
7 .42

S ol-na MSK
OSFK
Hobby, Torsåker
Aerospeed, S th1m.
Nimbus, Stockholm

914
o?q
28l-,5
666

994
9l-4
875,1
619

1048
967 ,5
9r1 ,5
659
329,5

5.38
5.10
5.28

7.rt
8.10
6. 44

(12 deltagare genomfö rde )
i'trimbus, Stockholm
Umeå Ik
Umeå Fk
Unreå tr'k
Ninbus, Stockholm
Solna MSK
Sol-na MSK

i"lfk Nimbus, Stockholm.

Aerokl-ubben i. Malmö
Starflyers, Stockholn
Starflyers, Stockholm

cleltagare )
Tibro l4odef 1f lygklubb
Kristinehamns Mfk
Aerospeed, Sthlrn.
AerokLubben i l,la1mö
Kristinehamns Mfk
Starflyers, Stockhol_m
Aeroklubben i Mal-mö

(5 deltagare genomförde )
155 + 100 = 2J5 Poäng
3O+ 95=125 rt

8.59
8.4+
5.55qq)
6. 10
6.21
7,29

1.
c

1.
2.
1.
4.
q

6.
7.
o

9.
10.

Gunnar Johansson Mode llflygkl-ub ben StarfLyers, Sth.
Klags III. sidoroder (18 deltagare genomförde)

Sten-Ake Grahn Mfk Aerospeed, Stockholrn

2947
lt37 ,5

119'
1049

BB7
851
844
,70
515
415
426
340

p oang
fi

poäng

ti
n

it

Eric S j ögren Kristinehamns Modellf lygklubb
Xric G. Berglund Hedemora Flygklubb
011e Sjögren
Rol-f Dilot

Kristenehanrns ModelIflygklubb
Aerokl-ubben i Malmö

teif ?ettersson Nyköpings I'1ygk1ubb
BjörnCarlsson Linköpingseskadern
Georg Johansson Modellflygklubbe n Stratos, ljungby
Karl-Einar Tell- Linkö p ing s e ska de rn
Lennart Jägsell iVässjö tr'lygklubb

Klasg V, sidoroder och motorkontroll
Ragnar Ähman Fk Gamen, i'ioi-köping
Gunnar Petters son libro ModeLHlygkl_ubb

!e eslE!licle= gråe=UIE=4gr$eccgc=rsgielgyl!!q==på=!!e_r!e?eE= ge!=119
(6 del tagare )

1.
2.

1.

1.

Klass f
RoTT-586t
Gunnar Johansson
Per-Axe1 Eliasson

Klass III (I2
1,. Gunnar Petters son
2.Olle gjögren
J. Sten-Äke Grahn
4. Kje11 Björklund
5. Erik Sjögren
6. Jan levenstam
7. Rolf Difot

Model- 1
Original
Smog Hog
0ri.gina1

Uproar 961
Piper Tripacer 919
Vagabond BIB
Radiocub 825,5
Piper Tripacer 779
Pi-perCubJl706,5
Vagabond 706,5

1968,5 poäng
97)' I'

9ro,5 ,,

poang
tl
lt

'l
rl

lt
,t

poäng
tl

50
to



Konmentar tilf de föf .'iande (vita) ritningssidorna
Genon vä1vi1lig hjä1p av Red. Jan Jangö, Johanneshov, kan vl på

de fdljande 12 sidorna presentera ritningar tiII inte mindre än 15
intressanta model-1er. 1{i återfinner bl.å. ritningar ti11 SVENSKA MÄS-
TAIiilA Inge Sundstedt och Sture Karlssons modeller,likaså på de SVENS-
KA LAGMASTARI{A, K:rtrinehofms Mfk, modeller.

De flesta mcdelJ- erna är ritade av Peter Wanngård på Vingarnas vår-
täv1ing 1960. På detta blad samt på sid. 25 är några kommentarer ti1l
de olika rnodellerna. För komnentaren til_l- Gösta Nilssons S:inta sva-
rar konstruktören, övriga konnentarer av Peter lVanngård.

Gösta Nllssqnq S: inta (Östersund)
v ingeTnTiEj-62:-T r oTiTT;CTi6.lV:
Skiss av vingprofilen: (endast för att visa balkarrange mange t )

2x2
Ert2;i

z sT tx, ruru ;tris'=--
Jx8 furu

< 40 mn >< 50
Sprygelmellanrum 50 mm utom vid nitten av vingen, vid balsainkl_ädna-
den, där spryge lavstånde t är 20 mrn. Balsainklädnad av I,5 mm balsa
12 cm på varje vinghalva.
Stabbe: Yta 5,5 dm2. Egen profil, ungefär så här:

2x4 furu,: slutar vid
:

mn ... . .>.

5x5

gan består av 2 mm dural-.

i{ag e 1s rrMiss Max".
ba1sa, bakkant nersli.pad 6x15

dimensioner är okända, Vingtun-
Stabrre: Stabben är byggd helt i bafsa. Frarkant 4x4, mittbalk 1x3,bakkant 2x10.

Turbulenstråd 0,4 mm placerad 10 mm från framkanten. Sprygelavstånd
3A nn (25 mm vid stabbens mitt)
Trim: Vänsterkurv (genom sidoroderutslag samt skränkning endast av

en aning nerskevad).
ca. 58 % av kordan.

höger yttervinge iredan vänster innervinge är
tP-läge: 95 mm från framkanten. Torde motsvara
Genomsnittsflygtid: 2.45 - 2.50.
Kan tillägga att karran närnast inspirerats av de ungerska VM-model-
lerna v j-d f957 års Vi4 i Tj eck o s l-ovakien. Ganska j-ntressant var att sevid l-959 års VM i Belgien hur ungraren Frigyes gått praktiskt taget
på samma utvecklingslinjer. Skillnaden var-?rämit ati han hade plan
stabbprofil men i övrigt fanns många likheter. Frigyes hade sammavingprofil, sarnma mått på stab..re och vi.nge, samrna momentarm och ung.
samma kropp. Han hade dock placerat största fenytan under. (Se rii-
ning ti1l Frigyes modell- på si-sta sidan)
- Jag skufle tro at+" man med en finslipnlng av konstruktionen kan

nå up9 tj"ll I minuters prestarrdå. Spännvi_dden-går att öka något utanatt maxytan överskrides och kroppen är konstruerad för noriländskt
blåsväder och kanske onödigt stabil och tung.

Inge Sundstedts S : inta (Bortänee_I
Känan är en vidare utveckl ing av Rol-f
Vinse: Profil Gö. 417. Framkant 10xl-0
bal-sa. Balkarna är av furu, men deras

Kropp l_Kropoen är byg.gd på ungefar samma sätt som Hagels fiMiss Max"-
kropp. Plywoods tommen i nitten är 6 mm tjock.på denna-är sedan balsa-flak l-immade. Bakåt är två furulister pålimmade plywoodskivan vilka
biLdar innersidorna av bakkroppens 'rgolvl och"tak'r.
!P ligger 88 mn bakom vingens framkant och modellen flyger i höger- .,kurv. Som reservmodel.l- envänder Inge en Roine Jansson t<öpia. lt"



Nils HelEessons S:inta (Söderfors )
Vinge : i{elplankad översida. Vingspetsen
Trj-n: Vänsterkurv. T? ligger 95 rnrn bakom

gi eJ-lips, Bärande stabbe.
vingens frankant.

Nil,s He.Lge s sons S:etta (Söderfors)
VinEe: Endast den balk, som ligger i konturen och bil-dar turbulens är
utrj-tad. T? 70 nm bakom vlngens frankant. Bärande stabbe.

Sture Karl-ssons F: inta (Katrineholm)
Eggg sta 45 mm är plankade. Spry-
gelmell-anrum 42,5 mm. 3 nn duraltunga. Vi-ngspetsarna ren ellips.
Stabbq: tr'latbottnad profl1. Sprygelme llanrum 40 mm. Översidans första
40 mm är pfankade.
Trim: Höger,/höger, tiltad stabbe, W 55-60%.

I'lk J. Fotoknips timer.Motor: 01iver Tiger
Ör.ian Gahms G:inta (Vinearna. Stockholn)

Vinge: Profil Landegren. Sprygelavst. lO mm. TP 52 nm framfö r vingens

och invändigt. Yttre
bakkarit. Stabbe: Sprygelavstånd J0 mm.
Kropp: 1r5 mm ba1sarör kIätt ned japanpapper ut-
diameter 39 mn.
PropeLl-er: 470x610. Trirn: höger / vånster.

C. G. Thvbergs S:inta (Katrineholm)
Vinge: Profi-l Gö. +I7. tr'örsta del-en av översidan är plankad. På de
första 20 mm är slipmassa fastLimmad. Sprygelavstånd l0 mm. Både
vingöronen och innervingarna är 1östagbara. Vingspetsar ren ellj.ps,
Stqlbe: Profil Thonann. Spryge lne llanrum 20 rnrn. Korda vid roten 95.

EnJ-igt Thyberg medför den turbulensbil dande slipnassan,att man
kan flyga med högre anfallsvi-nke1, vilket ger lägre sjunkhastighet.

Ip 44%, ligger förvånansvärt långt fråm. lå stabuen är än tho-
mann-kopi-a kan det nämnas, att Thomann har TP 1ängre bak (c:a 60%).

C. G. ?hybergs S:etta (Katrinehofm)
Viriqe: Gö. 417, Fastlinmad slipmassa på de 15 första mm på översidan.
Mittvlngen är helplankad på översidan. Vingöronen är 1östagbara och
monteras med aluminiumtun€aor. Mittvi-ngens infästning på kroppen är
ä Ia Thomann. Vingspetsar e.i e11ips,
Stabbe: Profi} Thomann. Liksom hos S:intan svänger hel-a fenytan vid
kurvrode rutsfag, vil-ket aerodynamiskt sett är en 1j.ten finess.

Uno Äxefssons i : inta (Kstrineholm)
Iilgg ilar koLl-at med egen ful-Iskala-profil, som Hyvärinen ritat, men den stärnmer inte helt. ) översidan dr
helplankad med 1 mn balsa. IP 52 %.
Stabbe: Profil något mod. TE-6nann. l mm helplankning av översidan.
_ Modellen är ytterst väldisponerad och kan med förde1 kopieras.

Några få förändringar kan ju gcj ras för att få den mer lättbygeå.
Uno AxeLssons G : inta (Katrineholm)

Ilggg helplankad och försedd ned }-D
turbulator. Sprygelavstånd 40 mn. TP l-5 mm franrför vingens bakkant.
Stabbe: ProfiL RJ 136. J5 nrm bred plankning på översi-dan. Sprygelnel-
Lanrum 35 nn.
Kropp: Balsarör 917 ^, 1,5 mm bal-så franför och 0175 mm bakom ak-
terpinnen. Utvändigt kLädd ned siden.
Propel-f er: 510x65O, tvåbladig, fäflbar.
Motor: 14 str. 6xt Pirelli, 45-50 sek. motortid. Trim: höger/vänster

Model-l-en ger likson S:i-ntan lntryck av att vara ytterst vä1 ge-
nomtänkt.Med denna bäryte- och s idytefö rdelning borde TP-läget ge ut-
märkt längd- och spiralstabilitet. Modellen är ypperJ,ig utgångspunkt
föi egna konstruktioner och om någon tänker byg,ga en ny G:inta så kan
Axelssons irlay-out" rekomnenderas.

forts. på sida 25.
tg.,
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Vinse: ?rofil ts-8151-b/2. _Vingen är plankad 6O mm på översidan, spry-
gelmellanrum 50 mm. IP 757. Trin; högcr,/h5ger.ge-Lmealanrum ?U mm. 2! f>i". ]rl-lri 3 noger,/ noger.
Stabbe: Flatbottnad profil , sprygal-avstånd 45 mn.
Eqffi; Of iver tiger (trirnr',^rad). i'iopel-]er ? 9"x4".

Gunnar ågrens .E : inta (UppsrIe)
!i4gg mn på övr rs idan, spryge Lavst.. 5Omm
VTftspetsen ej eltips. Ti-50 mm franför-v. bakkant. Tii;na höger/höger
Staluä : svagt välvd- undETsid:r. l4ot or: Ol-iver Tig,:r (Tffimad ) 

-

Kommentar till de utländsk kCrrorna

Den här kärian är meCtagen för sln extrema spännvidds skull . Den
gör inte mer än 2.50 frän 50 meters l-ina och är alltså ett skolexenpel
på hur det går' när xeynoJ-dska t.r.let bl-ir förlj-tet och turbulensanord-
ning ej finnes. Dessutorn dr ju nosraCien rel. stor'. Annars sku11e rnan
vänta sig tider på onkr. J.10-1 .20 on turbul-ensan ordning funnes. Vin-
gens korda är bara 128 mn. T?-läge och V-form är så vitt ja6J begriper
(min:r kunsxeper i ungerska- är inget att skryta med) icke angivna i-
det ex. av MODELIEZES (4,/1960) ritning är hämtad,

Barry Flai-snans I'Cherok6ei' i<ånnetecknas av enkal, rena 1injer och
okomplicerad struktur. In utmärkt i:iode11 , både lättrimnad och 1ätt-
byggd. Den rekomnender:.,s som första G:inta. llaisnan använder inte
kullager utan anser att väIoljrrde lager duger 1ik:L bra. 'rStopparna"
på nosblocket består inte a-v två "piggar" utan är två 6 mm djupa hål
på framsidan, i vi-l-ka armen på propellern åker in,när motorn gått ut,
på fremsidan, i viJ-ka armen på propellern åker in,när motorn gått ut,
då propelleraxel-n står stilJ-, men propellern roterar 1B0o och armen
inte l-ängre hindras av den bö jd:r delen av propelleraxeln. En i san-
ning utomordentlig och enkel fä1-1ning sanordning. Tysklind och Calle
Sundstedt är väl- dc enda i Svr:rige , som använder ett liknande system.
De underliga måtten beror .cå direkt översättning av engelska tum.
Kroken på propelLeraxeln är kläCd med bränsIeslang. Hå1et för propel-
l-eraxeln i nosbfocket är med fl-it borrat för stort. ?ropelleraxeln
går genom två mäss ingsple.tt or l-imrade mot vi,Lrsin slda tlv blocket.

Vad käran gör i stilla fuft törs Haisman inte uttala sig om,
men den mörka vinterkviill h:in testade den gjorde den 3.30 - 3.40,
Var TP skal1 }ig,;:r är inte :lngivet, men vingen skal1 ha Jo och stab-
ben 0o instdllningsvinkel. På den tidigare "Goulashr' 1åg TP på B0 Z
och man kan på god grund anta- att det skall_ vara ungefår samma här.
tr'. ö. rekommender:rs :ttt prenumerera på MOi{TiiIAL M-.!.lC BULIETII{rc,/o Barry
Haisman, _5282 l'lontcl-a.ir Avenue, Montreal 2!, Canada. Skicka Barry
$ 1.oo, så kommer bl-askan efter nåir månad.

Charles Sotich G:inta (Chicas.o. Illinois. U.S.A. )

Kärran ser ju ganska enkel och okomplicerad ut, 1lksom Haismans,
Det kan inte nog frarnhål--Las hur fördelaktigt det är att ha en kärra
som är okomplicerad både ifråg..'l orn b}rg,,1s och trimning. 0ckså en 1ämp-
lig nybörjarkärra. let i{an vrrr, intressant att se att rnånga i värl-ds-
e1lten strävar efter så enkla apparater som möjligt. ilåkansron,sotich
Haisman, Dörmann n, fl-. SAiiCTA SII'{PIiC ITAS,I

i{åja, Soti-chl s profi.l }i-i.C Å 461-2 (e j 6412: ) är kanske i enfaldi-
gaste l-aget, men 1ättrimmad ar den. Man sku11e nog få ut rner av en
något tunnar'e och mcr välvd profil, t.ex. NACA 6409 elfer B-8156-b.
Obs. den stora fenytan, sorn absolut inte. är av ondoj Observera också
att det i-nte är samm:r r,rodel-I som fa-nns i övers iktsri. t nir€ i nr. 2/60.
Charl-es Sotich vann lrlakef ieldklassen på US Nationals 1960. l5



VINGARNÄS JUBILEUMS- OCH HOSTTÄVIII.IG

Vingarna hade sin kombinerade jubileums- och hösttävIing förlagd
ti11 Tullinge flygflottilj söndagen den 25/9.C:a ett hundratal model-
Ier stä]lde upp men i'l orberg sklub ben svek arrangörerna. Jag tror ernel--
lertid att flygarna förlorade mest själva på detta. Vlsserligen gick
vädret i första och andra perioden i garnmal fln hö s ttävlings stil med
stark b1åst och regnbyar, nen det klarnade upp lite i tredje perioden
och vinden nojnade något. I fjärde och femte perioderna sken solen
och det blev varmt och var ri-ktigt skönt att vara ute och flyga.

Tävlingen gick i rrP. ii/. -andarr, lugnt och f int, utan jäkt och med
gott om funktionärer, Man kunde faktiskt vä1ja när man vil1e flyga
inorn rirnliga gränser förstås. Många deltagare som ej kunde fullfö1ja
erbjöd sig som tidtagare och ett tag var det kö hos tidtagarna för atb
få en flygare att ta tid på.

Vingarna hadc skött arrangenanget utmärkt och bl-.a. ordnat med
lunch ute på fäItet.9fter tävlingen samlades vi- aIli-hop i flottiljens
matsal för prisutdelning. Vlngarnas ordf. Ing. Schmi.terlöf höll först
en kort historik över kl-ubben och förrättade sen pr i.sutdefninge n med
hjä1p av r'lappa Stark".Det var en imponerande prissamling av hög kva-
1it6 som klubben fått j-hop. "Pappa Starks" hederspris deLades ut ti1l
E.Qvarnström för hans starka insats. Schmiterlöf utbringade sedan ett
fyrfaldigt l-eve för prlstagarna och därefter tal-ade Börje Stark å no-
dellflygstyre l sens vägnar och tackade klubben för dess insåtser för
svenskt nodellfJ-yg. H:rn utbrlngade ett feve för Vingarna och "Pappa
Stark" ett för modellflyget. Därefter glck de flesta och åt m-i ddag i
en 1ältmatsal och glassen smä1te på faten till det vanliga eftersnacket.

Lon.

Klass S:l- (J starte r)

Resul,tat: (klubblagens modeller tävLade ej individuelJ-t)
las tävf ins

l-. Gamcn (Ka1ön, Björnstig, F1odel1) 1819 sck.
2. Vingarna (l'lodber, l,indell, X. Qvarnströn) L425 rt

1, Enköping (Hansson, I,ööv, llilkesson) L122 rr

I, G. llrickström Vingarna 222
2. H. Brobers Falun l.62
1. l. Åberg " Uppsala l-54
4. N. Björkman Vlngarna 140
5. l. Dolk Solna MSK l-39
6. G. Johnsson t{orrtäIje 117
7. H. Ståh1 Vingarna I15
8. K. Samuelsson i{orrtä1je 99
9. B. Svensson Solna l.iSK 9+

Kl-ass S:int (5 sta rter )

1. I. Karlsson Krylbo 600
G. Kalän Gamen 489
B. Modäer Vingarna 462

2. L.0. Larsson Uppsal-a 449
1. G. Johnoson Norrtälje 395
{. N. Helgesson Söderfors 3++

T. Hansson Xnköping 3O9
5. A. Herrnansson Gamen 274
6. R. Jansson Norrtä1je 25I
7. C-A. Bloom Göteborg 232
B. A. lValdenström Uppsala 189
9. R. Spaak Solna l4SK 180

10. S. Anglemark Katrineholm f5l
11. J. Hagedal Solna l'{SK 144

J6,

Klass G:1 (3 starter )
l-. R. Wilkesson Enköping 240
2. E. Qvarnström Vingarna 2ll.
J, L. Qvarnströrn Vingarna 202

Klass o: j-nt (5 starter)
B. Flodell
R. Wilke sson

1. Å. Qvarnström
E. Qvarnström

2. L. ?e ttersson

Gamen 599
Enköping 565
Vingama 56I
Vi.ngarna 55O
Gamen 5O5

Kl-ass tr':I (3 starter)
l. R. Wilkesson Enköping 375
2 . I-,, lars son S olna MSK 128
1 . M. T., j ungberg Vingarna 123
4. P. 0. l"loberg Solna MSK 1lt

Kl-as s r':int (5 starter)
U. Björnstig Gamen 73I

l. l'. Larsson SoLna MSK 69+
2. J, Metelius Solna MSK 56t

A. Lööw Xnköping 548
Ä. Li-ndelL Vingarna 483

3. S. Karlsson Katrineholm 477
4. P.0.- Moberg Sol-na MSK i56
5. G. Ägren Uppsala 32O
6. B. ivall Uppsala 9I



S.l.K. sesrade åter i Garnens IIösttäv]ine
Gamens tävling för 1äns1ag avlff]l s I år den 4 september på Kungs-

ängens fJ.ygplats. Sju 1ag deJ-tog i årets tävling som gynnades av bra
väder med undantag av regn son infann sig i sista perioden.

lagkonbinati one n son segrade i fjolårets tävling tog även i- år
hem segern och en ny inteckni-ng ! vandringspri se t. Laget bestod av Bo
Modöer och 01fe Broman i S:int, Åke och Egron ,Jvarnström i G;int samt
Arvi,d Karlsson och Magnus Eriksson i Fllnt. På andra ofats kom Malmö
före Gamens J-ag 2.

Individuellt blev Cet hårda strider i aIIa klasser med bra resul--
tat. Srint klassen toppades av Bo l4odöer,som f1ög ful1t 900 sek, före
Göran Åbergh som var 16 set efter. Vid fj;lårets idvling var det ivärt-
om, då segrade Äbergh och tiderna son skiLde de båda var nästan exakt
desamma. Knut Andersson från Ualmöl-aget blev trea.

Ragnar Åhman knep segern i G::-ni före S5 rrnlandslage t s Uno Axels-
son efter en jämn fight mellan de båda. Sven Äke Sjögren, Vastmanl-and
belade tredj eplatsen.

Den hårdaste striden stod i F:int mllan Rolf l{age1 och Carl-Erik
Aun6r som hade ledningen dnda til-i sista starten då Hagel glck om och
segrade med 5 sek. marginal. Arvid Karlsson blev J:a. G.K.

Lagtåi.vl- ingen
l-. Svensklagsk onbinationen 4560
2. Malmölaget +482
J. Gamens 1ag 2 4222
{. Ganens lag 1 4I7l
5. Sö rm.l-and s lage t 39l-7

Klass G: intr. na[iFl[Efräi-
2. Uno Axel-s son
-^9,. P. A. öJogren
4, Äke Jvarnström
5. l. Peters son

Klass S:l (f+ aeft. )1. Kje1l Sanuelsson liortälje 727
2. Claes Engsner l{orrtä1je 501
l. lennarth larsson Sol-na MSK 470
4. Kjell Eriksson Rosfagsbro J78

Klass Gi! (+ aert. )t. örJän-TäEfr- Vingarna 605
2. Egron QvarnsL-rön Vlngarna 4JB
1. L-4. lvarnström /ingarna 329

Kl-as s F:1 (Z oeft.;
1. Lennarth Larsson Solna MSI( 561
2. Jan Zetterdal- Solna MSK tO4
3. Agne Lindel_l Vingarna 254

Klass S: int
eo-ffiT6;F-
Göran Åbergh
Knut Anderss on
Jan-O1]e Åke s son
Roi-ne Jansson

Klass F: int
Ganen I 871 1. Rolf Hagel
Sörm]and 845 2. Carl-Erik Aun6r
Västmanl. 8l-7 l. Arvld Karlsson
S.r.,.K. 782 4. Åke Ohlsson
Gamen 2 761 5. Göran larsson

1.
)
2

4.
tr

s.t.K. 900
Gamen 2 864
MaInö 778
Mal,mö 756
Stockholn 701

Malmö BB7
Gamen 2 BB2
S.L.K. 871
Sörmland e45
Västmanl. Bl2

Stockhofms l-änsmästerskap i model_If1.ve för år 1960
Vädret på tävli.ngsdagen var mycket vackert, solen sken hela ti-

den och några moln gled sakta över himlen. Vj-nden var ganska svag men
bl-åste tyvärr tvärs över flygfältet i fyra perioder. Bengt Lind hade
som vanligt en perfekt ordning på tävlingen och tidtagarna räckte
ti11. Sekreteriatet hängde med bra och det var ganska l_ätt att se hur
man l-åg till efter varje period. Solna llSK lyckades för första gången
erövra Norrtä1je Tidnings vandringspris till bästa lag, som består av
varje klubbs bästa man 1 S:int, G:int och Frint.

Som van]igt erhöf1 kfassegrarna guldplaketter och f.ö. var det
graverade skedar ti1] de främsta i varje kl_ass. Det är ett trevligt
arrangörsdrag och har bflvit en tradition sedan LM instiftades 1951.

Klass S; int (o
1. Roine Jansson
2. Rune Spaak
l. Bo Modäer
4. Georg Johnson

Kl-as s G: int (+
1. pgron f,varnström
2. Ät< e Qvarnström
1. Örjan Gahm

Klass F:int (q
1. lennarth Larss on
2. Jan Metel- ius
J. Per 01of Moberg

de lt. )
Norrtä1j e
Solna MSK
Vingarna
Norrtä1j e

delt. )
Vingarna
V ingarna
Vingarna
delt. )

Sol-na MSK
Sol-na MSK
S olna l4SK

L,on.

806
672
614qta

572
41r
192

574
55t
350J'].



Det tycks vara popul-ärt med delade förstaplatser i år och fastän
skalaflygarna inte kan konkurrera med F: int-flygarna kon i alla fafl
två rnodelLer på samma poäng. Det var förra tävlingens 1:a och 2:a som
lyckades med konststycket. Austerns övertag i modellpoeng uppvägdes
precis av Luton Minors suveräna flygningar (varav två med perfekta
landningar på banan ) .

Tävlingen gynnades av nycket bra väder, l-dtt mul-et med nästan
ingen vind och temperatur strax under 20tC. På grund av meddelanden i
hobbyaffärer och tidningen TfA hade något hundratal åskådare tagit
slg ut ti11 Skarpnäck. De fick bevittna en myckenhet fina flygningar
och mycket väJ, utförda p1an, I särklass stod S,0. lundbergs B2E som
tyvärr i-nte gjorde någon kvallficerande flygning på grund av för svag
notor. En ny man i skalasamnanhang var K. Brucewitz med en vä1f1ygan-
de Albatross som kunde placerat sj.g betydligt högre med bättre utfö-
rande på f lygpJ-anet. J. Hagedals Tulin lyckades även denna gång sIå
Linds TuLin vilken utrustats med en mycket vä1 utförd skalamotor rnen
ej flög så bra som Hagedals. K.A. Rydlings Tiger Moth hade kunnat
vinna tävlingen nen lyckades inte få planet upp i luften för en fjär-
de flygning.

SOINA MSK hade l-yckats få ihop en prissarnling med hjälp av hobby-
affärer och anmä1ni ng savg ifter. ?ri.serna utdelades av kl-ubbens ledare
nag. 01of lars s on.

Priserna hade skänkts av 'y'lentzeJ-s, Hobbytjänst, Thor Hobby och
Solna Hobbystadion. Lon.

Resul-tat:
Sumna

= 162
= r45
= 141
_ 1DA

= IZL

SOliiA i"lSK: s "Oktoberteamrr den 16 oktober 1960

SOLNA MSK hö1L sin år1iga team-tävling på Stureby skolas gård.
Vi hade tur med vädret, svag vind och uppehå1}. Dn son däremot hade
otur var Vl4-tvåan Kjel-1 Rosenlund vilken kvaddade sitt plan under
träningskörningen före täv1ingen. Ytterligare ett missöde lnträffade
då Nordin i- f inal-en i tean-int bakifrån körcle in i Kjel,tbergs plan
och båda planen totalkvaddade. Tävlingen gäIlde även som klubbmäster-
skap för SOLNA MSK och Björn $rinkle r vann, liksom förra året, båda
klas se rna.
tearn-in! (11- del-tagare )
1. Björn Winkler Solna MSK
2. Ingemar i'lordin OSFK
J. Ove Kjellberg So1na MSK
4. Erik Kihl-mark Solna MSK
q Söderberg 0SFK

Heat L Heat 2 ileatJ Heat 4 }-inal-TZr -5.fq
5.18

6. 14
6.5'5

7 .04
7 .41

Kval if i- se rinE
r0.t7
13.54 9 ,06o aq
'1 Z ?ö

BygAare
Erik Hanmar
S. E. Kunlin
K.A. Rydling
John Hagedal
Ingemar lind
K. Bruzewitz
Erik Hammar
Ville Johansson
S.0. Lundberg
S. E. Kumlin

Auster Autoc rat
Luton Minor
Tiger Moth
Tulin typ K
Tul1n typ K
ALbatross
BUcker Jungmann
Cessna 180
B2E
Stinson ]05

Mode L 1p oäns
80 20
64 24
83 15
59 2t(o 'r o

47 14
78 15
51 17
92
61

Flygpoäng2t 2r
25 24
2L 23
23 22
't? la

21 Lt
10

Modei-l-

1.

7.
4.
q

6.
7.
a

20

;;
15
.)i

6. Anders Kihlnark Solna l"lSK

Team-B
F inal

20 Ovarv
18.00
21.00

1 lars Torngren
2. Björn'IJinkl-er
J. K. Hemsren

"t f. +. .tt u lindqvist
S o -Lnar MSK

Aerospeed 11. 00
T., on .



1.
2.
t.

Äll0ra Nqrrlandskvah
Regn och krrftig b1åst missgynnade den andra ltlorrlandskva lif ic e -

ringen i modellilyg. som höl-ts på Midlanda utanför Sundsval-l den 25
september med l'lfk Skvadern, Sundsbruk, som amangör. I S : j-nt kunde
ingen av delta3-;arna fullfölja a1la fem starterna på grund av bort-
flygningar och kvaddar. iravori-ten K.;i. Ericsson mlssade därtill en
start på grund av att han kastade vinschen. I G:int var Sundsbruks-paret Fl od strö n-Sundin nästan oski-ljaktlga men Flodströrn fick re-
vansch för föriusten i första norrland skval e t. Kl-ass F:int slutllgen
såg ut a'bi: bli en lätt seger för Åke löfvander, som sfog igenom vi-d
SM. I fjärde st.."rten kvaddade han enefl-ertid och hans resårvnodell_
klarade inte busvädret särskilt bra. Tråkigt nog deltog inte he11er
denna gång några sö::länningar. 

G.N.
Re sultat :

Klass S:int
Lennart L,inrih
lennart r'l- ocl s trö m
Ingemar Ä1n

Kfass G : int

Klass G:1

Snndsbruk 471
iundsbruk 421
Sundsbruk 281

Klass F: int.^..-.-...........-1-1. cösta I'Ji Isson 0stersund 515
2. Åtc e lbfvander Sundsbruk 505
1. Bengt Bergnan Östersund 2Bl

2, Rolf Sundin Sundsbruk 6021. lennart Tr odström Sundsbruk 6J5

!94jggL!_o!ele!
. Den sjundc iile ntzel -pokale n gick den 2 oktober på Opefältet med
Ostersunds FK sorn arrangör. När tävlingen skul-Le börja 1åg dinman så
tät att de-b var otänkbart att börja. l'Ian uppsköt starten två timmar
och dimman lättade så pass att tävlingen kunde gå programenligt.
Drygt 40-ialet startande från fem landskap deltog.I samtliga klasser
bl-ev det jämtfändska segrar. iilisse l{äss6n, tandläkare och segelflyg-
bas i 0stersund, tog sin tredje S:L-seger och vann därmed för alftid
vandringsprlset, son gått sedan 1954. Han tog sina tidigarc segrar
1955 och 1956. SegermodefLen var därti11 en l{entzel-node11 , nänligen
Gladan, som han f.ö. själv konstruerat. Det var en fin prestation av
Näss6n, som flck den hårdaste konkurrensen av två lovande uneidomar,
C ondors Stig irlor6n och östersundaren Bo Mellgren. Favoritån .,\rne
Berglin ffög bort sin bästa nodel,l- i första starten då den steg rätt
upp genom dinroa.n.

I G l1-klassen var Helge lllannberg storfavorit men hans modelL
gled alltför dåligt för att han skul-le ha någon chans not Sven Erj-k
lira och Bernt Ändersson från nordjänt1ändska Strömsund. Calle Sund-
stedt hade en avancerao nodeil son dock inte verkade färdigtrj_mnad.

Fjolårssegraren i E:f Sverker Pira upprepade i den klassen se-
gern efter en sekundst:ik med Gösta i{j-1sson.

Amangemangen klarfa-de bra trots dimman och en fin prissamllng
del-ades ut. Ett extra-pris fick tävl.ingens yngste deltagare, 6-årige
Håkan tf il-sson,Ostersuncl , som med en ent<ef hälba1samode1l- koin pä ZZ:. aplats bland de 24 som r-ullföljde i S:1.

Re su1ta.'; :

Klass S : r
1. l'{is se i{ässbn Östersund.
2. Sti-g ll c ren Fal.un
J. Bo MeIr -r-' Sstersund
4. Arne ie r:C- in Östersund
5.0rsta.,:1.-sor ös'lers'rnd
6. Stlg i,unJierg Cstersund
7. lennart Flodstr:öm Sundsbruk
B, Stig llord j n Sundsbruk
9. Sven Il'-'Lk Pira Strömsund

fO. Håhan lr:c1-r:rp: Ea,r.un

G.N.

/ub
670
623
62C
542

5l-3

460
454

l. Sven Erik Pira
2. Bernt Ande rs on
3. Stig lewin
4. C-G Sundstedt
5. Rolf Sundin
6. Helge Vlannberg

Klass F:1
f. Sverker Pira
2. Gösta i{i1s son
l. I'l is se Näss6n

Strömsund 695
Strömsund 685
Östersund 517
Uppsal-a 4AJ
Sundsbruk 175
urns. -v1k zbb

Strömsu:1d 518
Östersund 5l- 2
östersund 1159.!
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qe4-!ltQ-på 
-Eae ersr-!c- !tvelaU

Väder: c:a
Klass S:l

+5oC, mulet, vindstyrka 7-8 n/sek från l{0.

I. Hans Petersson Kronobergs Fk
2. Göran Söderberg Kronobergs Fk
l. Rol-f Axelsson Näss jö
4. Sten ]tooth Kronobergs Fk
5. Inge Karlsson Myresjö
6. Stig I{arlsson Nässjö
7. Gunnar Hofm SkilLingaryd
8. Alf Bjeln lksjö
9. Leif Caesar Eksjö

10. Jörgen I'lagnusson Eks jö
11. Erik Holm Skillingaryd
12. Bertil Dolk landsbro
l"J. Vafter l4agnus son Nässjö
14. lennart Jägsell Näss j ö
15. Arne ltril sson Jönköping
16. Gösta Johnsson Eksjö
l-7. Al-f ons Davidsson Almhult
18. Jan Henriksson Eksjö
19. Jan Sörensson landsbro
20. l,ennart A1n l4yre s j ö
21 , Hagart Fridell Nässjö
22. Leif Fransson Näs s jö
23. Kent l{yh}ön Al-mhul-t
24. lennart Bergqvist Jönköpin€
25. Jörgen Sandström l,andsbro

Klass S:1. juer-Sret
l-. Christer Johansson Eksjö
2. Jan Ekman Eksjö
J. Bo Karfsson Näss jö
4. Ul"f Upperyd Eksjö
5. Hans Brijn Eks jö

Klass S: lntAff Alrikss on
Hans Petersson
Bengt Johans son
Bertil Dolk
Lenna it Jzigse 11
S, G. Nifsson
John Petters son
Sigurd Arne 11
Ingvar l{yhl'en
Arne Svenss on
Otto flenningsen
Hagart Fridell
Sten:iooth
Al-f ons Dr-vidsson
Christer Ädamsson
Christcr Magnus s on
Georg Johansson

Slac-s-S
Sven O1sson
Bengt Johans son
S. G . l{if ss on
tsengt Gustafss on

lBO +
f-25 +
(:r)+
95+

r25 +
lI2 +
97+
86+
87+
(y +

(e+)+
(+o)+
51 +
65+

118 +
102 +
84+

(+l)+
(27 )+
(ee)+
(44)+
89+

(21)+
(lo)*
65+
45+
60+
86+

f80 +
(29\+
80+
50+
44+
fl+
60+
44+
53+
B0+
22+

(z1)-, 5La
l-38 = 468
e5i= 122
j-16 = 4a5
84 = 442

IB0 = 400
e6 = 183

L65 = 15L
L65 = 34o
6+ = 296

(+:'t=. z)a
(30)= 263
Lr5 - 251

- - t7a
65 = 224

(27)= n7
- - t1 A

180 +
(7+ )+
L76 +
(64)+
tbr.)+
r3g +
(57)+
87+

(+o)*
180 +
76+

lBO +
95+
76+

87+
69+

I15 + (94)='] n r
85+I77=

180+ 53=
110 + 71 --
6l- + 107 =f02+ 57=

(55)+ 67 =
51 + 97--
75+ 79=
93+ 73=

I22+ 50=
83 + Q7)=
AA I

+51
147
3+6
328
326
2AO
2.56
242
2t5
211
2V1
217
194
191
180
172
169
r67
L61
1.60
r55
$5
l Za

BO
at

254
212
200
ta?

-+-+
62+ 40+
52+ 17+
59 + (4e)+
31)+ 79 +
51 + 68+
58+ 17+

G5)+ 6' +
18+ 47+
-+-+
-+-+

58=
40=

(23)=

+b, =

61 +102=
(+o)+ 49 =
55 + 36)=60+ 65=
3I + '14 =

(J7)+ 91 +
83+ 80+
88+ 57+
62 + (39)+

(lr)+ 13 +

1.
2.
7

4.
tr

5.
7.
o
o

10.
1I.
L2.

]4.
15.
16.
77.

1.

30 +-

Land sbro
K ron obe rgs
ljungby
L,andsbro
Näss jö
K ronobe rgs
Al-mhult
Kronob erg s
Eks jö
Jönköping
j ö nköpi-ng
Nässjö
Kron oberg s
Alnhult
Jönköping
I{äs s j ö
ljungby

FK

FK

FK

FK

f5O +
f50 +
fOu +
L43 +
I38 +
(J7)+
117 +
(77 )+
76+

(4i) +
f77 +
15+

(-u,)+
98+
67+
95+
JI+

l-80 +
]80 +
180 +
126 +
180 +
8l- +

180 +
102 +
99+
52+
47 t

48+
42+
65+

(37 )+
15+

].I4 +

61 +
9O+

lf8 +
75+

Äl-mtrul- t
T., j ungby
I(ronobergs Fk
Al-nhuL t

92 + l-80 +
9?+ftO+
72+ 6C+

(50)+ 82 +

I i,l:. ', , zzz\))J- )))
I o.\ - ),"7

'7\ - ')4.'1



I{la9;_!
1. Georg iohansson I j ungbY
2. Göran 3ucht 3ks jö
J. Gideon Johansson i,andsbro
4. Christer Bertilsson iandsbro
5. Gunrrar ljolm Sk j-ll-ingaryd
6. Valter Johansson Kronobergs I'k

!gg_!äv_Q4
1. Eksjö l'lygkl-ubb Eksjö
2. l'{fk I'lercurius L,andsbro
1. 'l4f * Tern.i,r ÄImirult
4. Kronobergs lk Lidnäs
5. i'{fk Stratos L jungbY

ilesul-iat: G: int: L,ennarth Larsson
s r int-15 delt'.1-

Mike l,rhitey
J ohn liage da1
?e r:-01-o:l i'lc be r'1;

r17 +
I22 +

Qs)+
Bt+
35+
29+

(9;)+ 141 + L56 = 414
(89)+ 170 + 108 = 400
73+ 66+169=2J5
95+ - + - =169
60* - + 95
-+-+29

J poäng
2"
1tt

C ggbattävDns i Sävsigi

Söndagen dei-i 28 aug. avhö11s Cen första officiefla conbattäv-
lingen i Jön[öpings fän.Vådret var inte det bästa med dimma och till
att börja med äuggregn. Tävlingen hade samlat alft som allt 6 delta-
gare z 4 i 6-tcubirt<l-assen och 2 t 2 ,5 -kubiksklas sen. I stora klassen
iärrtaae Sven-Erik iiosengren och Kjell Rydberg från Sävsjö, sarnt från
Ski1li-ngaryd Srik och Gunnar Holm.

Heä*,lottningen utföIl så att S-E ^osengren och E. Holm f i-ck nö-
tas i första heatet. De kämpande trassl-ade enellertid ihop linorna
och heatet fick köras oro. Denna gång gick det utan ti]l"bud och med
många kli-ppningar. Ingen lyckades dock kapa hela serpentinen för den
andie. Rosängrån vann på en något 1ängre serpentin. Heatet mellan G.
Holm och K.Rydberg fick uppges av Rydberg på grund av att hans kärra
tydJ-igen blivit skev och besvär med tyngdpunktsläge t. 'F inalheate t kom
al-ttså att stå nelfan S-E Rosengren och G. I{o1m. Bägges motorer gick
utmärkt och klippningarna var tal-rika. Hol-rn stod emel-lerti-d för fler-
talet och råkade i sin iver att kapa Rosengrens serpentin att träffa
dennes kärra mitt 6ver. ileatet vanns av Ho1n.

I 1illa kla-ssen, där Stj-g Bierkeby'Sävsiö' segrade fj.ck 0. Holm
ge upp på grund av notorkrångel.- Ät:-a pfanen 1 stora kfassen var försedda med McCoy 35; sävsjö-
ganget köräe med 9/6 :ropeLlrar medan bröderna Holm använde IO/6- I
2,5 -klassen körde båda på ','lebramot orer.' Tävlingen var ancidnad på försök och var på det hela taget lyck-
ad. Försöket konner att göras om i vår, då Skillingaryds MFK önskar
anordna ett Sr,åfar dsnäste rskap och vi får då hoppas på en betydlig
ökning av d e ltetarantale t . E.H.

SOLi{A MSK klubbmästerskap }960
Vårt kfubbmästerskap i småkl-asserna hö]ls på Skarpnäck d'er: ZJ/:.O.

Vinden var så stark att fältet endast räckte för 2 -ninute rsflygn ingar
varför planen fick "fusasrt kort. Solen tittade fram ungefär en hafv
timme men i gengäld ficl< vi två J-ånga regnskurar. Kanadensaren Mlke
Whitey var överlägsen i G:1. Klubbrnästare 1960

G-l : Mike rfhitey 496 sek. S-l I T..,ennarth larsson 4l-0. F:]: lennarth
Laisson 51A. va-.g. Arne i'trilsson 99. Jetex: Rol-and Graaf llJ sek'

Vi hölf vårt k-l-ub brnäste rskap i int-kfasserna den 10/I0 pä Skarp-
näck. Vädret var perfekt, so1 från molnfri himmel och mycket svag
vind. i{iric \fhitey f1ög S-int med en"Empress". Lennarth larsson F:i.nt
med "Near l,{iss" och Cliver f. mod' 8''x4'r Tornado Nylon och Per-Olof
Moberg f1ög en "Ge.t;n" med Super Tigre G10 och 9x4 Tornado Nylon.

982 sek.
896 '!,

854 '

i':

i
i
t

1.
2.
3.

2.
6,lJ sek.
^a7 

tl

40j '|,

F:int (,+ de1t. )
Lennarth l,ars s on
Per-Olof Moberg
Ja.n i'4: -re l. rus

L,on.

806 sek.
?no lt

'Jt519 " Jl.
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28,5
.tdm-

S: int
Ernö Frigyes

Unge rsk Mästare 1950
867 sek

Sl<ala 1 :10

Vingprofil: B-6456-f
Stabbprofil: Clark Y

Jfr. ned Gösta i'li-lssons S: inta

184

Vikt: 450 gr.


