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inom kort!

Den nyo men redon vcirldsbekonio
m o t o r n { o r " m u l t i m o d e l l e r "b o r N i
b e s t c i l l or e d o n n u !
VAR FORST MED MERCO 6'I

P R I SK r 1 7 5 : -

MERCO''MUFFLER''
E l e g o n t l i u d d c i m p o r ef o r M E R C O

61 o. 49
ANDRA BEROMDAMERCO
MOTORER
MERCO49 RC
Kr I 48:50
'129.75
MERCO49 STUNT
MERCO35 RC
ll0:50
MERCO35 STUNT
83:75
MERCO29 RC
,, ll0:50
MERCO29 STUNT
,, 83:75
A M 1 0 ,1 5 , 2 5 , 3 5
,, 49275
AM l0 RC & 15 RC

,, 63275
F o r n c i r m o r ed e t o l i e r s e v 6 r h u v u d k o t o l o g s o m s c i n d e sm o t K r 2 : 7 5 i
frim.

P R I SK r 2 4 : 5 0

O B S ! N Y F R A N KZ A I C B O K !
"Circulor Airflow ond Model Aircroft"
E n p o p u l c i r i e k n i s km o d e l l f l y g b o k ,
m y c k e t v c i r d e f u l lf o r o l l o m o d e l l flygore och modellflygkonstruktor e r . B o k e nh o r m o t t o g i t s y n n e r l i g e n
godo kommeniorer i USA. (Tryckt
pd engelsko.)
Kr 18:75
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Ort|slagsbild
Ett "turn6log" qv svensko linkontrollflygore
tcivlode under iuli i
O-sttysklond, Jugoslov i e n o c h U n g e r n .O m slogsbilden cir logen
e f t e r t c i v l i n g e ni R o siock och visor Ove
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Nycr
Friskcl
Tcrg!
Redaktionskommittdnhar sainmantratti Linkciping med observat6rfrin ddningsstyrelsen
samt
redaktiir och redaktionssekreterare.
Idderna flcidade.Ledarsidanblir en institution.
T:ivlingsrapport6rerhar utsettsfdr de olika grenarna. Sambandsrutineroch produktionsfltide
finslipades.Fcir vissa artikeltyper skall mindre
stiltyp anv;indas.Klich6utbyte skall om miijligt
ordnasmed grannidnderna.
Kommande nummer kan bii tiockare. Debattspalt och nordisk nyhetssidablir nyheter. Tecknare liksom nigon, som dr intresseradav fotokopiering behcivs.Meddela tips! \Takefieldhistoria, A2-trimning, combat,motortrimning, brinslen, RC-proportional och modelltillfiirlitlighet
hoppasvi f3. komma med under det kommande
aret.
Blir tidningen dnnu bdttre? Givetvis blir den
det, men hur mycket battre beror pi ldsekretsen.
Vi behciverfler medarbetare,debaitvilliga fir sin
chans.Antalet lasared.rstort men inte prenumerantantaleL,Gcir
somt. ex. Aeroklubbenl Malm6;
13t MFN-prenumerationbli medlemsfdrmin.
Allt blir vad man sjllv 96r det till. Tag chansen,g5r MFN bittre!
Goran Alseby

Tidningsbilogo
Som
tidningsbilogo
medf6lierden senoste
upplogon ov Groupners prospekt FSPmed
orisblod.

Blekcr svenskcl
p8 Lin-NM

inscrtser

Donmork stod for forslo gdngen
som qrrongor ov NM i linstyrning
och klorode ov det helo med cironi
behdll. Mqn hode fororbetoi ombitiost pd tcivlingen genom otf
fromstcjllovorvrciknetovlorfor TR,
overskddlig resultottovlo, skoffo
h o g t o l o r o n l c i g g n i nf fgi . f f i . ,o c h o m
mon skoll dro from ndgot negotivt
s k o l ld e t m o i l i g e nv o r q o t t o r r o n g o rerno verkode litet orulinerodeott
drivo en icivlingov detto formot.

Follee Olsson sllipper
Tomtny Obergs combatmoclell
4

D& tivlingen biirjade p& Idrdagen var
vddret mulet och enligt dansha synpunkter ganska lugnt, men enligt vira Ssikter tdmligen blisigt, vilket genast visade
sig pi monoline-speedarna, som hade
tydiiga styrproblem. Av monoflygarna
val det enbart Lahtinen och Ekholm
frSn Finland som fick resultat, medan s&
k6nda namn som Ove Kjellberg och
Juani Valo fick nollor. Tv&1ine-flygarna Frimand och Rolf Hagel fick ocksi
resultat noterade, men ack vad Rolf lig

lingt under sitt SM-resultat, nistan 20
km/tim.
I stunt visste vi av tidigare erfarenhet
i 3"r att danskar och finnar skulle bli oss
f6r svira. Att VM-tvian
Juani Kari
skulle vinna var tamligen givet, men
frS.gan var om danskarna skulle kunna
sprdnga finntrion och om svenskarna
skulle fi in nigon bland den bittre hdlften. Efter f6rsta omgingen ledde ocksi
Kari, men Albert Svensson, Danmark,
l5g nSgot tjverraskande pi andra plats
efter en dvertygande flygning. Svenske
landslagsdebutanten G6ran
Aronsson
<jverraskade stort genom att lagga sig pa
femte plats.
I team-racing noterades inga topptider
i fcirsta omgingen men de svenska ETAoch 50 varsflygarna Bea Olsson och
Gciran Alseby llg i topp med 5.00 resp.
5.01 min. Mario Pinotti sig ut att g3,
mot en bra tid nlr han fick linhaveri
och var ute ur rikningen fcir denna omg&ng. Sundell, favoriten frin Finland,
missade liksom norrmdnnen, ddr annars
Harry Kolberg syntes ha fdrutsdttningar att n3. bra tider.
Combat var klassen i vilken vi skulle
ta storslam. Det visade sig nu inte bli
si litt, dels dirfdr
att vl.ra nordiska
brcider ldrt sig en hel del sedan f6rra
iret och dels darfcir att FAI:s provregler giir bedtimningen sv&r och vansklig.
F<irst i elden av de v|ra var Folke Olsson, tlvlingens yngste deltagare, som
dock utan stdrre problem gick vidare
liksom Tommy Oberg. Peter Evers mrjtte danskarnas biste, Leif Mortensen, vilhen med frdn flygning chockerade den
segervisstePeter, som fick finna sig i att
bli jagad under hela heatet och klippt
tv& g&nger. Men av nigon anledning
skulle heatet flygas om nista dag, varfcir Peter, itminstone fcir stunden, undkom med blotta fcirskrdckelsen.

Ndr man efter fcirsta dagen summerade ihop tdvlingen visade det sig att Finland, som s3. m&nga ginger fdrr, tagit
ledningen i lagtivlingen fcire Sverige och
Danmark.
Ndr sdndagens tivlingar biirjade var
vindstyrkan ungefdr densamma, med
sanma problem ftjr monolineflygarna i
speed. Alltsomoftasr hiirdes en speedmotor tjuta upp i 6ver 30.000 varv per minut efter atl ha slagit av propellerbladen vid touch mot marken. Den ende
som utrittade nigot av vdrde var Lahtinen som gick upp i ledningen med 204
hm/tim. Som speedflygare bdr man nog
inte satsa allt p3, monoline uran dven ha
en tviline modell fcir den hdndelse tdvlingsvddret blir bl3sigt.
I stunt var Kari fortfarande helt ohotad, och Albert Svensson, som tydligen
var i utmdrkt form beh<ill lika s?ikert
andraplatsen fcire finske landslagsdebutanten Lemminkdinen, som 6verraskande slog sin mer namnkunnige landsman
Piiti:ild. Gtiran Andersson "landade" sin
p3, rygg i andra omgingen
"Trident"
och kunde med reserv inte hilla dansken
Madsen efter sig i tredje omgSngen. Peter Evers tog det sikra frire det oslkra
och Stergick till sin gamla "Crusader",
men det ir tvivelaktigt om han gjorde
nigon vinst pi det. Lars Eriksson fick
sl?ippa ftirbi norrmannen Clamer Meltzer, som nog blev litet bortdijmd. Han
gjorde bra flygningar dlr man fdste sig
speciellt vid skarpa, fina hiirn i fyrkantmancivrerna.
I team-racing blev det svenska bakslag
i andra omgSngen. Mario Pinotti biirjade bra och fl<ig stadigt fiirbi Sundell,
men plcitsligt 6verhettade Super Tigren
med fartfiirlusr av mer in 50 km/rim.
Gciran Alseby biirjade ocksi bra men
efterhand biiriade motorn hacka och
landade snart: vevaxelbrotr.

r)

F6r finnarna gick det blttre med Sundell pi 4,53 och Arnipalo med ETA pi
utmirkta 4.42. Finalen kom siledes att
besti av Arnipalo, Sundell och Bea Olsson. Provflygningen fijre finalen indi
kerade att Beas ETA var i fin trim: 53
varv och 150 km/tim, si vissa fcirhoppningar ndrdes i svenskllgret.
Ijinalen biirjade med att Sundell kiirde
6ver varmkiirning med 20 sek, vilket
fcirhalade starten med samma tid, innebdrande att de kdnsliga ETA-motorerna
hann kallna. I starten kom si Sundell
ivdg direkt medan de kalla Etorna knackade ivdg fdrsenade och Beas t. o. m.
stannade efter ett par varv. Sundell gick
ddremot som en kiocka mot segern, medan Bea fcirftiljdes av alla tinkbara besvdrligheter frin
lossnade skruvar i
frontlocket pi rnotorn tiil kompressionskrypning och slutade siledes sist.
I det svenska combatldgret hade man
efter fcirsta omgingen diskuterat vilken
taktik Peter Evers skulle anvlnda f6r
att ha nigon chans mot den snabbe Mortensen i omflygningen och man kom
fram till att anfall frln rygglige skulle
kanske hjelpa. Och det visade sig riktigt, fiir det var en helt annan Peter
Evers som stiillde upp i omflygningen.
Rollerna var denna g&ng ombytta och
en konfunderad Mortensen fick finna
sig i att bli klippt tvl ginger. En verklig prestation gjorde Tommy Oberg, som
vid underllge i poing bara hade en mikroskopisk chans att vinna heatet genom
att kapa den c:a fem cm l&nga carpentinbit som motstAndaren hade kvar.
Tommy jagade sin motst&ndare i ilera
minuter och lyckades till slut med det
otroliga aft kapa bort tvi cm av cerpentinen. Svenskarna fortsatte att ayancera i tivlingen utom Peter Evers, som
stdtte pA patrull i form av finnen Mether i ett diskutabelt hear.
6
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"Bea" Olsson med sin TR-modell oclt reajiitte i bakgrwnden. G6ran Aronsson oclt
Folke Olsson i. depd.n.
I finalen mcittes si Folke Ohlsson och
Tommy Oberg och de bjdd pi combat
av gammalt fint slag, som vi inte sett
prov pi tidigare under iret. Folke stod
som segrare sedan Tommy vid kapning
i serpentinens mitt fick se serpentinen
iven gl av vid infistning, nigot som
tyvdrr d:r alltfijr vanligt med det serpentinmaterial som FAI fcireskriver.
Efter tivlingens slut stod det klart att
vi inte hade kunnat knappa in p& finnarnas fcirspring i lagtdvlingen frSn den
forts. pA sid. It
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Av Sven-Olov Lind6n

Vintertlvlingen 1950
Det var strilande sol dver Siljan, ndr
KSAK:s Vintertdvling avhcills den 72
februari. Kvillen innan hade arrangdrerna, Mfk "Fenix" i Reittvik bjudit pi tesupd och slZidfiird i fackelskenupp pA
Lerdalsh<iiden.
G.H. Derantz klev omkring i tjock
vinterrock och rironskydd och myste it
de goda prestationerna.82 deltagaremed
110 modellervar anmilda.
Hans Ahlstrdm frin Borlinge - en
stjlrna pi uppitgiende, skrev Lciwen i
ett referat - vann Sint. Det skulle ta
L3 3.r att n3.zenir!,Hasseblev landslagsman fcir f6rsta gingen i fjol.
I \Takefield var det lamt. Endast 16
man var anmdlda. Kylan pi.verkade
gummimotorernaogynnsamt och endast
Bcirjesson
fick en normal tid p& ca 4 min.
Resultat:
Sint. Hans Ahlstrtim,Bollnge 853
Gint. Bcirje Brirjesson,AKG 463
F. K.-4. Andersson,H<i<ir599
Lag. Aeroklubbeni Gciteborg1..639
Robert Lciwen-Aberghade i en beskkritik hdvdat (Flobbyfolk 111950)atr Sverige inte hade n&gon chans till seger i
- Varfcir inte en
\Taakefield-td,vlingen.
Vakefieldkurs? fr&gade han. Har
"Lciwen" 2.000 kalla i bakfickan, si . . ."
Iovade 1:e instruktdren.Nigon s;irskild

Bernfest,Jugoslavien
kurverksamhetfrir dennaklasskunde det
inte bli, utan den fick i si fall inrymmas i de ordinarie Allebergskurserna,
blev i si fall efter VM-teivlingIn.O.,

D

Nigot senare under &ret frigade ing.
Derantz i "Modellflygsport":
Har du fEtt pippi? Frl.gan g:illde om man fitt en byggsats
till den av Sven lVentzel konstruerade
stavmodellenmed det trevliga namnet.
Avsikten var att med den lita modellflygarna bekanta sig med gummimotorflyget.
Den planerade Tempo-tdvlingen fick
genom Ldwens kritik ett nytt mil. Det
skulle bli en nybiirjarmodell i \(akefieldklass! - Ni, nu kom det hela inte iging
under 1950, men modellen presenterades
under hdsten. Det var efi velartat exemplar konstruerat av Arne Blomgren
och Rune "Bananen" Andersson.
Uttagningar till VM-lagen skedde 18
maj pi Skarpnick. Segelmodellerna
stlllde delvis gummimotormodellernai skuggan inte minst genomRagnar Odenmans
serie.Tre flygningar pn drygt halvtimman, tvi starter pi iiver 9 minuter och
en pi gott och vdl 12 minuter. Den starka blSsten gjorde att man i \flakefieldklassenmaximeradetiden till 3 minuter
i stlllet ftir vanliga 6.
Uttagna till Jiimijdrvi blev: 1) H.
Eliasson2) O. Blomberg 3) S. Starlc 4)
H. \flannberg 5) A. Hikansson samt Arne Blomgren som fiir dagen var sjuk
men ansigs meriterad dndi!
Till Trollhlttan utto$s fiiljande lag:
R. Odenman, K. Sandberg,L. Persson
och S. Sandberg.
Att uttagningen efter s.k. rittvisa
grunder inte varit helt lyckad visade
kanske de inb6rdes placeringarna vid
VM-tiivlingarna. 18 man var kvalificerade till dessauttagningar. I \Takefieldklassen 7949-&rs lag, 3 man frin SM
1949 och 3 frln VT 1950 samt 6 man
frln de slrskilda uttagningar klubbarna
arcangerat i biirjan av maj. Aret innan
hade UK mijtts av kritik di laget sammansatts pi grundval av gamla meriter.
-

I

FIur man vinder sig . . . Ar tongingarna
minne bekanta?
Under sportflygkongressernavid m3nadsskiftet maj-juni i samband med
KSAK:s 5O-Srsjubileumskedde mer ln
nigonsin tidigare pi en modellflygkonferens.FAI beslcitftjresli engelskaSMAE
att tillimpa de internationellabestimmelsernapi \flakefieldklassen,varefter
denna tlvling officiellt kunde erkdnnas
som gillande vdrldsmisterskap.En nordisk framging blev det ocksi i och med
att den h2ir tilllmpade Sint-regeln fick
sitt internationellaerklnnande som "The
Nordic Class A 2". Aven fcirbrlnningsmotormodellerna erhcill en enkel regel
utan begrlnsningari vingyta och kroppsektion. Max. 2,5 cm3 cylindervolym.
200 glcmsoch motortid 20 sek.
Fdr instyrning antogs tre klasser i
speedmed resp. 2,5 cm3, 5 cm3 och 10
cms cylindervolym. De nya FAl-reglerna kom att tillempas efter 1 jan. 1957.
Kongressenvalde som styrelse:
President - A.F. Floulberg, England
Vice president - G.H. Derantz, Sverige
Sekreterare- J.van Hattum, Holland
Denna framging fiir tivlingsflygan-

det fir tillskrivas ing. G.H. Derantz,
som konsekventarbetat f6r den internationella tdvlingsverksamheten.
Vakefieedtlvlingen
lgde rum natten mellan den 22-23

ju-

"Det kindes pi nigot sdtt sk6nt nlr
Aarne Ellil2i vann lVakefieldpokalenfcir
andra gingen i rad. . ". - ;Segernvar
odisputabeloch allas mening var att
bdsta modellflygaren och bdsta modellplanet vann." Citaten ir hlmtade ur Modellflygsport och Hobbyfolk. Det var nog si att
minga ansig Ellilaisseger&ret innan som
turbetonad. Nu bevisadehan i en absolut rdttvis nattavling att han kunde flyga bdttre dn alla andra. Sverigevar vil
representeratmed fullt lag och sex proxyflygare, som hade utlinats till arrang<irerna.Proxyflygarna visade sig bdttre
in landslagsmlnnen.Bengt Johansson,
fliig f<ir SalisburyUSA med verklig precision (207 + 199 + 1,99)till en sjdtteplats."Bananen" blev nd,stbiste proxy
med en 26:e plats fdr canadensaren
\food. Av svenskarnas
landslagsm:infick
Blomgrenen 11:e plats och Stark 12:e,
Eliassonblev 23:e man medan Blomberg
blev 33:e, Vannberg 34:e och Hikansson 53:e man. Svenskarnafick en ordentlig baklixa. Hir behiivdesnya tag
- modeller som kunde g6ra 4 minuter
.rar ett krav - Sune Stark borjade redan p& biten hem rlkna pi en ny modell!
Swedish Glider Cup
skdnktesav dir. Osvald Arnulf-Olsson i
Gdteborg. Det 1r en stendigt vandrande pokal i segelmodellernas
VM-td,vlingStjepan Bernfest fr&n Jugoslavienblev
den, som erhiill fcjrstainteckningeni pokalen, di A:2 ilygarna mdttes den 30
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Bdrje Bdrjesson,G6teborg
juli i Trollh?ittan. Aeroklubben i Gtjteborg med G. Lindh och B. Bcirjesson
svarade fcir god organisationoch perfekt service. M&nga hade tippat det
svenskalandslagsankaretRagnar Odenman som segrare,men tredje startenblev
mindre lyckad, varfcir Bernfest,som nidde maximala 360 sek. i sista start kunde hemfcira den inofficiella VM-titeln.
Resultat:
1. S. Bernfest,Jugoslavien920 s.
2. R. Odenman,Sverige903 s.
3. A. Hansen,Danmark 867 s.
I sambandmed VM-tivlingarna hiills
dven tdvling mellan de nordiska lagen.
Det blev en mycket oviss historia. Nir
siste man hade sin modell i luften var
det dnnu en tippen friga om Sverigeeller Finland skulle vinna.
Resultat:
l.Sverige2504
(R. Odenman,L. Persson,K. Sandberg)
2. Finland 2.771
3. Danmark 2.731
4. Norge 1.964
forts. sid 34

Blisigt

SlUl

I

linstynning

Arets SM i linsiyrning orrongerodes den 22-23 ougusti, ov trodiiion i Stockholm.
Tcivlingsplots vor denno
gdng inte F8 uton Brommo,
vilket vor bdde till for- och
nockdel.Fordelenvor mer trcin i n g s u t r y m m em
, edon nockdelorno vor ovsoknod ov
s o m l i n g s l o k o lo c h s v d r i g h e t
med moteriolfromskoffning,
v i l k e t m e d f o r d ee n v i s s o o r d n i n g i o r r o n g e m o n g e nE
. nligt
mrn synpunk"ter e"n flygfloTtili ott foredro till kommonde
drs SM ur frivsel- och orrq ngemongssynpunkt.

Td,vlingenbtirjade p& lcirdageni tzimligen blSsigt vdder med 2 omgingar i
stunt och combat samt 1 omging i speed
och team-racing. Stort intressetilldrog
sig medlemmarnai det "turndiag" som
under juli tlvlat i Osttyskland, Jugoslavien och Ungern med god framging och
med ett toppresultat p3, 4.18 i TR noterat i Jugoslavienav Gdran Alseby.

I fcirsta omg&ngen intrdffade sensationen att mlstaren Peter Evers fullt rittvist blev utslagen av Jan Eriksson, Orion, som flog avsevirt civer sin normala
fcirm&ga.
De 6vriga hijgt seedade, Gerhard H&kansson, Tommy Oberg, Magnus Borger
och Folke Olsson gick enligt ritningarna
vidare, men i kvartsfinalerna fastnade
Borger p& Orions mycket skicklige men
ojdmne Lars Berglind och Folke Olsson
Cornbat
hejdades av Motalas Lars-Gciran AnPi denna tlvling var det meningenatt
dersson, som p. g. a. milit;irtjdnst ej tdvde preliminlra FAl-reglerna skulle stlliat under f6rra |ret, Efter mycket trassel
las pi sitt verkliga prov. Dessa regler med omflygningar kunde si orionflyskiljer sig i huvudsak frin de svenska garna Berglind och
Hikansson sli sig
genom tilliimpning av startminut som i
fram till finalen, som dven den fick flyTR, bred serpentin utan filtindelning,
gas om en g&ng med Berglind som slutsamt vid kollision omflygning frin po- lig segrare. Efter tdvlingen var det
mycing och tidsstlllning vid kollisionen.Er- ket missncijt mummel om FAI:s provregfarenheter frin tidigare tivlingar i ir
ler och de tdvlande uttryckte fdrhoppkunde nu fastslis: dessaregler dr slmre ningar om att de svenska reglerna skulle
ln de svenska.Specielltvisar det sig att
iterinfciras igen.

antalet luftkollisioner tikar avsevdrt
p,g,a. omedveten nonchalans genom
Stant
kollisionsregeln.Nu intrdffade luftkol.vartarlrat
heat,
lisioner i mer dn
varfcir I stunt saknades ett kent namn, SM-2:an
finalisterna knappt hade n&gra reserv- frl,n f6rra iret Erik Bicirnwall, medan
ett annat Lars Tehler, dcik upp efter ett
plan kvar.
l0

Sitwationsbild lrdn
Conbat-finalen
5rs frinvaro. Tehler har bott i Canada
och hans come-back p& svensk botten
emotsigs med intresse.
Redan efter fiirsta omgingen visade
sig att standarden i toppen var mycket
j:imn, .men uran att ni specielh hcig
klass. Den besvirande vinden bidrog szikert till detta.
Ove Oster tycktes ha hdmtat sig efter
sina mindre lyckade virfrarntridanden
och han ledde efrer fdrsta omgingen.
Tehler gjorde ocksi en bra flygning
vilket ocks& miste slgas om Christer
Tennstedt, "Tempo", som han brukar
kallas fliig bzittre 5n nigonsin, trors arr
han pistod sig ha trinat ganska litet.
En lovande debirtant, Gciran Andersson, MFK Nimbus, drik upp med en vdlflygande och originell konstruktion vid
namn "Trident", Gdran dr ursprungligen frin Vistergiltland, men han kom
till Stockholm i viras och har med Peter Evers hj?ilp blivit en skicklig stuntrrygare.
Lars Eriksson frin Sandviken hade man
vintat sig mer av, men han hade uppenbarligen probiem med sin l:itta "Hurricane" i blisvddret.

I andra omg&ngenslog Oster stdllet av
sin modell och fick anvinda reserven
till sista omg&ngen,vilket medfdrde art
han ej f<irm8.dde
kimpa om segernmed
sina klubbk^mrater Tehler och Tennstedt. Striden mellan dem blev istdllet
desto hirdare: efter sammanrikningen
hade Tehler vunnit med en (1) po5ng.
Tehler var tillsammans med Gciran
Aronsson stunttlvlingens stora gliidjedmnen, medan Peter Evers, Lars Eriksson och Boris Dahl gjorde blekare insatser in vdntat.
Speed
De senastesex &ren har Mins Hagberg
vunnit speedklassen.
I ir sdillde han inte upp, varfcir "den eviga tv5.an" Ove
Kjellberg ansigs ha sin chans. Hagberg
har i ir gitt in fcir team-racingtillsammans med GciranAlseby.
Mcn i fijrsta omgingen fick Rolf Hagel, som misslyckadesi VM, upp 202
km/tim, vilket man ansig borde rlcka
fdr segern.Ove fliig pi personligr rekord 198 och Nils Bj<irk pi normala
182. De iivriga lig lingt under.

D
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Frdn Combat-firulen

ffiiKjell Rosenland
och "Miss FAI"

I andra omgengenijkade Ove gliidjande till 201, men Rolf fick niija sig med
200. Ingen kunde sedan ijha sina resultat, men tvi man <iver 200 km,itim var
verkligen nigot att glddja sig tjver. Det
har bara tntrd.ffaren ging tidigare, UT
i fjol.
Team-racing
Denna klass ansigs kunna bli en <ippen
affir mellan "de fyra stora", Pinotti,
Alseby, Rosenlund och Bea Olsson. Nu
steilldeemellertid inte Pinotti upp varfcir finaldeltagarna ansigs si gott som
sjdlvskrivna. Efter fcirsta omgingen lig
pen pi 4.48. I andra omgingen passede ocksi frimst med Rosenlund i toprade emellertid Lars Johansson,Aerospeed,Bea Oissonmed en sekund.Beas
flygning i andra omgangen startade
mycket lovande och en tid p& 4.45 syntes vara trolig, med vid c:a 75 varv
sprack propellerbladet under flygning
och hans chanser spolierades.Bea Olsson har verkligen iraft oturen att bli utslagen ur finalen med smi marginaler,
eller vad sigs?V&rtdvlingen-63 en sek.,
UT-64, tre sek. och SM-64 en sek.
Finalen blev riktigt jimn och snygg
med juste och trevlig flygning av piloterna. Alseby och Johanssonmed ETA
15 flitg 50 varv medan Kjell Rosenlund
12

med Oliver ncijde sig med 35 varv per
tank, men han var i genglld snabbast.
Som si minga ginger fcirr visade sig
Kjells sikerhet fdlla utslaget och han
vann nu pi den iche olvna tiden 4.56.
Det hindes seikert skcinr filr Kfell som
p. g. a. motg&ngar de senaste8"renej varit mdstare sedan 1961,
Kricke
RESULTAT:
Speed.
1. Rolf Hagel, AKM, 2A2 kmltim1' 2. Ove
Kjellberg, Solna MSK, 201 km/tim; 3. Nils
Bjdrk, MFK Nimbus, 182 km/tim; 4. Bengt
Martinelle,MFK Ornarna,155km/tim; 5. C.
E. Enqvist, MFK Ornarna, 148 km/tim.
Stunt
1. Lars Tehler, MFK Orion, 1785 polng;
2. Christer Tennstedt,MFK Orion, 1.784podng; 3. Ove Oster, MFK Orion, 1737 podng;
4. Peter Evers,MFK Nimbus, 1570 polng;
5. Lars Eriksson,MFK Draken, 1541poing.
Teatn-racing
1. Kjell Rosenlund,MFK Orion 4.56 min.;
2. Lars Johansson,
MFK Aerospeed5.05; 3.
Gciran Alseby, LEN, 5.08; 4. Bea Olsson,
OSFK 5.11;5. Volfgang Pioch,MFK Orion,
5.1.6.
Combat
1. Lars Berglind,MFK Orion; 2. Gerhard
Hikansson, MFK Orion; 3. Tommy Oberg,
Motala MFK; 4. L. G. Andersson,Motala
MFK.

Sven Hielrn6nrrs
S<indagen den 23 augusti hade modellflygalla
klubben Link6pingseskadern inbjudit
svenska A-2 flygare till tivling om den nyinstiftade pokalen till Sven Hjelm6rus' minkallats
ne. Pi en del hill har tivlinsen
"Sven Hjelmdrus Memorial", men- varfcir taga till denna utldndska beteckning? Pokalen,
som dr stlndigt vandrande, dr mycket pampig, och varje segrare fir behilla cn litcn
replika av densamma. Den har inkcipts fdr
medel vilka fanns i en fond som fiirvandlats
av Linkdpings Flygklubb sedan Sven Hjelmirus' borrging. Link<ipingsflygarna har sedan tillskjutit ytterligare en slant sjdlva.
och
Tlvlingen h6lls pi F 3 i Malmslitt
missgynnades av en fijrdlrvbringande blist,
uppskattningsvis torde vindstyrkan ha varit
ornkring 10 m/sek. Tyvarr istadkom denna
vind att man pi nytt fick upp 6gonen fcir
hur d8ligt det 1r bestlllt med minga A-2flygares miijligheter att klara av flygning i
hirt
vdder. En av vl.ra mer rutinerade
"skrdp-vldersflygare" ldmnade walk-over redan i slutet pi fcirsta perioden, och uppgav
att han funnit atr dittills hade tvi startande
av tre knickt sina vingar i starten. Visst kan
man drabbas av hlftiga vindstijtar i starten,
men springer man verkligen emot ordentligt
kan man oftast klara situationen. Den hirda
vinden medfdrde lven att alla som maxade
hamnade i en smlrre urskog i ena dndan av
flltet. Undertecknad tillbringade c:a 5 timm a r a v s c i n d a g e nm e d a t t l i r v a o m k r i n g i
skogen med kompass och grejor, vilket ju in-

rtrinne
te dr roligt. Och akta er, vilka staket det
finns runt F 3 .. .
(Si, hade man som jag rest till tdvlingen
med tankar som: "Ah. vad skiint med en
tlvling fiir bara A-2, ingen jiikt, inga stiirande moment" etc. si gick det inte riktigt
som man tdnkt.)
Andra mlrkliga saker h1nde. Silunda fick
tre av vira mer rutinerade flygare var sin
start helt struken. Tvi p. g. a. att de slengt
vinschen och en 16r att han schabblat en
ging f6r mycket i starten. . .
Men visst var det roligt. Trots blisten, var
de flesta pl gott hum6-r,solen lyste, tidtagarna var prima, prisutdelningenpi flltet
var gemytlig,Arvid Carlssonhadestegaretc.
Segern gick vllfiirtjlnt
till LEN:s egen
Dick \Wiklund, som med god marginal och
dagens enda topptid vann f<ire Kdpings
Svante Jansson,som gir frin klarhet till
klarhet. Pi tredje plats kom Ove Pettersson,
coming A-2-man, som fick dela tid med
Gunnar Kaldn. Egentligen skulle skiljeflygning ha gy'ortsdem emellan, men di Kalin
hade kvaddat i sista starten (liksom i tvi tidigare under dagen) llt han tredjeplatsengi
till OP.
Efter sedvanlist hurrande fiir arranq<irer
och pristagare,ultrycktes en f6rhoppnin-gom
blttre anslutningnlsta 3r, di man skall frirs6ka ldgga tdvlingen litet tidigare pn sommaren.si att den ei som i lr skall komma
omedelbartfcire SM.
Dick \Tiklund omtaladeen fin poing i sammanhanget:En tidning som av Viklund fitt
hiira. att han tvckte det kunde vara skrint
med-en lugn oih tyst tevling, skrev sedan
ungefir som si: "Tyst tivling hedrar minnet av bortgingen modellflygate". Det var
vlldigt fint, tycker
Per Nilsson
RESULTAT:

Segraren Dich Wiklund, med nodell och
segernofE

1. Dick \Tiklund
2, Svante Jansson
3, Ove Pettersson
3. Gunnar Kal6n
5. Rune Hanii
6. Per Nilsson
7. Knut Andersson
8. Leif Aberg
9. Hans Lindholm
10. Stig Johansson

LEN
Ktiping
AKG
Gamen
LEN
IAKG
.AKM
Upps.

763
692
615
615
567
46t
410
340

Norb.

282

JJ/
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MOTORTESTE

LENNART LARSSON.

WelrFa

Piccolo

Piccolo kom i sin allra fdrsta version ut
omkring slutet av 1954.Den hade redan
di ett gribldstrat vevhus men derra var
fiirsett med radialfdste och motorn flstes pi ett spant med skruvar som iven
hdll fast vevhusblocket.Kylfllnsarna
var riideloxerade och propellern fisres
med en skruv som gdngadesin i vevaxeln. Motorn var oerh6rt kortslagig och
hade dessutomett mycket kort luftintag
vilket gjorde att suget var synnerligen
diligt och ojdmnt. Detta bidrog till att
gdra den svnrstartad vilket var beklagligt di den hade en pi den tiden synnerligen god effekt.
Piccolo II skiljer sig mest till utseendet
frin sin fiireg&ngare.De invindiga fcirindringarna Ir mest detaljfcirbittringar
och fiirenklingar f6r att underldtta produktionen. Konstruktionen ir konventionell med ett hirdat cylinderfoder av
stil, vilket skruvas ner i vevhuset. Pi
fodret skruvassedankylfliinsar och topp
vilka 1r svarvade i ett stycke och numera blankpolerade. Avgasportarna 6r
frlsta genom cylinderfodret och 5r tre
till antalet liksom iiverstrcimningskanalerna. Dessadr frd.stapi cylinderfodrets
insida med en delning p& 1.20grader.
Ovre delen pi kanalerna 1r vinklade
uppit och dverlappar avgasportarnanigot.
11

ll
Kolven ir av gjutjirn, ganska 13g och
med plan topp. Vevaxeln lr obalanserad och utfiird av herdat stil. Vevstalren d,r gjuten av aluminiumlegering.
Vevhusvolymen zir minskad till ett minimum genom att det svarvade vevhuslocket skruvas in i vevhuset praktiskt
taget enda fram till vevtappen. Den som
vill nrontcra Piccolo II pi spant kan erhilla ett kombinerat radialmontage och
vevhuslock med ett antal hil som gcir
det mcijligt att montera motorn i valfritt ldge samt darefter lnda motorns
lige utan att borra nya hil.
Testmororn ktjrdes in pi Powa Mix och
som inkcirningspropeller anvdndes Top
Flite Nylon 7"X4". Det ir en stdrre
propeller 5n som vanligen anvdnds fcir
0,8 cm3 dieselmotorer men motorn var
tydligen extra koniskt honad i cylinderfodret si en stdrre propeller med bzittre
svdnghjulsverkan var tvungen att tillgripas frir att fe motorn att gi. Efter
kiirning med riklig brd.nsletillfcirsel i ca
30 min. kunde dock motorn hilla ett
jlmnt varv p& propellern. Vid prov pi
6"X4"
Super Nylon h6ll motorn ocksi ctt jdmnt varv i flera minuter utan
att dverhetta varfcjr den ans&gs inkcird.
Under hela testen anvlndes startfjddern
fijr atr underlitta starten vilket speci
ellt i biirjan var ncjdvindigt. Dn start-

fj:idern anvlnds bijr man speciellt kontrollera att den del av fj?idern som griper om propellern verkligen g3r fri frin
denna di motorn gir. Pi testexemplaret
skrapade den emot baksidan av propellerbladen och motorn miste snabbt stannas innan bladen gick av. Sedan propellern byttes och startfjddern bockats till
bittre fungerade det hela oklanderligt
under resten av ktimingarna. Infdstningen av startfjidern fiirefaller emellertid
en smula fijr enkelt gjord och ett battre
arrangemang hdr dr av ndden om startfjddern skall sitta kvar n5gon llngre tid.
Molordolo: Webro Piccolo ll
Typ: Encylindrig, Iuftkyld, tvdrspolad
tv&taktsmotor med vevaxelventil.
Plan kolvtopp och motkolv. Vevaxeln lagrad direkt i vevhuset.
Tdndsystem: Kompressionstdndning
Borrning: 10,5 mm
Slagldngd: 9 mm
Cyl.vol.: 0,8 cm3
Vikt: 95 gram

forts. frdn sid 9
Lin-Nt|
ftirsta dagen,och den av osssi hett eftertraktade revanschenfiir tidigare nederlag gick ej heller i 3.r att uppfylla.
Nu glller det ocksi att se upp ftjr danskarna som blir farligare 3.r frl.n 3.r.
Kriche
RESULTAT:
Speed
1. M. Lahtinen,Finland,204km/tim; 2. R.
Ekholm,Finland,203 km/tim; 3. K, Frimand,Danmark,186km/tim; 4. R. Hagel,
Sverige,185km/tim; 6. O. I(jellberg,Sverige, 0; 6. C. E. Enqvist,Sverige,0.

Varvtalsvirdena uppmdtta vid kiirning
pi Powa Mix.
Propeller
Top Flite nylon
Super Nylon
Top Flite nylon

7" x4"
6" X4"
6" X3"

Varvtal i rprn
8600
72400
14600

Stunt
Dan1. J. Kari, Finland; 2. A. Svensson,
mar; 3. J. Lemminklinen, Finland; 6. G.
Aronsson,Sverige;8. L. Eriksson,Sverige;
9. P. Evers, Sverige.
Tearn-Racing
1. Sundell/Sundell, Finland, 4.53, final
4.56; 2. Aarnipalo/Jlrvi, Finland, 4.42, fiSverige,5.00,
nal 6.7J;3. Olsson/S6derberg,
final 6.52; 4. Alseby/Hagberg,Sverige,5.O1;
8. Pinotti/Hagel, Sverige,5.47.
Combat
1. F. Olsson,Sverige;2. T. Oberg, Sverige;
3. M. Mether, Finland; 4. P. Evers, Sverige.
Log
1. Finland 45 poing; 2. Sverige,65,5 podng; 3. Danmark, 83,5 podng; 4. Norge, 99
polng.

l5

Teknisk

l.apponl

fr.An Lin-VlUl

Det cir en helt fontostisk upplevelseott under fem dogor infe se myckel onnot dn vod
v c i r l d e n s2 i l e d o n d e l i n k o n t r o l l n o i i o n e rh o r o t t s t c i l l o u p p m e d i k o m p e n o m V M litlor, ciro, berommelse och prestige. Mer cjn tv6hundro deltogore som onvcint sin lid
t i l l f y n d i g o k o n s t r u k t i o n eo
r c h t o k t i s k p l o n e r i n g . I n t r y c k e nh o p o r s i g f 6 r b e d 6 m o r e n .
Trots delto m6ste mon erkcinno ott ndgro ov deltogorno misslyckotsi sino strcjvonden
och ott deros eventuellt godo id6er ontogligen icke upptciktsiust dcirfdr.

De biista i stunt. Fr. o- Kari
2:a, Sirotkin 1:a och Gialdini
3:a.

De flesta och mest intressanra nyheterna Sterfinns p& motoromrider. Det faller sig naturligt att illustrera detta frin
speedklassen.
Standardmotorer som Super Tigre, K &
B samt Moki tycks inte ha fdrblttrats
ndmnvlrt. Fdr Super Tigres del tycks
f6rbdttringarna pi vevaxeln upphdvas
av ett vekare vevhus. Av de fyrtionio
som genomfdrde speedtivlingen, nlmligen fyrtiofyra man, anvinde 12 stycken
den ildre G20l75G medan sju deltagare
hade hunnit fl den nyare G15. Prislistan vittnar inte om att den nyare versionen dr b2ittre men detta kan kanske
bero pi att minga fick Gts fcir sent fcir
att hinna kijra in den. Engelsmd.nnenfick
sina en vecka fcire tdvlingen! Taktik av
Jaures Garofali? Moki 53 ir en kvalitetsmotor av hdgsta klass som nu gett
Kriszma en guld och en silvermedalj.
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Gialdinis sttantmodeller.
Kari med sin stuntmodell.

Likvil tycks den inte ha varit vad man i
normala fall brukar kalla trimmad. Grader efter gjutning och bearbetningfanns
kvar i motorn!
Motorcykelvdrlden tycks ha inspirerat
till nyheternapi motoromridet, slrskilr
glller dsttyska MZ. Brll \Tisniewskifr&n
USA hade s. k. Schiirlespolningmed en
extra boostport pi sin nya K 8c B 15
RS. Samtliga amerikaner hade s&dana
motorer med i bagaget.Tjeckerna med
Josef Sladky i spetsenhar ocksi arbetat fram en Schiirlemoror.Genom atr
utesluta hiig boostport har de kunnat
rikta avgasportenbakit, vilket kolvbulten annars f6rhindrar, Motorn kallas
MVVS 2,5 RL. Manfred PolstersSchiirlespolademotor har tidigare omnimnts
i MFN. Pa VM hade dessutomen TRilygare, jugoslaven Reno Varjecsic, en
Schiirleportad motor fdr radialmonte-

o

o
2

Haworth startar i TR-t'inalen.
Carpentermed'Wisniezpskis
"Pink Lady".
M cFarlands stuntmodeller.

ring. Det r&der inget tivel om att minga
intressantautvecklingar kommer att gciras med schiirlesystemets
anpassningfiir
modellmotorer. En fijrdel som dnnu ej
ir nlmnvdrt utnyttjad dr den fcirbiittrade brlnsleekonomin,den stdrstanackdelen asymmetrin vad gdller temperaturen i cylindern. Det senareglller dock
iven SuperTigre.
Om speedmodellerna
lr inte mycket att
sdga. \ilisniewski's segrarmodell frl.n
1960 Pink Lady (ofciriindrat) tycks ha
inspirerat till efterfciljd utom vad det
giller den slanka bakkroppen och glasfiberuppbyggnaden.Det senarehar Bill
sjilv ersatt med cedertri. Uppslagetmed
birande stabilisatoroch dirfijr lingt bak
ligganderyngdpunkt (ca 40 proc. av rorkordan) biirjar dlremot bli allmint.
Personligentycker jag atr Carpenterhade snyggastemodellen i speed 1962 och

i ir har han vll distanseratsendast av
Kriszma pi den punkten. Att bara ligga wi plastlacklager direkt p3' obehandlad trdyta ar nog praktiskt men ser
inte sirskilt trevligt ut.
I speedd.r jt handtagen ett kapitel fiir
sig. Sjllvfallet miste man flyga monoline fcir att f5 topplacering.De gamla
"cykelpumparna" finns kvar medan diremot olika vinklade utf6randen tycks
vara pi avskrivning. Unilinesystemet
dominerar, ddr variationerna i smidighet och utvdxling Ir enorma,100:1 till
200:1 tycks vara att. fcjredradvs 20-40
varvs vridning av linan.
Finns det inga nyheter i TR och Srunr
Mingder, men ddr dr inte trenden lika
hlar. Stuntmodellerna blir allt stcirre.
Reglernasbegrinsning av linlingden till
20 meter stoppar upp tendensen.Minga

r)
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G uy S u n d e l l m e d " J o k e r " .
Sandy Pimenot'f bakon.
T R- segrarna P lacel H ansortb
med sin tnodell "SuPer-Nova".
Amodio, Italien. 3:a i TR.

har civerskridit den llmpliga storleksgransen med tanke p& detta. Lew McFarland's Shark 45 vigde 1,8 kg, Gialdini's Sting Ray med Merco 35 vdgde
1,6 kg och Sirotkins nya semiskala jetjaktplan vdgde ocks& 1,8 kg med en 49:a
i nosen (dirfiir fltig han med 1962. &rs
modell). Si tunga modeller ger bara di'
Iiga hcirn i fyrkantmancjvrerna. I Gialdini's fa1l berodde den hiiga vikten till
stor del pi en mzingd "kraffs" av utseendekaraktdr. Italienaren Balalini hade konstruerat en modell till synes mot
allt fdrnuft. Ful var den pi ndra h&11,
sdrskilt som modellen var illa byggd,
men i luften sig den "d"kta" ut. Stor,
ldtt, semiskala 30-talsstil fcir tv&sitsiga
skolplan med cippen cock-pit, vanvettigl
klumpig kropp, 15 graders utitriktning
pi motorn. Id6en var konsekvent genomfcird och gav vzilfcirtjdnta poang. 24:e
plats till en novis!
Segrade i TR gjorde ju Richard, allmdnt kallad Dick, Place frin England
med Don Flaworth som mekaniker. Modellen hade stort sidofcirhillande, Vstjdrt, och stor kroppssidoyta. Men det
vann engelsmdnnen inte pi. Vinsten berodde p& motorn, ETA Mk II. Som bekant fcir svenska TR-flygare s& miste
man ]/ara expert bland experter fcir att
l8

kunna flyga 50 varv driftsdkert med
ETA. Sannolikt dr detta en av de nrest
tjuriga, nyckfulla och snabbt utslitbara
motorer som fcirekommer i tlvlingsbruk.
Genom att gora ny vevaxel, valja nya
lager, g6ra ny front- och vevstake (de
hann inte gora ny kolv) samt byta till
Coxfrirgasare framstdllde de den "standardmotor", som nu tillverkarens reklam
skryter civer. Trettio procent olja samt
en del hemliga ingredienser i brinslet
gav drygt 150 kmitim och starter p&
f,ijrsta "rycket". Tvian Drazek flcig rned
samma modell som i fjol, tredjelaget FontanalAmodio hade inget kylluftsintag.
Kanske innehcill det italienska brinslet
mycket olja som fick f<;lja med avgaserna ut och pi si s:itt fcira bort virme.
Skirmad avgasport var en annan italienares id6 fdr att gtira motorn mera ldttinstiilld. Vidare kan sdgas att ryska modeller fortfarande vdger mellan 400 och
450 gram ndr de f&r som de vill. Vdsttysken Miebach hade synnerligen litet sidofcirh&llande pi sina modeller i speed
och TR och hoppades ddrmed vinna
minskat luftmotstind p. g. a. minskande
frontarea. Men det giller att kompromissa. Annars gir vinsten fcirlorad i
landningar och omflygningar.
Gdran Alseby

I(LUBBSTDAN
Hcisten dr hlr och ddrmed en sisongfcirindring fcir modellflygarna. I
minga fall leder detta till <jnskem&l om
klubblokaler - nya eller stijrre. Det kan
alks| vara liimpligt att hdr pi klubbsidan gcira en inventering av tillgiingiiga
lokalalternativ.
Om klubben iir villig att dela lokal med
andra finns det rninga mcijligheter.
Flygklubbar, ungdomsgSrdar och Folkets Hus stir ofta till tilnst. I allminhet dock mot lag hyra. Religicisa och
andra ideella organisationer t. ex. nykterhetsf6rbunden kan ofta inom ramen
fijr sin tippna verksamhet hysa modellflyg. Vanligen dock endast i fcireningens eget namn. Vidare kan kommunerna ofta ordna tillfilliga lokaler i skolor
eller andra allmdnna byggnader, ja varf6r inte i ett rivningshus? Sl6jdlokaler
kan ju ofta vara sdrskilt liimpliga. Ft5r
klubbtrdffar och andra stdrre mciten kan
iven de stijrre f6retagens samlings- och
festlokaler fcir personalen ifrigakomma.
Militlra
lokaliteter kan sd.11anstdllas
till fcirfogande.
Bist ir det dock med egen klubblokal.
Verkligt stora klubbar kan ha verkstad,
bygglokal, miiteslokal, ldsrum, expedition med telefon, soffhcirna, fcirvaringsutrymmen och filiallokaler i olika stadsdelar. Detta kostar dock pengar och
man f3'r inte ha storhetsvansinne utan

"ritta munnen efter matslcken". FIur
skall di styrelsenhitta drijmlokalenmed
det ideala ldget och allt? Normalt miste man rikna med hyra. Anmil klubben
somscikandehos bostadsfcirening
och nigon kommunal instans t. ex. fritidsnimnd, ungdomsrSd,barnavirdsnimnd
eller skolstyrelse.Vintan behciver nog
inte bli l&ng. Dessaftirslag giller givetvis om man inte kan ordna det hela genom egna kontakter, som ju Ir smidigast.Oavsetthur intensiva6nskningarna
efter hlubblokal dr s3.bcir man inte ta
rr&gonmed frir hiig hyra. Normalt f6r
klubbar med omkring 50 medlemmarir
750 till 1500 kr om iret. Inredningoch
dylikt behciverinte bli dyrt i bdrjan om
alla hjilper till. Sedan fcirbitrrar man
ndr klubbkassanorkar med.
Kan man fi anslag? Ja, kommuner
som dr vdlvilligt instdllda till ungdomsarbete brukar vara generdsa,Norrkd,ping betalar exempelvis60 0/o av Gamens hyresutgifter.Inte sdllan sammankopplas detta med kursverksamhet,dar
da redovisningsmottagandestudiefcirbund anmller lokalkostnadernahos ungdomsstyrelseeller fullmlktige.
Slutligen brukar ofta Flygklubbar ge
ett allmdnt verksamhetsbidragsom exempelviskan fl ticka en del av hyran.
Gdran Alseby
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Radioflygning

i Oslo
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Den 9 och 10 maj tivlades det i radioflygning pi Kjellers flygplats utanfcir
Oslo. Vldret var omvdxlande si tillvida att det pi liirdagen var mittlig vind
och vackert medan pi siindagenridde
"omittlig" vind och regnskurar.Vinden
tvingade oss att landa tvlrs banan och
den tvingade antingen ned flygplanen
innan de nStt landningscirkelneller lyfte dem 6ver banan och ned i grlset pi
andra sidan, nigot mellanting fanns
knappast. Trots tabben med vindriktningen och regnet miste framhillas att
tdvlingen var vdlarrangerad och ddrfdr
flijt vdl undan. I slutprotokolletiterfinns
fyra man frln Danmark, fyra frin Norge och sju frin Sverige.Vi var mest nyfikna p& danskarnadi vi inte hade nigon aning om vad de gick fijr med sina
Taurus och Orion. De norska vinnerna
visste vi redan fiirut att de kan vara
ocks&nir tivsvira och det besannades
lingen var ijver. Slutstridenblev ganska
hird och efter fdrsta dagenstvi flygningar fanns det, itminstone teoretiskt,
fyra med en chans att vinna. De f.yra
fcirsta i slutprotokollet. Flade dessutom
Bennvik och Levenstam flugit si bra
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fcirsta dagen som de gjorde i tredje omgingen kunde slutstriden blivit lnnu
hlrdare. Bennvik fick di dagensbista
po?ingfiiljd av Tdnnesen,Levenstamoch
Det blisiga vddret fijrstijrde
Segebaden.
och Paulsensflygningar di
Stephansens
deras flygplan var tydligt besvdradeav
hird vind.
Tivlingens tvi kraschar stod danskarna fdr (servoproblem)men de reparerade snabbtoch fliig igen.
Det fliigs ocksi enkanalsflygningpi
siindagsmorgonen,men dZ var multipiloterna, ddribland undertecknad, hemma
och sov. Av denna anledning har jag
inget att f<irt?iljafrin detta evenemang.
Jesperoon Segebaden
De bista resultaten,klass RC-I
1. Stephansen,
Norge 7593,2. Tdnnesen
Norge 7074, 3. v Segebaden,Sverige
6825, 4. Paulsen, Norge 6711, 5.
Bennvik, Sverige 6274, 6. NordahlRasmussen,Danmark 5523, 7. Eliasson, Sverige 5194, 8. Levenstam,Sverige 4974,9. Oldenburg,Sverige4625,
10. Jensen,Danmark 4055.

Rakelflyg

i

HEssleholrn
Sedan ett par minader tillbaka har en
del av medlemmarna i Hlssleholms Modellflygklubb studerat raketflygning och
iiven byggr nigra m,odell'er. Fcir en
tid sedan var d,et dags fiir provskjutning ute pi Vankivaflltet. En avfyringsramp snickradestill, el-ledningar lades
ut och raketerna fdrsigs med liimpliga
krutmotorer.
Nir den fijrsta raketen steg mot skyn
hade redan ett par hundra skidelystna
fdrsamlats. Trots en nigot besvlrande
vind gjordes ett femtontal lyckade uppskjutningar av ett flertal olika rakettyper. Med en tvistegsraket gjordes dock
tvi misslyckade ftjrsiik. Fiirsta steget
tinde planenligt bida gingerna, medan
andra steget envist vigrade att fungera. En annan av de mindre raketerna
gick sl hiigt att den fdrsvann i rymden.
Atminstone fdrsvann den ur sikte. I det
stora hela var dock premilren mycket
lyckad, om man dessutombetinker att
vira vinner pi Cape Canaveral ocksi
hade vissa svirigheter i biirjan, si framstir de smi maltirerna ganska 6verkomliga.
Det 1r viil lite fiir tidigt att bdrja att
tala om rakettdvlingar innu, eftersom
det vdl inte har kommit iging ni.gon organiserad modellraketverhsamhetpi si
minga andra platser, men fiir att kunna
hivda oss i internationella sammanhang
vill det till att vi kommer iging med
trlningen. Trots att amerikaner, polacker och ryssarhar hEllit pi i flera ir nu,
finns det dock mycket kvar att utveckla och fiirbltra.

alle

Aeroklubben i Malmcj inbj<id till SM
den 31 augusti 1964. DA tdvlir.rgsdagen
randades, drabbades Angelholm och heIa v;istkusten av en fdrddande hird blist
med vindstyrkor pi upp emot 18-20
sekundrneter. Efter gemensam konferens
och omrcistning bland samtliga deltagare
beslcit man att instdlla t:ivlingen, och
tacksamt acceptera AKM:s inbjudan att
fi komma igen den 27 september.
Tyvlrr l<om givetvis detta att medf6ra dubbla resor fcir alla dehagare, r.rigot
som fcirmodligen var orsaken till att
"Skvadern" i Sundsvall ej kunde stdlla
upp i andra omgengen.Det ir alitid trikigt nir en tzivlir.rg rniste instlllas, och
det drabbar nistan alltid de r.rorrllndske
modellflygarna h8.rdast,d& de flesta tivlingar gir sciderciveri landet.
Ndr Sveriges modellflygare si anllnde tiil F 10 p5. nytt den 2719 var viderleken gynnsamfirare. Fdltet var ir-rsvepti

BlAsl

sloppade

Idealv5deF

en svag rnorgondimma, "takhrijden" var
c:a 1OOm och vinden var mycket svag.
Temperatur c:a l2o
I slutet p& fcirsta
perioden littade dimman och solen tittade fram ett litet slag, varefter den drog
sig tillbaka fcir dagen bakom ett tunt
molntdcke. Den termik som fcirekom
under dagen var ej sirskilt markerad,
snarast kan rnan tala om ett konstant
"flyt" civer filtet, dock med vissa avbrott. Ett mycket "rdttvist vdder" kan
man s:iga.
Glldjande var atr pi nytt fi se &tskilliga kdnda gamla modelltlygnunor igen,
der var Curt Sandberg frin Boris,
Lennart Persson frin Hriiir, Bertil Dahlqvist frin Lahol.n, samtliga f. d. landslagsmin.
Som tivlingsledare fungerade Terje
Larsson, som vll beh;irskar den sysslan
sedan minga ir. Han hiill hela tiden ett
fast grepp om det hela, och lyckades

fniflyg-SM

vid n5sta

ftirsaik

i
Vila och tiialing vid SM i t'riflyg
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t. o. m. med den svira konsten att. .vara
civerallt ddr han behrivdes!
Det system som tillimpades betr. tidtagningen, fdrorsakade till att bcirja med
en hel del gnissel frin de tlvlande, men
allteftersom tdvlingen gick insig nog de
flesta att systemet fungenade vdl. Hur
lSng dn ktjn framfcir tidtagarna syntes i
bcirjan av varje period, si fcirsvann den
f<irvinansvirt fort. Tv& faktorer torde
ha bidragit till detta: a) tidtagarna fick
ej gi med de tdvlande linge 6n c:a 50
m och b) 5-minuterregeln tilldmpades
strikt.
Efter att ha firpldgat de klmpande
modellflygarna m. fl. med en middag,
som helt hedrade provinsen Skines namn
om sig som "mada-land"
fcirrlmades
prisutdelningen av en representant fcir
Skinska Flygflottiljen. Efter detta hdll
han ett litet tal, vilket sikerligen gladde
samtliga nirvarande, i det han speglade
en fdrstielse fcir vir sport, en fcirstielse
av ovanliga mitt!
Den enda kritik man kan rikta mot
denna tdvling g:iller prissa,mlingen.Fr8"n
tidigare tlvlingar
uti Skine har man
vant sig vid prissamlingar av slllan sk&dat format. D:irfdr trodde man nu, nir
man betalat tio riksdaler i startavgift,
att her skulle det bli grejor av! Men
att endast dela ut 5 (fem) priser i var
och en av de stora seniorklasserna dtr fot
litet! I regel brukar ju antalet priser st3
i relation till antalet anmllda i resoektive klass. Detta gdlldc ju inte heller pi
nigot vis. I A-A senior norerades 52
startande (hur minga var anmilda?), i
C-2 var det endas,r 17 starta'nde liksom
i D-2.
Lit oss si taga en kort titt pi de olika
klasserna:
A-2. Yddret var sidant att det knappast gynnade vlra mlstare i springamed-kdrran-pi-linan-ldnge.
Hlr
fanns

knappt n&gon markant termik att springa
efter, det klohaste man kunde gcira var
bara art inv:inta ett hyggligt startiigonblick. Vi har tidigare nimnt att vldret
var "rdttvist", ett omdiime som f&r gdlla iven segern i A-2, dar Gunnar "Knobben" Kaldn lntligen fick sitt vilfcirtjinta SM-tecken efter att i si m8.nga ir ha
slitit fcir Rakel. Jag tror att alla deltagare yar lika glada ijver denna utg&ng.
'Westin,
Aven tvian var en "gam", Bertil
som gitt frin klarhet till klarhet.
Tiderna r A-2 var genorngS.endemycket hdga, fcirst pi 28:e plats finner man
en tid under 700 seli. Tittar man pi ett
avsnitt ur resultatlistan finner man t. ex.
att det nrellan 12:e man och 27:e ntan
endast skiljer 57 sek!
Aven i A-2 junior var tiderna goda.
Standarden pi de svenska A-2:orna f'orefaller endast att stiga fcir varje ir. Att
nlmna r.r&gons:irskild rnodell framfcir de
iivriga 1r knappast mcijligt, dock anser
1ag att Dick \fliklunds "Isabel 2" ar n3"got av det bista jag hittills sett.
Utciver alla nya eleganta byggen, fcirekom :iven nigra "ildringar",
de intressantaste tillhcirde Uno Johansson, Markaryd, svensir mdstare i mitten pi SOtalet, och Curt Sandberg, Boris, svensk
mastare 1949.
C-2. I sanning en klass med kvalitder!
,Slsteman i prislistan noterar 508 sek! De
tv& fcirsta m&ste flyga om tvi g&nger:
"Joulle" Akesson och Ragnar Ahman
noterade bida 900 sek. Efter detta flcig
b&da 210 sek., rnen tredje gingen gillt:
"Jouile's" smickra k;irra hcill sig uppe
38 sek. llngre dn Ahmans. Aeroklubben
i Malmci utdvar en fciriidande dominans
i denna klass, av de 9 b;ista var sju (7)
frin AKM. Vad beror sin't o5?
I junioravdelningen fick Norberg in en
segrare i Bengt-Olof Tcirnqvist som med
hygglig marginal slog Anders Flansson,
son till AKM:s Lennart Hansson.
D
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Aven i C-2 tycks kdrrorna bli eleean_
ger verkligenbeligg f6r klubbens,,kva_
tare fdr yart &r,
trtatrvrJrdgamlngsidigher".Att Iagtd.v_
D-2. Ar denna klass i avtagande?Vissa ln-ge-nior Junlorer vanns av AKM
iir
tenden.erpi kontinenten q;der pl det_ ocksi ett rdttvisanderesultar. Coa"-pi_
ta. Endast 1.7 srarrandepi ett SM
llg_g_skalvar
inom samtliga klass"r fiiis
sluter nlstan till dessatlndenser.Dess_
"rr_ tydligen i Malm6.
utom dr kvali'tdn piD-2_[IygaLndet,med
Per Nilsson
undanragav topparna,inte sdrskilt ijver_
rygande.Man fick se alltfijr minga prov
RESULTATLISTA
pi b.ristandefiirdighet i trimmaride^och t;:;,zy":'n
i Angetholm,
27/e'
allntant hanterandeav dessaprojekti_
ler. Och det sedvanligatillbudei ur'ubl*
tyvirr ej heller deunagirrg: En deltaga_
4.. U. Minsson,
g46; 5. B.-M;jd";
re rikade di han skickideivag sin "p"ul_ vrngarna,821; AKM,
6. K. Vilhelmsson,Kcipine.
teri" komma i.t spdrren till iut_our_ti_ 8a7; 7. Knut Andersso", AKM,-dbt;
8:-iil
mern, si att denna stannade.Kzirran
stack ivig rltt upp i 10 sek.,konsrrade
-O:
J. Pertersson,Hissleholm, 772, 1.2. Ll
ett slag ddr uppe, innan den rned full
Uppsala, 759; 1.3.B. Eimar. Nim_
,Larss^or.rl
tart kom ner mot marken och grivde
Dussthlm,,755; 14. p. Nilsson,AKM.
253:
sig ned i densammahalvannan merer r). n. Ahlb_erg,
AKM, 746; 16. G. Aberg,
framfcir_Ragnar Ahman. Modellflygarerl
som.dgde planet verkade mest ,oiJ,, nv
p.,Vanngird,.Nimbui
sthj-, 7il; ,;.'G'.
arr.karran gitt siinder.
r\rsson, ilassleholm,730; 21. A. Anders_
Jag tyckJr han son,
Koprng, 726; 22. O. pettersson,AKG,
skulle varit himlastorman.le"
lvcklie ijver
att ej ha blivir orsak till en ku"rnr"t, 7.25;23. L. -Andersson,AKM, 725: ,i.'a'.
bortging!
av
{;,**_'gl, 4_K}4,_202;2s. L. G.--olofsson,
_Klassenvanns mycket dvertygande
"en ,,Jai_
Nils.erik
fldg
.Flollander, som ,,
Fai" nredSuperTigre tS.
lig h", b""." n_oprng,678; 32. O. Broman, St. -Mellbv,
fdljt Bo Valls rij" sade \ilrerik. Bo 673; 33.
!._.lb"ig,. Uppsala,eos; t+. l. j6l
\flall blev tvia.
l9l::9n, rl-asslehotm, 664; 35. G. Holm.
Jkrllrngary-d,653; 36. I. Sundsredt,Bor_
,'pladuskor',
Gd_teborgarnas
tycks inte
.
ha ldmnat.civriga lande, ,,igo,, ,o, tf
allr r.ter-_dykerupp vid varje td.vling, Vidh, Ornen, Nor6erg, 62t; iO.
n. iohur*
son, Game_n,
och allr fler tycks ej riktigr fcirsti sie Di
699; +t. B. Friksson,Borlinge,
577;
42. O..91_omberg,
Kumla, siz+; +1."I''.
dem. Vilket gcir att allt fier ansert;;n
Andersson,AKM, 568; 44. G.'persion. Air
omdjlig att flyga, em hek of<;rtiantrvk_
u-evtts,524; 45. H. O. Nilsson, Limhamn,
'456;
te. Rdtt trimmad dr ',pladuskun,, h.lr
489;,,46.H.. Nilsson,Karlstad,
4i. C'.
Jandberg,Lrmhamn,477; 4g. U. Johansson.
j:imnv:irdig de b;istakonventionella
ker_
rorna.
I juniorklassenvann en ',ung_garn',Ake
.llarlsrad, 329; 52. S. Lcifgren,
illliiro".l_
Andersson.
Uppsala,277.
^I lagtiiolingezfcir seniorerhade Gamen C-2 senior
sror dag, i det klubben belade
.1. J, O-. 4_kesson,AKM, 9OO + 210 +
,":{.
Daoa ::
torsta platserna.Segertiden,2642 l g . g .z; ^ . \ 4 b f " ' , G a m e n ,9 o o + 2 1 0 +
sek. av 270A mojliga dr stitligr. Detta
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857; 6. A. Hikansson,AKM, 847; 6. B. Johansson,AKM, 847; 8. B. Blomberg, Gamen, 828; 9. T. Johansson,
AKM, 819; 10.
.f. Lagerstedt,Air Devils, 809; 11. N.E.
Hollander, Uppsala, 807 12. O. Lundborg,
767; 1,4.O. Pettersson,AKG, 763; 15. Y.
Uppsala, 806; 13. Rune Johansson,Gamen,
D6mstedt, Norberg, 622; 16. M. Bogdanoff,
L i m h a m n ,5 4 2 ; 1 7 . P . W a n n g i r d , N i m b u s ,
Sthlm, 508.
D-2 senior
1. N. E. Hollander, Uppsala, 9A0; 2. B.
\7all, Uppsala,874;3. P. Hikansson,AKM,
866; 4. U. Carlsson,AKG, 85U; 5. C. Aundr, Gamen, 855; 6. H. Friis, Gamen,792;
7. M. Zeuerdahl,AKG, 768; 8. S. Forsman,
Norbcrg, 765; 9. L. Larsson,Solna,759; 10.
A . L u n d i n , A K M , 7 5 7 ; 1 1 . R . H a g e l ,A K M ,
669; 1.2.A. Karlsson, LEN, 590; 13. A.
Sjdstrcim,AKG, 512; 14. P. Eklund, Solna,
496; 15. R. Jcinsso
A, 0K;M , 2 3 4 ; 1 6 . H .
' 1n8
A h l s t r 6 m ,B o i l a n g e ,
Ii. H.b. Nilsson, Limhamn, 97.
Lagtiivling seniorer
1. Gamen I (G. Kaldn, R. Ahman, C. Aun6r) 2647 sek.; 2. Gamen II (B. ril/estin,B,
Blomberg,H. Friis,) 2495 sek.; 3. Uppsala (L. O. Larsson,O. Lundborg, B. Vall)
2439 sek.
A-2 junior
1 . K . l i 7 i l h e l m s s oKna, r l s t a d , 7 7 5 ; 2 H
. .Andersson,Gamen, 731; 3. K. B,iinstrcim,
LEN,
727; 4. T. Stjernberg, Hlssleholm, 724; 5.
H. Lindstrcim, Gamen, 722; 6. H. Nyrdn,
Solna,651; 7. T. Eriksson,Norberg, 621; 8.
K. Liwenborg,Solna,620;9.'1. Hikansson,
AKM, 610; 10. K. Pahlsson,AKM, 578;11,.
H. Lindholm, LEN, 569; 12. A. !7idh, Norberg,539; 13. S. Jansson,Kdping, 490.
C-2 junior
1. B. O. Tcirnqvist,Norberg, 848; 2. A,
Hansson, AKM,777;3. C. lffassborn,Gam e n , 7 2 l ; 4 . S . L a r s s o nL, E N , 6 4 6 ; 5 . K .
Liwenborg, Solna, 478; 6. O. Bjiirnsson,
Hlssleholm.451.
D-2 junior
1. A. Andersson,Gamen,721; 2. L. OIand e r ,A K M , 6 7 7 ; 3 . 8 . \ f i c k m a n ,K u m l a ,6 3 7 ;
4. H. Sjdstrcim,AKG, 542; 5. L. Ahman,
Gamen, 5A2; 6. A. \tridh, Norberg, 497; 7.
S. Jansson,Kiiping, 469; 8. S. Andersson,
Hlssleholm,_43
6; 9. B. Hansson,Gamen,420;
1 0 . S . B e r g l u n dK
, d p i n g , 3 9 9 ; 1 , 1 .A . ' J o n s son. l\umla-

5J.

Lagtiialing, juniorer
1. AKM (K. Pihlsson, A. Hansson, L.
Olander) 2032 sek.; 2. Ornen, Norberg (T.
Eriksson,
B. O. Tcirnqvisr.
A. \fidh) 1956
'Gamen
'Lindstrdm,
(H.
sek.; 3.
C.'lffassborn, B. Hansson)1863 sek.

Kuns f6n
klutrbinslrukl6nen
Utbildningskursernafdr klubbinstruktcirer blev dven i 3r en framging f<ir
SMFF. Liksom f6rra Sret si hade kurserna fdrlagrs tili Norrkijping och Gamens klubblokal. Kurserna, frin bijrian
planeradeatt bli tvi srycken,fick dock
sammanslastill en gemensamen-veckas
kurs p. g. a. brist p3" deltagare.Denna
brist dr fdrresten miirklig di kurserna
hiller en mycket hiig kvalitet och da
deltagarnap& den lSga kursavgiften (kr
50: -) erhiller sivll kursmaterial,bcicker, mat och logi samt resa fram och
iter. De klubbledaresom missarerr rillfdlle att sjllva deltagaeller sdndaen pillggskalv till fijrbunderskurser bcir nog
tinka sig fdr tvi ginger.
Aven i ir var popullre Calle Sundstedt
kursllrare och han assisrerades
av icke
okinde Gunnar Kaldn. Calle Sundstedt
hade komponerat ett mycket trevligt
program som hijll deltagarnasysselsatra
fr&n kl. 8 pi morron till sena kvlllen.
Hir kommer etr axplock av vad grabbarna fick studera: Aerodynamik, meteorologi, motortrimning, ungdoms- och
grupp-psykologi, klubbledarskap och
kursverksamhet.
Ett studiebesiikpi F 13 samt err par
filmvisningar hanns ocksi med. Sirskilda fcireldsaremedverkade frin KSAK,
Flygvapnet, Medborgarskolanoch som
motorexpert Ffans Friis, Norrkciping.
C. E. Awndr

v
Data fr8n I'Modeuistica'l
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MARUScAN''
Av Bruno Murari
3:a pa VM 1963
Data:
Spdnnvidd: 116 cm
Ltingd: 129 cm
Vingyta: 14,5 dm"4
Stabblta: 4,3 drn"
Propeller 58x66 cm
1 6 .s t r 6 n g a r s m o t o r
Norma1 flygtid: 4, fO-4. ZO
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Wal<ef i I d trr od e I I e nna
pi

senaste

YlUl

O-versottov PeterWonngdrd frdn "Modellbou und Bosteln"

Vid VM uppvisades inga revolutionerande nyheter i \Takefieldklassen,och
det dr vll knappast sannolikt, atr modellerna kommer att uppvisa sidana i
framtiden heller. I de flesra fall tycks
modellflygarna efterstrlva att Sstadkomma si precisionsfullSndade
byggen som
mdjligt. Som exempelkan slrskilt nimnas amerikanenDave Kneelandsmodell,
som knappast kan ijvertriffas vad noggrannhet och precision betrdffar. Kroppen lings gummimotorn bestod av ert
nigra tiondels millimeter tjockt aluminiumrdr, invlndigt klltt med 1 mm balsaflak.
Vingytorna lig i regel mellan 15 och
16 dm2 och splnnvidderna mellan 12OO
och 1300 mm. Bara i nigra fi fall kunde man se enkel v-form, oftare anvind
var u-formen med plan mittvinge, men i
de flesta fall anvdndesdock tre knlckar
pi vingen.
Frdn trapets till rebtanguliir uinge
Som planformskontur kunde man se allting, frin trapets med elliprisk sperstill
helt rektanguldr vinge.
Prot'iler, stabbar och broppar
Tyvd.rr fick jag inte si stor idd om vilka
profiler mina mesr framgingsrika konkurrenter anvd.nde.Det kan emellerrid
sigas, att min profilkombination (87406
f i vingen och Slmanns profil i stabben)
har visat sig mycket bra, bide i stilla
luft och i vindstyrkor pi 10-12 m/sek.

Stabbytorna15gkring 3-4 dm2.Srabbens utformning har si liten inverkan
pi bide stabiliteten och sjunkhastigheten, att man helt kan lita sig ledas av
byggpraktiskasynpunkter vid konstrukrionen. Stabbens sidoftirhillande biir
dock hillas iiver 5.
Kropparna hijlls si slanka som miijligt, riir- och fyrkantkroppar fdrekom
lika ofta. Bara nigra fi. kroppar var
helt eller delvis kl?iddamed papper eller
siden. Rdrkropparna var fcir det mesra
gjorda av flera lager balsaflak med fibrerna antingen i llngdriktningen eller
bildande vinkel med denna.
Avstindet mellan vingensbakkant och
stabbensframkant 13gfiir det mestamellan 600 och 700 mm, vilket medfiirde ett
tyngdpunktsldgepi ungefir 213 av vingkordan.
Fenornavar nistan undantagsldsrplaceradedirekt framfiir stabbarnaoch tjinade som stopp ftir dessa,nlr de slog
upp vid "fusning".
16 striingar och tvdbladig,
t'riLlbarpropeller
Som gummimotor anvindes fciretrldesvis Pirelli 7X6, lagd i 14 eller 16 strdngar. De tidigare fcirhdrskande12 strlngarna htjrde till undantagen.
Tydligen f<irfogar nigra modellflygare frin olika leinderiiver blttre gummikvaliteter. Italienaren Bruno Murrari

r)
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flcig med 76 strd'ngar1X6 Pirelli och
drog upp motorn 495 varv.
P5. ett undantag ndr anvdndes tv8bladiga, fdllban propellrar. Turken Rone Koen flcig med framging en enbladig
propeller och kom pl 14:e plats med
847 sekunder.Pi en del propellrar bcirjade bladet redan inne vid navet, pi
andra fdrst mer eller mindre lingt diirifrin.
Propellerdiametrarnai&g med nigra
fi undantagp& mellan 5OOoch 600 mm.
Stigningarnavar 1-1,5 ggr diametern.
Propellerbladsprofilernavar i allminhet
inte alltfdr tunna men svagt vdlvda med
stdrsta tjockleken vid fram- eller bakkanten.Bladbreddenlig i allmdnhetunder 1,/10 av diamerern. Bladformerna
var mycket olika och torde knappasr
ha inverkat alltfcir mycket pi verkningsgraden,om man inte valt en synnerligen
extrem bladform.
Oztrigt av intresse
Aven i \(akefieldsklassen tycks man
dvergi mer och mer frin stubintrid till
mekaniska urverkstimers. Trean Bruno
Murraris modell hade en ovanligt 13ng
bakkropp. Avstlndet mellan vinge och
stabbevar c:a 800 mm. Fenanvar placerad lingt framfijr stabben. Moieller't
fliig med 16 strdngar Pirelli 1X6 och
hade en motortid av bara 35 sekunder.
en mycket snabb och brant motorflyktMurrari och Alinari hade byggt sina
birplan helt geodetiskt.Sammabyggsitt
kunde man se pi minga andra modeller,
framfcir alh p3, de ryska. Ryssarnahar
kommit tillbaks med de fiir dem redan
typiska modellerna och er6vrade med
dem 6:e och 72.eplats i den individuella
prislistan.
Nigra modeller hade helplankadebirplan, men det dr svirt att bygga en
modell som h&ller minimivikten pi det
slttet.
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Laguppstlllning

f6r Solna MSK

Linkcipingseskadern arrangerade den 2O september f6r f6rsta gingen en linstyrningstiivling som har fitt namn med lokal anknytning, Filbytertlvlingen, och meningen Ir att
den skall bli irlieen iterkommande.
Tlvlingen hade samlat ett 40-tal deltagare
i stunt, TR och combatklasserna, mer var

If.lr,?*.",r

vinta pi en sida. h:ir premirr-

Combat
I combat-A kd.mpade Torstcn Andersson,
OSFK, mot idel LEN-aviatcirer och han lyckades trots detta vinna, vilket mest fir tills k r i v a s h a n s d r i f t s l k r a -o l a n . D e n n a k l a s s 1 r
ju en juniorklass, dir man skall Ilra sig

Det visade sig, att experterna nu
mindre efterstrivar att utveckla revolutionerande nyheter d.n att fcirfina bygget av beprcivade konstruktioner fcjr att
f3. fram s& pilitliga modeller som mcijligt. A andra sidan giller det att trimllra in modellerna s3. noga och omsorgsfullt, att st6rtspiraler och stall blir uteslutna bide i glid- och motorflykten.
Det visade sig Ster pi VM, att man
fcirutom att beharska sin modell ocks&
mSste tillimpa en vil genomtenkt starttaktik fcir att kunna ni en god placerins.

combar innxn man gir upp i sr6rrc och hircare KtasserI C-int giorde Vlnersborgs MFK come-back
eftcr sin nlgot olyckliga premiir pi Virt,iv)ingcns combatircnal Denna cine *ick
det bittre och det stod snart klartl ati dirat
b i i s t e _P, e r G e l a n g , s k u l l e g i l n n g t . ' H a n g i c k
ocks& till final, dd,r han dock fick strvk- av
tivlingens andra civerraskning, Roger Holmberg LEN, som ooksi bcjr kunna bli bcsvlrlig fcir kanonerna nlsta &r.
C-35 hade en suveri.n, Lars-Gciran Andersson, Motala, som ej bchcivde fijrta sig att
vinna den slest besatta klassen.

RESULTAT
Stunt
1.
4lbert Svensson, Danmark, 2A26 poang;
2. _Gtjran Tundekvist, LEN, 1585; :. Boris
Dahl, Motala. 1570.
Cornbat-A
1. Torsten Andersson, OSFK, 2. Staffan
Larsson, LEN.
Combat-int
Ro,eer Holmbcrg, LEN.
_j,
v ancfsDorg,

Stunt

Combat-35

Flera svenska t;ivlingar har i ir hafr Albert
Svensson, D-anmark, som deltagarc, och han
var nu srorfavorit till segern efter sin andr a p l a c e r i n g ,p i N M i K < ; p e n h a m n . H a n v l n n
ocksi dverllgser men om andraplatsen blev
striden hird mellan Motalas vetcran och
klubbledare, Boris Dahl. och lovande Giiran
Lundekvist frnn arrans6rsklubben. "Luddc".
19..l"T
kallas ftjr, avgiorde rill
,populJrt
sln rofocl. ocn om han tortsJttcr ett ut_
v e c k l a s i s a m m a r i k t n i n s- k a n d e t k a n s k e b l i
landsiaget i framtiden.

1. L. G. Andcrsson,
Larsson, LEN.

Team-Racing
I A-klassen, juniorklassen. var Aerospeedflygarna Lasse Gustavsson och Kiell Axtilius favoriter och gick till final tiilsammans
med OSFK:s Lennart Andersson. som hade
en verkligt vass kirra. Dir var han ocksi
den mest driftsikre och vann klart med brodern Torsten vid handtaget.
I int-klassen <iverraskaie Anders Eklund,
S o l n a , m e d a r r f l y g a p i S , O So c h p i d e t g i c k
han till final tiilianimans med A".orpecd,
u p p i t g i e n d e B e n g t - O l o v S a m u e l s s o n . ^B e a
Olsson, OSFK, fijrsijkte i f6rsta omgingcn
med Oliver Tiger, men misslyckades och
plockade tilI andra omgingen fram sin ETA,
och fcirslkrade sig dirmed orn finelplats.
Finalen blev cn kamp mellan Oliver-flygarna Samuelsson och Eklund, sedan det
inyo visat sig hur vanskligt det dr med
ETA och motorinstlllningar,
ndr man fdrsciker flyga 50 varv per tank.
I TR-B var Solnas Hans Svedline som var.rligt hclt iSverligsen och segrade fdre klubbk a m r a t c n O v e I ( . j e l l b e r gs o m h a d c e n m y c ket intrcssant modell med st6rd.impere i
landstdllet. Den landade ocksl utan siudsar.
t\rlcKe

2. Per Gelang,

Morala,

2.

Staffan

Team-Racing A
_ 1 . L c n n a r t . . A n d e r s s o n ,O S F K , 2 . 2 1 , f i n a l
7.51; 2. Kjell Axtilius, Aerospecd 7Jj, fina,l

Ooe. Kjellbergs nya TR-B med hydraulisk
hjulfjddring. Foto: AIseby
8^.1,9;
3. Lars Gusravsson,
Aerospeed6,46,
final 81 varv.
Team-Racingint
i . B . O . S a m u e l s s oAne, r o s p e e d
5 . 1 2 ,f i n e l
5 . 2 2 ; 2 . A n d e r sE k l u n d , S o l n aM S K : 5 . 0 5 .
final 5.35; 3. Bea Olsson,OSFK, 5.11,finai
o.zz.

Team-Racing B
1. Hans Svedling, Solna MSK, 6.49, ftnal
6.47; 2. Ovc Kjellberg, Solna MSK, 2.23,
trnal 7.05.
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fastsdttning av gummibandet vilket sticks
in och limmas fast. Redan dessa rader,
som dr en direkt avskrift, frammanade
hos mig reflexionen var nigonstans skulle dessasnitt lSggas.En titt pi ritningen
gav mig ingen hjiilp. Fcir det fcirsta tog
det mig en god stund att hitta var konstruktiiren hade markerat snitten och frir
det andra fanns inga som helst mitt utsatta. N3, snitten var tydligen godtyckligt lagda (hoppas jag), men en anteckning hlrom borde ha funnits tycker jag.
Dessutom borde en bittre markering ha
rrred korrrrrrentar
gjorts pi ritningen.
fn6n tillvenkaFen
Ndsta detalj som villade mig en del
huvudbry var fallskdrmens konstruktion. Den pi ritningen markerade fallskirmen var hopvikt och visade ej hur
linorna skulle fastsdttas. Fallskirmen bestod av en fyrkantig bit, svart plast. Jag
Rakete:rlevereradessom byggsats,klar
satte fast en lina i varie hdrn och fick
att limma ihop och lacka, men eftersom nigot som man opretansicisrkan kalla
medfdljanderitning jimte arbetsbeskriv- en fartuppbromsande tingest. Jag vet
ning var alldeles fdr kortfattade, kan fortfarande ej om konstruktiiren har
den som aldrig sett n&gon raket fiirdig- tdnkt sig fallskdrmen uppbyggd p& ovanbyggd, nlppeligen fi ihop nigot som st&ende s:itt, ty den fungerade, vid de
fungerar tillfyllest. Jag skall p&pekanigprovskjutningar jag senare skall komma
ra saker som jag anser att tillverkaren till, ej tillfredsstdllande.
borde ha lagt ned stdrre mcida pi att
Fcir att rakeren ej skall komma ur kurs
konstruera,samt detaljerat beskriva.
vid avskjutandet finnes p& raketen en
I arbetsbeskrivningenstir fciljande: styrhylsa av papper. Ndr raketen sedan
Skdr tiil raketkroppen enligt ritningen. avskjuts lciper den meddelst denna styrDen enda ritning som medfciljde,var en hylsa llngs en pianotrid. I arbetsbesammanstillningsritningmed stycklista, skrivningen anges att denna styrhylsa
och den utvisade en papptub med vinskall limmas fast enligt ritningen men p&
kelrit avskurna indar. Pi stycklistan ritningen finnes endast styrhylsan utriangavsldngden till 300 mm. Den papp- tad ett stycke vid sidan om sjdlva rakettub som medfciljdebyggsatsen
synteshelt kroppen och nigot angivande av dess
6verensstimma med den p& ritningen perifera lzige pi kroppen finnes ej. Jag
varf6r jag ej kontrollmitte. Nlr raketen placerade den pi mitten av kroppen och
sedanvar fiirdigbyggd mdtte jag den av
fann sedan en arrikel i nr. 7-7964 av
en hdndelseoch fann art den var 1 cm. Modellflygnytt arr derra tydligen var
fdr ling, etr ej mdrkbarr men dock fel, den rdtta platsen. Jag misstinker att
som inverkar pi vikten och d6rmedock- styrhylsans placering dr ganska viktig
si p& topphiijden.
fcir raketens vidare framfart varfcir en
Vidare stir i anslutningentill ovan- tydlig markering av placeringen borde
stiende: Med rakblad gcirestvi snitt fcir vara en sjdlvskriven uppgift.
D

](nitisk

lesl

av

AEROBEE.HI
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De negativa sidor jag ovan framdragit gdller endast bristen av en genomtinkt och vettig ritning (helst ritningar)
samt arbetsbeskrivning. Sjiilva byggsatsen tyckte jag var tlmligen fdrnuftigt
upplagd, med fcirarbetad noskon m.m.,
litt att bygga och lacka.
Detta var de synpunkter jaghade atr.
l:igga pi byggsatsen som sidan. Vid
provskjutningarna, vilka utfcirdes pi
P1:s civningsfdlt utanfdr Enkciping, fann
jag ytterligare nigra saker att polngtera. Fcjr det fcirsta 1r det ett glapprum
pi ca 0,5 mm pi var sida om sjdlva raketmotorn, detta troligen fdr att den
skall g& ldtt att ta ur och i. Fdr atr motorn skall sitta fast under dragkraftavgivandet skall, enligt rekommendationer
i arbetsbeskrivningen, gummisnoddar lindas runt. Jag fiiljde dessa rekommendationer, men nd.r jag stack in motorn fann
jag att jag hade lindat litet hirdare p&
ena sidan, vilket hade till f<iljd arr motorn satt snett och inverkade siledes styrande. Med mycket pyssel med papperspallningar o.dyl. fick jag i alla fall motorn till slut att sitta rakr. Vid laddning
av motorn, vilket tiligir si, att ett stycke Kanthal-trid
lindas runt en nil till
spiral, vilken senare vid striimmens p&sllppande kommer att gldda, ftires upp
i dysan. Ett stycke hoprullad Jetexstubin stoppas efrer samt till sist en bit
bomull, [6r atr, kvarhilla de civriga tvi
komponenterna, fann jag att detta miste ske med yttersta noggrannhet annars
brann endast Jetexstubinen upp varvid
gliidtriden
och bomullen pressades ur
men motorn tdnde ej, varefter en ny omladdning fick gciras.
Till slut tande motorn i alla fall och
raketen for ivdg upp&t med en inte alltfcjr avskrd.ckande fart och ett pysande
ljud piminnande om en Jetexmotor i
arbete. De tvi fijrsta starterna kan nog
betecknas sisom mindre lyckade. I frirsta fcirsdket hade raketen srabiliserines-
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svirigheter, den utftirde en pendlande
DATA:
rdrelsemed bakre delen.I det andra fdrEn-stegsraket med motorryp B. 8-4.
sijket var raketensflykt stabil men bigBrinntid 1,4 sek.
formad, som tur var bort frin SskidarMedeldragkraft 0,36 kp
na. Fiirst i det tredie fcirsciketklaffade
Brdnslevikt 7,0 g
allt och raketen steg rakt upp. I alla
Tidsf<irdriijning(f<ir fallskiirm) 4 sek.
fcirsdkenfungerade url6sningenav fallTillverkare: IngenjcirsfirmanAtlas Box
skd.rmen,men fallhastighetenblir allde12 Hdgands.
les fdr stor. Sirkilr i sista starren hade
den oerhcirrbrittom ned, vilket vid en
Hans Nyr6n
unders6kningsenarevisade sig bero pi
att skdrmenhade smdlt ihop vid ena sidan varvid bd.rytan minskade. Utvecklandet av fallskirmen tillgir si, ^tt ndr
motorn brunnit slut tdnds en fdrdriijningsladdning,som efter en varierande
tidsrymd, beroende p&' vilken typ av
1. Vid testningensom har sketr genom
motor man rryttjar (tillverkaren tillhanfcirsorgav S.M.F.F.har det framkomdahiller olika typer av mororer med olimit anmlrkning mor ritningen och
ka data) tlnder en sprdngladdning,vars
arbetsbeskrivningen.Vi medger att
energi trycker den hoprullade sklrmen
dessainte har varit si utfcirliga som
samt noskonen ur raketkroppen. Den
man kanskekan iinska, varfdr vi seenergi som bortgir i form av vdrme var
dan nigon tid tillbaka hiller pi med
tydligen fiir stor, si att plasren smllte.
en omarbetning. Den nya ritningen
Detta borde tillverkaren fiirstika omoch arbetsbeskrivningen
beriknas vakonstruera sl atr derta ej kan hdnda.
ra klar i slutet arr augusri 1964 och
Skd,rmenkan nu ej anvdndasuran skall
kommer frin denna tidpunkt arr inDytasut.
gi i byggsatserna.

Tillvenkanens
kornrnentaF

Som sammanfatmingkan nimnas ftjljande dnskemil: Tillverkaren bcir omar- 2. Betrdffande bendgenhetenhos fallsklrmen att "brd.nnaihop" pi grund
beta ritningen och arbetsbeskrivningen
av de heta r6kgasernafr&n raketmooch gdra dessa betydligr utfctrligare,
torn, si vill vi meddelaatt vi rekomeventuellt nl.gra detaljritningar urarbemenderar art en bir glasfibervadd
tas. Dessutom biir en omkonstruktion
tryckes ned i rakethylsanmellan fallske pi de punkter jag ovan behandlat,
skdrmen och raketmororn. Glasfiberndmligen motorfd.steroch fallskdrmen.
vadd kommer i fortslttningen arr biAlla som bygger rakerer bcir strlva efpackasbyggsatsen.
ter att fi en si. lltt konstrukrion som
miijligt. Min testraket viger 66 g med
motor, lackad och f?irdig. Detta dr fdr
3. Motorfdstet kommer vi fcir nirvaranmycket ty viC en hcijdberiikning,kom
de inte att d"ndra,efrersommetoden
jag ttll err reoreriskrvlrde som topphiijd
med gummisnoddarhar visat sig vafrir denna raket med den rekommendera mycker pilitlig. Vi tror att svirigrade motorn till ca 1OOm. Till slur vill
heterna vid testningen berodde pi
jag sdga att det blir ett tdmligen dyrt
att gummisnoddarnainte fdrdelades
ndje, ca. 3 kr. per starr.
jdmnt runt raketmotorn. Genom att
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rulla gummisnoddarna nd.gta gS"nger
fram och tillbaka pi raketmotorhylsan si utjdmnas spdnningen och materialet blir jimnt fcirdelat runt om.
4. Betriffande vikten kan sigas ^tt raketen dr konstruerad si att den skall
vara mycket stabil, eftersom den lr
avsedd f6r nybcirjare. Pi grund av
att stabilisatorerna dr relativt sm3,
har stabiliteten uppnitts genom att
anvdnda en ganska tung noskon. Fdr
tivlingsbruk dr det dock tdnkbart att
borra ur noskonen fiir att sdnka vikten. Tyngdpunkten skall dock ligga
minst 20 mm framfcir tryckcentrum,
vilket i si fall mSste kontrolleras. Enligt vira berikningar s5. ir den teoretiska topphcijden f6r Aerobee-Hi
c:a 260 m om en raketmotor ay typ
B. 8-4 anvindes. Hinsyn dr d3" ej
tagen till luftmotstindet.
5. Kostnaderna fijr raketflygning
ar
troligen inte mycket hdgre in frir t.ex.
friflygning
med fdrbrlnningsmodeller om man slSr ut samtliga kostnanader pi totala anralet starter. Vi
vill dock meddela att tillverkning av
raketmotorer kommer atr igings:ittas
i Sverige, varftjr vi tror atr der sa
sminingom skall bli mcijligt att sdnka
priserna.
6. Trots att vi har levererat hundratais
byggsatser, sl har inte nigon av vira
kunder pipekat nl.gra av de synpunkter som framkom vid testningen. Vi
;ir tacksamma om de som har fcirslag
pi fcirbittringar eller dndringar vill
skriva nigra rader till oss.
Malmci den 3 juni 7964
Ingenjcirsfirman Atlas

Av OLLE OLSSON

$
24-Anigl
rnodellplan
llygdugligl
Alast

i landet

Hur m&nga dr det som har ert 24 3.r
gammalt modeliflygplan som fortfarande flyger? Det har i alla fall kapten
Carl von Koch, chef f<;r F t:G pi Gotland. Planetsom zir 180 cm i spinnvidd
och fiirsett med en G P Avio Minima
tindstiftsmotor d.r i utomordentligt gott
skick. Fcir tillfiillet d.r planet friflygande, men det har tidigare varit fcirsett
med kompasstyrningoch iven haft flottcirersom sjiiflygplan.Modellen var ocksi med pi Gotlands flygklubbs Modellflygsektions utstlllning i slutet p3' maj
och gjorde ddr stor succd.Efter denna
utstlllning framkom det att det fanns
en modell till av sammatyp pe dn, denna modell ar 22 3r gammal och tillh6r
radioing. Ake Fordal. Denna har dock
legat nerpackad en 13ngtid, si den ser
ut som den vore nybyggd. Finns det fler
modeller av modell A i Sverigesi kanske det kan bli en oldtimertlvling med
tiden.
Spen-Olov Jonsson
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forts. fr. sid 9

irn r95o . ..
Hcigre hastigheter kunde K.A. Jansson i Linkdping notera med en jet-modell. 270 km/tim uppgavs inofficiellt.
Aven Gunnar Hoffman prdvade p3' jetexperiment och fick sin "Dyna-Jet RedHead" att vr&Ia fram med 120 km/tim.
Regler fcir teamracing presenterades i
"Hobbyfolk".
Det var en <iversdttning
av amerikanska regler och dnnu inte gilFr. v. Jerry Bahula med A2-modelL, Ed
tiga. Teamracer hade dock prcivats biTu.rner med D2-modelLen"Hi-Society" och
de i Stockholm av P.A. Eliasson och OlFLoyd Richarclshd.lleren A2 mecl JedeLshTle Ericson liksom dven av Nissvik och
ttn8e,
Lekare i Dalarna.
Postal contest
Ett "prov-SM" i linstyrning hdlls den
1.7 sept. p& Skarpn;ick. Medelfart av tre
Solna-Orrraha
starter riknades
Aven i 5r har en tzivling arralrgerats
Speed I: P.A. Eliasson, Star Flyers
mellan Omaha T'hermal Chasers och
72,1 (73,1) inom parentes bdsta hast.
Solna MSK. Denna ging vann Thermal
Speed II: O. Ericsson, Srar Flyers 69,7
Chasers, mycket p.g.a. att Soh.rabara
( 10 9 , 8 )
hade tvi Dz2-flygare. Solna tivlade pi
Speed III: L. Forsberg, Alvsjci 114,7
Tullinge den 2l juni och hade varmt,
('1.24,6)
svag vind och soligt. En verkligt hirlig
I stunt I och II dubbelsegradeS.O.
dag och en bra genomkcirare fcir Jan
Ridder, Vingarna. Teamracing stod pi
Zetterdthl fcire landskampen. I Omaha
programmet, men strijks di antalet delvar det blisigt och regnigt i bcirjan pi
ragare y^r fcir litet. 53 anmdlda modelt:ivlingen rnen klarnade upp sedan. Tivler totalt visade att linstyrningen komlingen ingick i USA:s uttagningstevliug
mit pi allvar.
fcir nlsta &rs VM.
RESULTAT:
Klass 42, indioiduellt
1. Pcr-Olof Moberg, .Solna, 756 sck.; 2.
Lennarth Larsson,Solna, 675; 3. John Hagedahl,Solna,659; 4. Mike Haynes,Omaha,
645.
Klass 42, lagtiioling
1. Solna Modellsportklubb,2090; 2. Thern-ralChasers,Omaha, 1863.
KLassD2, indiaidueLlt
L. .lan Zetterdahl,Solna,823; 2. Ed Turn c r , O m e h a .7 2 7 ; J . J e r r y B : h u t . r ,O m a h e ,
694; 4. Sid Jeppson,Omaha, 633.
Klass D2, lagtdvling
1. Tlrermal Chasers,Omaha, 2a54; 2. Solna Modellsportklubb,1462.
Slutresuhat
1. Thermal Chasers,Omaha, 3917; 2. Solra Modellsportklubb,3552.

"Bananen"
tog sitt fcirsta SM. Efter minga 8rs slit
hunde herr Andersson eintligen ldgga
ett SM-tecken pi hyllan. Den idag skickligaste segelflygaren i Sverige Irve
Silesmo, var nara segern men fdrpassades till tredje plats av R. Schedvin.
Vingarna inledde sitt 15-irsjubileum
med att anordna SM den 24 sept. pi
Skarpnick. Av praktiska och ekonomiska sk;il hcills Srets Rikst:ivling samtidigt
med SM. H2ir gick segern till en annan
gammal kdmpe - Sture Sandberg frin
Umei.

WebFa

Picco

pFesenlenas

\Tebrafabrikens intig
pi
radiostyrningsmarknaden dr synnerligen intressant. Det rdr sig om en anldggning fiir
proportionalstyrning
av sidoroder och
det verkligt anmirkningsvlrda
dr den
ISga vikten. En kompletr anldggning
med mottagare, rodermekanism, koppling och batteri vdger srrax under 80
gram. Det dppnar underbara m<ijligheter art radiostyra riktigr sml modeller
och flyga pi mycket begrinsade ytor.
Anliggningen dr givetvis heltransistoriserad och sivdl slndare som mortagare/
mekanism drivs med spdnningen 9 V.
Sindaren ir bestyckad med 6 transistorer och arbetar p& frekvensen 27,12
MHz pi vilken den dr kristallstyrd.
Modulationstonen ir 3400 Hz och utgS.ngseffekten 150 mW. Enligt fabriken
ir sdndaren temperaturkompenserad fiir
omridet -10'
till +50'C.
Strdmfcirbrukningen ir ca 50mA och som strtjmkdlla anvdnds tv5, seriekopplade, 4,5 V
ficklampsbatterier. Sdndaren ir mycket
Iiten, vlger endast ca 500 g med batterier och 1r mycket ldtt att hilla i handen. Antennen Ir av teleskoptyp och
demonterbar frin sindaren. Styrspaken
p5. framsidan ger roderutslag ir det hill
man vrider den.

Mottagaren 1r utomordentligt
liten
och har mitten 15X17X30 rnm och
vikten 17 g. Den 1r bestyckad med 4
transistorer oih drar endast 2,5 mA di
ingen signal gir in. Ddrfijr behiivs ingen
strdmbrytare. Som strijmkilla anvdnds
ett vanligt 9 V transistorba,rteri.Derta
anvdnds ocksi till att driva rodermekanismen. Denna har mitten 78X20X25
mm och vd.ger 20 gram. Mekanismen ir
av vridmagnetstyp och drar max 60 mA
vid full signal.
Mottagare, rodermekanism och anslutningskontakter fcir batteriet ir hopkopplade och pi grund av anliggningens l8ga
strcimfcirbrukning i vila anvinds ingen
strcimbrytare utan man l8ter batteriet
vara inkopplat d.ven tiden mellan flygningarna.
Jag har varit i tillfrille atr studera anhggningen lite nirmare och har byggt
upp en Top-Flite "Rascal" att provflyga
den i. Som motor anvinds en Tee De
. 010 och helt kompletr med motagareanliggningen installerad viger modellen
endast 195 g. Med resultar frln flygningarna hoppas jag kunna iterkomma
i ndsta nummer.

Lon.
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Errropacupen:

Anrnan
inlAst

vanra Inols

HageIs

ti5nde vinsl

Det blev allts8. tivling dven denna ging
otrt Europ,l6llpsn i staden Flonburg,
Saar. Pi grund av de m3.nga motslgande uppgifterna visste ingen nlgot sd.kert
f6rriin inbjudan kom i slutet av juli m3nad, vilket dr i senaste laget fdr en sidan tdvling. Av den orsaken hade endast nio nationer anmdlt deltagande, n&got mindre in vaniigt. Tivlingen blev
dock mycket lyckad med bra vdder och
fina resultat. Rolf Flagel var i ypperligt slag och gjorde en av sina bista tivlingar i D:2 med full tid som f<iljd. Tv&an Van Dyk, Holland, hingde med till
fyra max, men tappade 15 sek, i sista
starten. Derta var Flagels fjdrde seger i
Europacupen. Ragnar Ahman birgade
den andra svenska individuella segern
efter mycket dramatik. Efter fyra starter hade han full tid och var ensam om
detta, men han hade flugit bort bida
sina modeller p3, grund av att dessa "fusar" fren fiir h<ig h<ijd i den srarka termiken. Nir en halvtimme iterstod av
tdvlingen och alla svenskar var klara
ordnade lagledaren en scikarpatrull som
&kte per bil till det bostadsomrlde dir
Ahmans fcirsta modell landat. Det lyckades ocks& art spl.ra kdrran, men den
var inl8st i ett hus och upphittarna hade 8kt bort och skulle vara hemma om
nigra timmar upplyste en granne om.
Eftersom ett inbrott var otankbart fanns
bara en miijlighet kvar, ndmligen att Ahman skulle f& g6ra sin sista start med
sin tredje kdrra. Efter en snabb kdrning
tillbaka och civerldggning med tdvlingsledningen blev ocks5.beslutat att Ahman
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all k5nFan

YaF

fick starta. Di iterstod 5 min. av revlingen, men det blev en perfekt start och
segern var klar. Pn kvd,llen hlmtades
Ahmans modell och uppvisades fcir td.vlingsledningen som bevis att allt hade
gltt ritt till. Gunnar Kal6n blev den
som lyckades bdst i A2 ddr han kom
tr.ea efter att ha appat 50 sek. i f<irsta
starten. I lagtdvlingen segrade Sverige i
A:2, tv3'a i C:2, trea i D:2 och tvia
oa --a

rl,

-t

RESULTAT:
A:2
1. F. Hendriks, Holland 900 sek.; 2. F.
Gaensli,Schweiz,868; 3. G. Kal6n, Sverige,
850; 4. A. Riedlinger,Tyskland,825; 9. R.
Sverige,661,;1,0.
H. Eklund, SveJohansson,
nge,638.
C:2
1. R. Ahman, Sverige,90a; 2. G. Rupp,
Tyskland, 895; 3. J. B. Schulten,Holland,
882; 9. A. Hikansson, Sverige,774; 1.1,.
B.
Rl^-h.'.

Qvpriop

71o

u;z
1. Rolf Hagel, Sverige,900; 2. K. Gilzmer,
Tyskland, 892; 3. \7. Dyk, Holland, 885;
9 . H . F r i i s . S v e r i g e 6, 8 2 ; 1 0 . H . B r o b e r g ,
Sverige,620.
Lagtlvlingen sammanlagtblsta man i varje
klass.
1. Holland 2667 sek.;2. Sverige265A; 3.
Tyskland 261.2.
Lag A:2 7. Sverige 2149; 2. Tyskland
2a,81.;
3. Holland 1989.
Lag C:2 1. Tyskland 2426; 2. Sverige
2404; 3. Frankrike 2344.
Lag D:2 1. Tyskland 259a; 2. Holland
249A,;3. Sverige22A2.

forts. lr. siil 34
AF 1950...
Resultat:
Sint. R. Andersson,Vingarna 910.
Gint. A. Blomgren,Vingarna 615.
F. B. Biirjesson,AKG 844.
Lag. Aerokl. i Giiteborg1.656.
Rikstdvlingen.S. Sandberg,Umei 208.
Lag. Cumulus,Enskede1.752.

Centralplan kl 05.45 en siindag
mitt i sommaren."Vingarna" skall fara
till Borld.ngeoch tivla. Med sina eleganta trunkar anldnderden enemedlemmen efter den andre. Upp flyter tvl
unga mdn med sannolik hemvist Gcitgatan. De stirrar pi, trunkarna och den ene
utbrister med hzinfiird stemma: "Flar'u
sett si'na stiiddiga rrumperer dom har!"

1950 irs presrationstevlinghemfiirdes
som vanligt av Malmiiklubben med modellflygklubbarnai Roslagsbrooch Limhamn nirmast.
Innan iret gick till dnda begick irevdrdiga "Vingarna" sitt 15-irsjubileum
med en Luciafest, ddr Marianne Jangci
som Lucia uppvaktadesav stjerngossarna Bdrje Stark och Lennarr Sundstrcim.
Minga goda historier fdrtlljdes, av
vilka "Sjango" ans&gdenna vara en av
de klassiska.

TilI salu
1 st Voriophon 8-konolscindoremed 2
mottogore, 4- och 6-konol. Kompl. instollotioner med servos.Priseftei overenskommelse.I st om. flygbdt med
-. 1 st kompl. flygFlv" ?9 -R/C 175:
,I00:
- uton motbr.
klor "Robot"
J . A n g n e r , S m 6 l o n d s g o t1
. 4,Vetlondo,
iel. 0383/12318.

I si Metz 3-konoler,
relcil6s.1 st RC.l80
plon, spv.
cm. Motor: OS 35 R/C.
E g o n L i n d n e rS
, i u n n e nV, e t l o n d ot,e l .
0383/502
84.

RTI(SSTAIUIrU|A
med

''S](AlU|TTSAIUII(CDlUlIUIA''
i Norrkiiping 14-15 nov. 1964
Ldrdag kI. 16.00 Stdmman 6ppnas
kl. 19.00 Gemensamsup6, underhill,ning av ,egnafdrmigor och artister.
Scindagkl. 9.00 F6rhan'dl,ingar.
kl. i2.30 Siirskilt arrang,emangfcir deltagand,edamer: Man,nekdnguppvisning el. likn.
Demljpro'gramoch anmllningsblankettutsdndestill klub'bar och MFM:s pren.
Reserveraredan nu tid fiir delt. i Norrk6ping!
Hj?irtligt vdlkomnal

Fdrbundsstvrelsen
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VARLDENS
MINSTAR/CUTRUSTNING
FORPROPORTIONAL
ING
STYRN

o
a
o
o
o
o
o

Heltronsisioriserod,
kristollstyrd
Tonmodulerqd,
relcilos
Extremtliten och lcitt
Driftsciker,
st6tsciker
Driftsbillig
Fcirdigkopplod
Prisvci
rd

Scindore:
F r e k v e n s : 2 7 ,M
1 2H z
Modulotion:2.500Hz
Bestyckning:
6 si tronsistorer
Antenneffekt:150MW
S t r o m f o r b r u k n i n5q0: m A
-l 0o till
Temperoturomrd-de:

+50' c.

Botterier:2x4,5 V. ficklompsbotterier
Elektronisk
pulsgivore
Motlogore:

27,12MHz
1.000-2.500Hz
4 tronsistorer
2,5 mA
- ] 0 0 r i l l + 5 0 0c .
9 V. tronsistorboiteri
1 5 x 1 Z x 3 0m m .
17s.
Moitogoren kon via r e l c io n s l u t o s
iill ondroroderservos f6r storo m o d e l l e r

Frekvens:
Modulotion:
Bestyckning:
Siromforbrukning:
Temperoturomrdde:
Botteri:
Storlek:
Viki:

M o l m t o r g s g o t o n8
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STOCKHOLMC

Pris komplettonliiggning:

Kr. 375: -

Telefon 08/201366

TILLFALLE

o

Forsdkroet redon i dog om en ENYA kvolifelsmoloftill kroftigt
r e d u c e r o io r i s l D e n v q m o d e l l e r n oE N Y A 2 9 - 1 i l l o c h E N Y A
35-1ll hor iust inkommit,vorfoi forro modellernoulforsciliessd
l6ngt logret riicker. Rekvireroi dog - logrel or begrdnsol-

NYHETER!

ENYA29.IIIBRC
ENYA35-II
ENYA35.IIRC

f6rr 79:50 nu 53:50
forr 72t50 nu 58:forr 89:50nu 7l:50

UTFI'RSILJTTNG
TELEGONT

3.5.9

De superregenerolivo
onldggningornoutfcirs6liesnu med 20 !"
robott, men forlforonde med full qoronti (l 6r). Prisexempel'pd
k o n r p l e l l oo n l i i g g n i n g om
r ed serv-oo
nch ockumulotorer;
GRI'T - RI'D . BLA . GUL - VIT . SVART . KLAR
3 - k o n o l s o n l c i g g n i nFgo r r ' 18 8 6 : - N u 5 9 5 : S p o r ov i k t g e n o md e n n y o 2 - k o m p o n e n tpsl o s i l o c k e nS,o m i i d i g f 5 - k o n o l s o n l c i g g n i nFgo r r 1 4 8 : 4 0 N u 9 1 8 : f d r n i e n h i n d r o p r o c e n t i sb r o n s l d s d k eyrt o . P O X Y L A Cb l o n d d s 9 - k o n o l s o n l c i g g n i nt cgj r r l 5 5 l : 9 0 N u l 2 4 l : med hcirdoreoch torkor iedon kemiski.POXYLACKkon onviink .o r m o l tr i i c k e r
d o s d i r e k t o v o n p 6v o n l i gd o p e e l l e r s p c i n n l o c N
Rekvirero nyo koe n s l r y k n i n go c h v i k l e nb l i r d d m i n i m o l .
Pris l/4 | 6:90
lologen med lon'100
F o r i u n n i n fgo r s p r u l n l n g
ml l:25
dels storsio sorlering
modellflygplon, modellbdtor.
Ny tunnflytonde plosi for glosfiberormering.
m o d e l l b i l o rm, i n i r o ARMERINGSPTAST kon dven onvondos for reporolioner och
l . e x . i m o t o r r u m p 6 b 6 t o r o c h f l y g p l o n . A R M E R I N G S P L A S T cing, modellmoloblondos med occelerotor och hcirdore och kimnor eller co 20
rer,rodiostyrning,
m;nuler en qlosh6rd vto.
privotrodio,modellPris l/4 | 9:50

POXYLAG

ARTIERINGSPLAST

GLASFTBERl'All
F i n m o s k i igu n n k v o l i l e t o, v s e d df o r h o b b y b r u k .
GLASFIBERVAVE
< iNr e n d o s i0 , 1 0m m t i o c k , v o r f c j rv i k t e n t o r
f<irdigormerodylo dr mycket 169. Det rcickernormolt med end o s t 2 s l r y k n i n q oAr R M E R I N G S P L AfS
dT
r q t t m d l t qv d v e n .
Pris 1x0,5 m 7-:50

rr -Tro- M A X A D E N S T(roderylor
TPS

|

;
-|

I
'I

I
'I
Ir

som inte skoll sidenkkis
o. d.) kon orundos o6
folionde sdtt: Spdd vonlis dope mid 507 rhinner]stryk ylln
tu6 g6nger. Slibo lcitt m-ed fint sondpopper. Strvk riu iton
en g6ng med ARMERINGSPIASToch voiienslipo. Visor yton
torlloronde pofer (detio kon fcjrekommo vid miuk bolsql oes
d n n u e n s t r y k n i n g m e d A R M E R I N G S P L A S T .E f i e r v t t e r l i q 6 r e
en votlenslipning m6los sd yton med POXYLAC, det brukor
riicko med en strykning, men visso kulcirer kon behovo tvd.
Uello hor vrsot srg voro det enklosle sdttet ott f6 en ldtt

medmycke,jonj""StL:'nish

_

_

I
I
I
I
I

|

1 6 9 ,t i l l b e h o rm . m .
V d r k o t o l o go r o l l lid liko rykondeoktuell, POSTORDER
EXPEDIERAS
PA
DAGEN.
Scindmig omg6endemot postforskottl
! E n y o2 9 - l l lB R C
I P o x y l o ck u l o r . . . . . . . . . .
n Poxylocfortunning
ll Enyo 35-ll
! Enyo 35-ll RC
ll Armeringsplost
nTelecontn3 I5 n9 -l Glosfiber
So.ndmig iiven. rlyg modellkoiologen,2:50 i trimorken
o t r o g o ss o m o e l o t n l n g .
N q m n. . . . . . . . . . . .
B o s l o .d. . . . . . . . . .
Postodress
II

HOBBYTJANST

OLOFSGATAN

7'

BOX 3310'

STOCKHOLM

3'

TELEFON

OAI2O2g04
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Dlsirlbuerosov :

O. S.Joponskt kvolitetsmcirke,
vo l ko n d osp eciolister
i mo to re ro ch r odiokontr oll

CS.PIXIE

nyhet!

R/C sots l-konol heltronsistor (Sdndore och mottogore) Rdckvidd co 500 m. Sdndqren tonmodulerod
och kristollstyrd. Motfogore med reld. En verkligt
prisbillig och tillf6rlitlig rodiokontroll.

941'.t0

p e r s o t s1 9 5 : -

@"S"MAX,o
Vottenkyld 3.15 cc. En tillf6rlitlig motor med god
prestondo. Effekf 5 hk vid 17000v/m. Vikt 175 gr.

?1109
t'l
"os MAX]9"
9il09
"os MAX 1?/R/C"91129

SANDARE

77z64286:50

'{W+.

')

/

/'

/ --'7

/

C"/?Zt'4Lg4'L-

a-' L,4

TTL], NORRKOPII'IC i 4 - 1 5 n o v e m b e r .
V6lkornrnen t i 1 1

R i k s s t H , m m a nm . e d "- S k i i , m t i s a n k o m m a "

p R o e n al t,l o n u a tl l r,rw g n n (Elander - saten i - t | o l K e t s l t u s \J
-

Lordag 1{ nov.

kl.16.00

S o n d a g 1I n o v .

kr" 09"00- 1r.00
kl" 14.00- s1ut.

'tskdmtisamkomma" (lris
PR!'GRAM
Lordag 1{ nov.

kl.

t

18"10

1J-20 kronor)

19.1O, Folkets Hus FestvAning
Srrn6

'/r
{/\

mad

rurl n
r uds o
r l rr h
o rAr il r r r rI 6 n i n o

a
G vr r

d
u ri v u r b s

:j::,,,.*
D r 16 .

P R O G R A Mr;' V A r a D a m e r ' r ( G r a t i s )
SAnri:o

MOTESBYRA:

1E

nnrr

kl.

11.00 och 12,00

Studiebesdk pA Tuppens
vdveri,
dd.r IilODE-TUPPEN
visar nyheter for deltagande
damer.

Folkets ilus, Elanderssalen Slottsgatan
Centralstationen.
straxt intill
Motesbyrd.n cippnas lordag

ANMALNINGAR: A 1 1 a , s o m k o m m e r t i l l
m6ste abpglqt ingiva
iill

Caman

o/t

Ko1 An

114-118,

k l . 1 O. o o .

Riksstdmmanoch N^rrkdping
anmd.lan, senast den ! ncv.
Srrrrrrqntoalan

e

-N' n
- -r -n. i^r -APn- in E

"

Anmalan kan ocks& gdras per telefon
eller 011/6r29t (,tun6r)

011/1J156 (Xafan)

D e t b l i r s d k e r t e n i n t r e s s a n t o c h s p d . n n a n d eR i k s s t d r n m a . I , { i s s a i n t e
besok i Norrkoping den 1Q-1J nov. Vi har forscjkt ordna trivsamt for
s5vd,1 ombud som iivr-i.q: i n ilross6rsds. (Ta med frun eller feistmdn) ,

Hj airtligt

v d . l k o m n a.

Norrk6ping i

okt . 1954

FLYGKLUBBENGA]VIEN
Och SMFF:s }-ORBUNDSSTYRELSE
kommittdn
Bif. : Anmdlningsblankett

for

RIKSSTAIfl\,{AN

