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TEKNISKA DATA
gr 95 cm3
Cylindervolym
gram
400
Vikt
Borrning
24 mm
Slaglängd
22 mm
Effekt
ca 1,2 hk vid 13500 vpm

Tomgångsvarv min.

1800 vpm

En ste rk och robust 10 cm 3 glödstiftsmotor 'l' Ny webra-TN förgasartrottel med
okritiska tomgångsegenskaper + Lång livslängd genom utvalt ma"terial i cytinder,
kolv och kolvring + VäI balancerad och med vibråtionsfri gång * En precisionsmotor för anspråksfulIa modellbyggare från den väIkiinda tyskä fabriken.
OTII'Ef,,ALIOIXT:

Birger Jarlsgatan 13, 4 tr. Stockholm
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Tidningen utkommer'med 4 nummer per år. P re num erationsp ris: helår 8:- kr..
Förläggare och ansvarig utgivare: Valter Johansson, Hångeryd, Lr'MMHULT.
Telefon: 0472165045, 65046. Postgirokonto: 583673.
Multilith offsettryck, Valter Johanssons tryckeri. l,ammhult. Tryckt i juni 1967

Llpprop till läsa,rna, t
Trots att det står Nr 1, Ärg. t här ovan, kan man inte säga att detta är någon
ny tidning i egentlig mening. Det är endast en fortsättning på en mångårig publicistisk värksåmhet som sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden, närmare be stämt till år 1945. Utgivningen har under årens lopp skett i^samarbete med en
Iokal klubb. därefter Säåtanäs ModeIIf lygfö rbund och sedan år I961 med SMFF.
Under aila år har vi strävat efter ati tråIla en objektiv linje-och låta alla meniBgsriktningar komma tiu tals i tidningen. T^dag har en fristående modellflygtidriing en stärre uppgift att fylla än kanske någon gång tidigare genom att vara
ett värn mot dimbildning och förvrängning av fakta.
En väLkånd tävlingsfftgare sade at-i man kan inte få FÖR MYCKET nyheter
och tips om den sport so- intresserar oss aIIa. En samarbetsvillig stab av
medaibetare inom Sverige, goda kontakter med utlandet och en numera ganska
god tryckteknisk utrustning utgör en garanti för att denna tidning skall bii en
verklig inspirations käIIa för aIIa svenska modellflygare.
Trols aft vi inte har gjort några större ansträngningar i den riktningen har
vi blivit lovade ett gott annonsstöd från de ledande firmorna i hobbybranschen.
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'EfterlysninE av rneda,rbeta,re

Som framgår av detta numnrel har vi många duktiga medarbetare men vi år
åndå tacksamma för alla nya krafter som vill hjäIpa tiil. På så sätt kan vi. göra

tidningen ännu större och bättre. Tveka därför inte att sända in Ditt bidrag.
Alltid skall Du få någon ersättning för det som vi publicerar.
Närmast har vi två viktig a V M - tåvlingar och om Du tänker närvara vid någon
av dem, varför inte då utöka Din reskassa genom att bli korrespondent lör
MINIFLYG. Vi söker rapportörer både från RC-VM och friflyg-VM. Detsamma
gäIler Nordiska Mästerskapen i alla klasser. Skriv eller ring 0472f65046.

Fototävling;
modellfiyg år mycket svårt. Ingen bör Cock avskräckas av
-Att foiografera
svårigheten
och för att stimule ra intresset utlyser MlNl FLYG härmed en fototävling. Tävlingstiden tu 115 - 31112 196? och det gälter att under denna tidsperiod sända in så många publicerbara foton som m öjl.igt. Samtliga foton som
deltagarna sänt in kommer att deltaga i den prisbedömning som sker efter tåvlingstidens slut. Följande priser kommer att utdelas:
1:a pris. Modellmaterial efter eget val till 200:-- kr värde
rr
rr
rr
2:a pris.
100:-- kr rr
3:e pris.
50:-- kr rr
"
Envåldig domare är tidningens redaktör och resultatet kommer att offentliggöras i MINiFLYG. Alla i.nsända bilder kommer att återsändas.

Frpa,rn- fiir
Efter det att småländska modellfly-

gare, med Kent Petersson
i spetserl
rrsportklassenrl

introducerat den danska
i Sverige, blev den som bekant godkiind
som officiell .tävlilgsklass, under beteckningen RC 5, på senaste Riksstämman i MaImö. Nu gäIIer det att vi verkligen sätter i gång och flyger det nya
p

rogram

m

(2 )Vinkelinställningen av vinge, stabbe och motor skall vara så som anges
på
- ritningen. (Fig. 1)
. (3) Tyngdpunkien måste ligga på rätt

plats
enl. ritningen. (Fig.
-

ti]t

-2)

(4) Radioutru-tningen måste funge ra
100%.

et.

Tävlingsklassen har alla utsikter att
bli mycket populär. För att nå toppresultat i rmrltiklassen krävs nästan dag lig träning och enkanalsklassen kan
vara vansklig, åtminstone under svåra
väde rleksförhållanden. RC 5 bjuder
däremot på just sådan flygning som de

flesta "vanliga" radioflygare gillar.
Kraven på utrustning är också måtttiga.
Det går att använda enkanals proporrrgalloping

tional, s. k.
ghost", om man
är belåten med mindre modeIler, men
för allväders -flygning är det nog fördelaktigare med större modeller och
då är en fle rkanal s anläggning lämpligare, men proportional är inte nödvändigt. Mera beror på trimningen.
Lämpliga modeller för RC 5 är sådana som är aveedda för multi.träni.ng.
T. ex. Tauri, F r lcon eller Jenny, men
även typiska RC-I1I modeller som Vagabond och Viking kan med fördel fö r-

i RC5. Låt oss alltså sätta igång med att

ses med höjdroder och användas

bygga

-3ct=Cil

!

TRIMNING

Vi har lagt märke till att de flesta
radioflygare helt litar ti11 de styiningsmöjligheter som finns och gör mycket
litgt för att TRIMMA modellerna. Det
är synd för det är ett mycket större
nöje att flyga -en väItrimmad modell
och flygaren får större möjlighet att
helt koncentrera sig på det viktigaste,
nämligen manövrerna.
Börja redan hemma med en så kallad I'skrivbordstrimningrr. Kontrollera:
(1)-Att modellen är korrekt byggd.
Det får inte finnas några skevheter.
Vinge och stabbe skall sitta rätt och
vara låsta i läge. Stabilisatorn bör limmas fast om man har höj droder. Inredningen med mottagare, servon, batterier m. m. ska1l vara ordentligt gjord.

(5) AIIa

roderytor rnåste ligga på

(01 vlodetten måste

rulla rakt

0o-.

på

marken. Vid modeller med nosstäl1

skall vingen ha en svagt positiv vinkel
i förhållande tiII marken. ModeLl'en
ska1I flyga och landa positivt, men just
som den tar mark hjä1per en negativ
vinkel till att håUa rncdellen på rrarken
och motverka hopp.
(7) Alla roderytor
måste gå latt.

och stötstänger

Tomgång sinstälIning

En förutsättning f-ö r en lyckad flygning är att motorn går perfekt. I första hand måste mot orn vara ordentligt
inkörd, för annars kan den inte trottla
riktigt. Val av rätt bränsle och glödstift samt tankplaceringen bör oclså
uppmärksammas. Det år m eningslöst
att skicka upp modellen om inte motorn fungerar ordentligt.
SIäII Jörst in rmtorn på fullvarv och
gör gärna en kort provflygning för ytterligare kontroll av inställningen på
fuII gas. Härefter skall förgasarnäIen
icke röras under tomgångsiuste ringen,
som utföres som fig.- 3 visar.
A. Låt motorn gå tomgång medan

modellen står i normalläge. Anviind
gärna lite brä!sle i tanken.
B. Trvck långsarnt ned stjärten mot

nt. t

maiteii-. Stannar rmtorn strax är blan&
för nager. Minska lufttillförseln

ningen

C. Fortsätter motorn att gå med

stjärt€n rmt rnarken är blandningen för
fet. Öka lufttill för s e]n. Motori skall
gå jämnt i meLlanläget.
Första flvgninsen av en nv modell Om man är nybörjare är det lämpIigt att försöka få tag i en rrEra erfarän

flygare, som gör första flygningen,
även om han kvaddar modellen! Om en
erfaren^man gör modellen till byggsats
igen, sä kan man till i00% vara säker
på att rr:an skulle gjort det fortare siäIv
Går det inte att få tag i någon erfåren

flygare, så är det bara att försöka sjäIv,
ta det lungt och slå av rmtorn vid min s ta be svärlighet.
Under trim ningsflygningarna s kaII.
aIIa observationer göras då rrntorn går
på fullvarv, det är ingenting värt att
göra justeringar på halvfart.Och fram-

för allt, all trimning företages i

så

Iungt väder som möjligt. Varför blanda
in vindens verkan i aIla andra problem ?
Kom ihåg dessa gyllene regleil
'k En justering i taget.
* Dra genast av motorn vid en besvärlis s ituation.
':' bet finns inget som kan ersätta
höjde n.

Starten

Lyfter den sjäIv eller måste man.
tvinga upp den med kraftiga höjdroder
signaler? Modellen skall rulla utan någon lust att Lyfta, så ger man den en,
kort signal på hojdrodret och den måste lyfta jämt utan något "zoom" när den
Iämnar marken. Vid detta stadium betyder observationen inte mycket, inga
ändringar skall göras om det inte år så
pass svårartat att det äventyrar rrodelten. Vi skall återkomma till detta senare.
Kurstrim
Lå^t modellen stiga riII bekväm höjd
och håII den mot vinden, om det finns
någon, utan att ge någrä signater, Iåt
modellen flyga fritt.
(1) Modelten går åt vänster.
(2) Modellen går åt hoger.
(3) Modellen flvger rakt fram. Kor-

rekt.

Vid detta stadium av förfarandet
bryr man sig inte om de möjliga orsakerna till att modelLen svänger, förutom en. Skevrodern (om sådana finns)
eller sidorodret. Justera dessa tills
modellen verkligen flyger rakt fram.
Gör inga andra justeringar utan håll på
med dem tills modell.en verkligen flyge_r rakt fram.

Placera modellen i medvind, ta upp
i motvind och flyg rakt fram di.rekt
över huvudet, full gas på motorn. När
modellen är rakt övanlör, dra då ned
motorn på tomgång. utan att ge någon
annan signal. Gör detta flera gånger
för att bekräfta alla observationer.
(1) Modellen börjar svänga åt vänster,
(z) tuoaetten börjar svänga åt höger.
(3) Modeilen fortsåtter rakt frarr\
Korrekt.
Då den enda kraft som iindrades var
kraften från motorn, om modellen
svänser åt nåpot håu efter rrDtoravdraget, äåste d€t"ta alltså bero på felaktig
sidriktning av motorn. Svänger modelien åt höger, så öka sidriktningen. Svänger modellen åt vänster, så reducera
den

sidriktningen och justera motorn ät
vänster. Då en justering gjord på någo^t
av rodrenl eller motorn, inverkarpå
modellens trim är det väsentligt att
återjustera för rakflygning på fullgas
efter varje än-dring. Justera motorn,
kompensera på skev- eller sidoroder
för rakflygning. Testa igen för sidriktningsjustering. Se tiil att den flyger
rakt igen innan nästa steg tages.

Höjdtrj.m
När man nått detta måI är det Iämpiigt att studera trimningsläget och anteckna höjdrodrets läge. Tills nu har
man pumpat pä upp och ner trimningen
av höjdrodret för att få modellen att
flyga på konstant höjd. Det är nu meningen att rrnn skall få rrodellen att flysa på konstant höidunderalla förhåIlanäen mea höjdrodrer på 0o. En "blip" på
upptrimmen måste ändra höjden och få
modellen att göra en mjuk stigning.
När modellen står på marken:
(A) Höjdrodret står up p åt.
(B) Hö.idrodret står nedåt.
(C) Höjdrodret står på 0o. Korrekt.
Sedan modellen startat med höjdrodret på 0o har någon kraft verkat på rnodellen och man har varit tvungen att
kompensera denna kraft, genom att
ändra höjdrodrets trim. Denna kraft
kan vara:
(a) Tyngdpunkten. Den måste ligga
absolut på stället !
(b) Felbyggning. Kontrollera ins tä11ningsvinklarna.

(c) Motorns riktning. Denna gång
eller nedåtriktning.
Starta igen och plaöera modelle-n på
en gynnsam höjd, irimma in den så att
den flyger på oförändrad höjd med motorn på fullvarv. Placera modellen så
att den inte flyger alltför högt och så
att m an klart kan se den från sidan,
När man har modellen mitt framför sig
s1år man av motorn på tomgång. Gör

upp

dätta flerä gånger'fiir att få noggraäää''
observationer.
(a) Modellen hänger i propellern.
(b) Model|en börjar dyka.
(c) Modellen fortsätter rakt fram
under det den sakta förlorar höjd.

Korrekt.
Det viktiga ögonblicket vid detta är
just som rrs.n drar ned varvet och has tigheten minskar. Nägon liten ändring
i höjdon betyder en felaktig nedåtrikt-'
ning av rrDtorn eftersom den enda kraft
som åndrades var motorns kraft. Det
var den enda kraften som togs bort
från den perfekt flygande modellen.
Modellen s tige r efter rotoravdraget
= För mycket nedåtriktning. Modellen
börjar dyka = Motorn behöver då nedåtriktas. Efter alt man gjqrt dessa justeringar skall rmdellen håIla sig på konstant höjd och vid motoravdraget skall
modellen övergä i planflykt. Landa nu
modellen och inspektera höjdrodrets
läge:
(a) Höidrodret uppåt.
(b) Höjdrodret nedåt.
(c) Höjdrodret på 0o. Korrekt.
Vi.d. -d,e-tta .stadl!,r-Irr

.

måste man vara

öctr göiä varje juste ring me-d
noggrännhet. Om höjdrodret står uppät

forsikiig

kommer modellen att dyka, när rodret
justeras titl 0o.Öka då vingens anfallsvinkel med pallningar. Om höjdrodret
står nedåt kommer modellen att stiga,
när rodret står på 0o. Minska då vingens anfaltsvinkel. Man får inte ge^sig
förrän modellen flyger konstant på 0"
på höldrodret vid alta motorvarv. Vid
äetta stadium skall en "b]ip" på upptrimmen få modelten att 'göra en m juk
stigning och sakta men säkert vinna
höjd..
Start och landning
Nu tillbaka till start-och landningsobservationerna. (Plan med nosståIl)
(a) Modellen hoppar vid landningen.
(b) Modellen lyfter inte lätt och när
den gör det så rycks den upp med kraftig- stigvinkel.
(c) fuodellen far mjukt iväg på-startbanan och lyfter vid en "blip" på upptrimmen utan någon raketstigning. Den
landar utan några hopp och utan tendens att lyfta igen efter landningen
När en modell med noshjul Landar
och startar har uppförandet att göra
med den vinkel som bildas me1lan vingen och marken. Om modellen hoppar
vid landningen är vinkeln positiv.Korta
då nosstället. Om modellen har svårt
att lyfta och gör raketstart efter det
att hjulen lämnat marken är vinkeln
för negativ. Föriäng nosstället.

När rrndellen rullar och lyfter m jukt stieer iämnt tills man trimmar in till
oo"meå en flink "blip" på nertrimmen
och flyger rakt -och på konstant höjd
tills man själv får den att svänga, då
kan man vara nöjd.
Med modellen på såker höjd och mitt

framför sig ger man den fullt höjd och
håller signalen. Låt modellen göra
minst tre lopingar i en följd och studera dem noggrant:

(a) Lopingarna är mycket små,
i samma läge,
(b) Lopingarna är mycket stora,
stallar vid topparna och breder ut sig.
(c) Lopingarna är lagom stora,
jämna och runda och modellen visar
ingen tendens att förlora höjd eller
ojämna och inte

ändra Iäge,. Korrekt.
Om lopingarna är för små och modellen staliar, beror detta på att höjdro_de rr-rtslaget är för stort. Denna situation kan vara allvarlj.g och få modellen
att störtdyka. Vingen stallar fu1lständigt och modellen gör en topproll och
dyker sedan. Har man modellen på god
höjd så reder det hela upp sig. Stora

rörelser betyder små moment, öka
därför kontrollhornets långd för mindre
utslag och större lopingar. Om lopingarna är för stora behövs mer utslag
på höidrodret. Gör kontrollhornet kortare. Ett horn skall alltid vara för långt
med gott om justeringshål i. Man kan
.iu korta hornet, rren det är onödigt arbete att få sätta dit ett nytt. Kom ihåg
att återstäIla höjdrodret till 0o efter
varje justering. När lopingarnas storIek är korrekt startar man i.gen och
placerar modellen så att man kan se
den direkt bakifrån. Efter de tidigare
trimningarna med att få modellen .att
flyga rikt under alla förhållanden får
man nu se om man gjort'detta ordentIigt. Ge nu fuII höjd och håll signalen.
Lopingarna, sedda bakifrån, m åste
ligga i ETT vertikalt plan utan nägra
sidavvikelser.
Slutord
Gå alttid lungt och försiktigt fram
vid all RC-flygning. Säkerheten kommer då så småningom. Flyg alltid efter
ett bestämt program för endast därigenom sker den rätta träningen. Att

flvga kring utan måI är fullkomligt
värdelöst för då kommer man al.drig
att kunna behärska sitt plan på ett tåvlingsmåssigt sätt. Försök alltid avsluta
varje flygning med en pricklandning.

'
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Peter Wonngdrd:

Två ryska modeller.
De två ryska modellerna publicerades ursprungli6.en i den ryska tidskriften rrKrvlia Rodinvr' ( Fäderne s lande ts
vingar), som årets framgångsrikaste
friflyktsmodeller i den armeniska
sovj etrepubliken,
FAGRADIA NS Df .2:a lnar sexkantskropp. En S. T. G20/ 15 gIödstiftsmotor
med en 188x100 propeller. Ving''ta 28,1
dmz, stabbyta 8,3 dma, vikt 780 gram.
Tyngdpunkten ligger 130 mm bakom
vingens framkant. Vingeyr är plankad
med 11 5 mm balsa över och under.
Framkant L2x7 och bakkant 25x5 mm
balsa. Huvudbalkar 6x4 rnrn furu. Stabbframkant 10x7 mm balsa, huvudbalkar
4x2,5 rrrn furu, bakre balk 2x3 rrsn furu.
OGANESSIANS A l2:a påminner starkt
om den skola som representeras av bl.
a. {verianov och Sokolov. Vingyta 29r 8
dmf. vikt 125 gram (!), stabbyta 4,2
dm', vikt I0 gra-m. Total vikt 415 gram.
Tyngdpunkten pä 60To Vingen är försedd med en turbulenstråd, 0.5 mm i
diameter på framkanten.
öskamps C/2:a
Från franska "Mod61e magazinetr har
vi hårrfat ritningen på den har holländska Cl2:an. Oskamp var bäste hoiländare på VM 65 och deltog i fly-offen med
den här modellen och _kom på 8:e plats.
Vingen: yta 16,-29 dm2, framkanl 4*4,
mittbalk3x2, bäda furu. Bakkant 15x3,
spryglar 1mm balsa. Stabbe: framkant 8x4. mittbalk 3x2 och bakkgnt 2x12,
spryglar 1 mm. Yta 3,64 dmz. Propeller: Tvåbladig, fäl]bar, diameter
580 mm, stigning 625 mm. Liksom
många holländska friflygande modeller

2:or) år Oskamps
kärra försedd med turbulensträd framför vingen. Detta för holländska modeller mycket karakte ris ktiska drag är
är mycket intressant. Vad ligger bakom? Turbulenstråds ras eriet tycks vara
(även

C/2:or

ocin A f

på avskfivning i de flesta andra kultur länder för tillfället. Eller är detta bara
en temporår fas ?
Kan det byiga och blåsiga klimatet
spela en speciell ro11. Använder man i

allmänhet profiler som är speciellt
tacksamma för turbulatorer ?
Ett annat typiskt holländskt drag är

de markerade funktionalistis ka diagen'
Antalet strängar är tyvårr obekant.

. Bill Hartills D/2:a
D f 2:an har vi tagi.t från
'

'rscatterrr,
det fantastiskt fina klubblad (ur friflygsynpunkt) som BilI är redaktör för.
Med den här modellen lyckades redaktörHartill sånär kvalificera sig för
årets amerikanska VM-lag. Harti}l ar
bI. a. känd som en fanatisk förespråkare för profilen MVA 3 42 i allt vad vingar heter, och han har använt den i alla
de år även pä AIZ och Cf2 i vilka klas-

ser han torde tillhöra eliten i USA.
Utan tvivel är MVA en mycket "brarl
vingprofii, som tyvärr knappast används
aIIs här i Sverige, Frånsett HartiII
torde det mest vara tyskar som anvånder den. Efter att ha slagit ett slag för
denna förnäm1iga profil övergår vi tiII
Hartills modell:
Vingen är helplankad och saknar balkar. Oversidan 1,5 mm och undersidan
0, 8 mm. Profil MVA 342, spryglar 2, 5
mm. Framkant 5x6 mm.
Stabben är plankad på över- och undersidan med 0.8 mm balsa, profilen
är c:a ? fo Tjock vid 35 % av kordan
Framkant 3x6 m-m, spryglar 1,5 mm.
Kroppen består i huvudsak av balsaIåda (fackverk invändigt) .med pylon av
plywoodkärna med balsasidor. Framtill
sitter en S. T. G 15 utan vare sig nedåt
eller sidoriktning. Fenan består av en
3 mm ram med 0,8 mm plankning på
sidorna.
Modellen stiger i snäva högersvängar och glider i högerkurv. Tyngdpunkten ligger pä lZEo av kordar; Flood-Off

timer.

Hans Martins C/2:a
Ritningen är hämtad från västtyska
rr
Flug+Modell- te chnikrr. och är intressant bI. a. såtillvida att man sä11an ser
några österrikisk-a Cf 2zor. Österrike
deltog f.ö. inte pä VM i denna klass.
Martin torde vara Österrikes nu mest
internationellt kände C -modeIl flygare.
han vann bI.a. "Qoups dtliver" tävlingenCoupeAustria 1965 samt blev österiikisk'mästal^e i, C f 2 samma år. Modellen år synnerligen instruktiv, Iägg
b1. a. rrärke til1 det Iistiga och materialbesparande sättet att skära ut propellern

-löi).
(som bl. a. ungrarna propagerat
Modellen skiljer sig inte mycket frän
våra svenska och torde vara ganska
lätt både att ftyga och att bygga. Tyvärr
saknas uppgifter om gummimotorn.
P rofilkombinationen serlu "sund" ut,

så trimningsbesvär lär väl

knappast

uppstå.
Kongsteds A / 2:a
Ritningen är härrfad från den tjeckiska tidningen "Modelar". Några upplysningar utöveq d-e på ritningen kan vi
knappast ge. då våra kunskaper i tjeckiska inte är vad de borde vara. Lågg
rnärke til1 nosfenan idural aIaSokolov.
Annars en rått typisk s kandinavisk A2a.
Urbans C/ 2:a

har vi hämtat från samma fina tidning, i vilken Urban då och då skriver
om C-modeller. Modellflyget har en
mycket stark stållning i Tjeckoslovekien, det är bl. a. kraftigt understött
av staten, och tjeckerna har många
internationellt kända friflygare. En av
de större tjeckiska profeterna på området är Urban, som med den här modellen blev tjeckisk mästare år 1965.
Lägg märke tiII att modellen är byggd
nästan helt i balsa. Det var inte många

år sedan, som det var mycket svårt
att få tag på baisa i Tj eckoslovakie n.
Så vitt vi förstär är propellerstigningen hemlig, någon uppgift om denna
har inte läckt ut genom den bekanta ridån.

Horns C/2:a
Med den här modellen vann Jurgen
Horn Criterium du Nord år 1965 med
5x180 + 240 + 340 sek. lnte i.lla. Modellen är ganska typisk tysk med strama
väIdiciplinerade linjer. Intresseväckande är den oerhört fantastiskt sinnrika
autorode r-anordningen. Hur den fungerar får läsaren lista ut sjä1v.
Galbreaths D/ 2:a
Som kontrast till Horns kärra med
sin rena lay-out visar vihär den rnodell
med vilken Galbreath kvalificerat sig
till 1967 års amerikanska VM-Iag. Ritningen är hämtad från en av de för friflygare absolut bästa och mest givande
bladen rrlnternationalistrr, som utges av
Mike Segrave. Tidningen efterträdde
den på sin tid ypperliga Montreal-bulIentinen TTMMFC-bulIentintr.
Galbreath skriver i rrlnternationalistrl
att han n,rövat långre momentarmar,
men dessa lav sämre längd stabilitet.

V:iorm gäv även 3ämrd stäbi:"
litet. Autorodret ger modellen vidare
kurv alldeles i slutet av motorflykten.
Galbreath tycker inte att omställbar
Mindrei

stabbe medför någon större fördel.
IIär håller vi åed. Det kan PåPekas
att rnan rrr d stäIlbar stabbe (autostabbe)

inte kan nå märkbart högr; höjd, då
6än ined en sådan i bästa fall kan räducera luftm otståndsarbetet blott obetydligt och ej öka rrntorns ene rgimängd
alls. Däremot kan man förstås få en
massa krångel med mekanismer som
ej fungerar tilLfre dstälIande. Så ofta
år väl allt besvär med stållbar stabbe
knappast värt mödan.
Ut1ändska publikationer för friflygare:
- Någon, som sett igenom ritningarna
på de utländska modeller. vi presente-

rat, har kanske blivit intresserade av
vi använt och undrar kanske
närmare vad de heter, och hur man
de kä1lor

skall korrrn a över dem. Som hjäIp ska1l
vi här ge lite uppgifter:
INTERNA TIONA LIST kostar 2 dollar
om året och kan fås genom att sända
detta belopp till: Mike Segrave, 395
Cote Vertu 30 B, Montreal, Cuebec,
Canada.

SCATTER kostar också 2 dollar om

året. Bob Wiehle, 7939 Wish Ave.,
Van Nuys, Calif.. U. S. A.
Övriga tidningar:
Modelar, Tjeckoslovakien
Modele Magazine, Frankrike
Flug+m ode).I -t ec hnik, Västtyskland
Krylia Rodiny, Sovjetunionen
fås enklast genom vilken större bokhandel som heGt. Allra snabbast går det
om man direkt kan anlita någon firma
som specialiserar sig på abonnemang
av ut1ändska tidskrifter. En ansedd
firma, som vi ofta anlitat, och som har
vana vid rrndellflygtidninga r är: Wenner

gren-Williams,

P

renume rationsavde 1-

,ningen, Fack, Stockholm 30.
Ovanstående tidningar är alla ganska
billiga i pris. De utgör bara ett litet urva1 av alla modellflygtidningar som
del stenfinns. Speciellt läsvärda är en I'Scatterrl
i
stil
med
klubblad
cileradä
och rrlnte rnationalistrr. Vi kanske längre
fram får anledning att återkomma till
dessa. Tyvärr har vi p.g.a. ökad arbetsbörda m. m. tappat kontakten med
rr€.nga'av dessa, men vi hoppas på uattre tider:. Vår mest avlägsna kollega
har vi för övrigt på Nya Zeeland.
Peter Wanngård
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Utaecklingstend,enser
Efter en mycket snabb utveckling
under första hålften av GGtalet har det
nu inträtt en viss standardisering av
multimodelle rna. Kanske är vi på väg
mot något som liknar linstyrningenå
stuntklass där Nobler och Thunderbird
under flera år varit de helt dominerande konstruktionerna. Kanske kommer
lnodifieringar av Crusader och KwikFli att på samma sätt dominera multitävLingarna 1975 ?
l.}vecklingen av radiostyrning sut rus tningar och modeller har gått hand i
hand. Allt efter som styrningsmöjlig heterna förbättrats har det varit nödvåndigt att också konstruera plan som
helt kunde utnyttja de nya rröjligheterna
Dagens moderna proportionalanläggningar har väI kommit så tångt som
man kan när det gäller styrprecision

och detta gör att rrEn nu också kan råkna med en stagnation j. modellernas ut-

veskling.

Hittills har multimodellerna bara
blivit större och tyngre och med aIIt

stark-are motorer. Därigenom har man
uppnått ökad stabilitet och mindre vindkänslighet. Nu är 10 cc (d. v. s. max.
tillåten rmtorstorlek) det närrrBst aIIe narädande och planen kan därför knappast göras större. Vissa motorfabriker har nu annonserat ännu större rm-

multimod,eller

torer, men vi,får verktigen hoppas att
det.inte blir något ev med detta.
Aven byggtekniskt har en snabb

USA har varit föregångslandet när
det gä]]er radiostyrning och det är där
för naturligt att se på de bästa modelIerna från detta tand. I tabellen nedan
redovisas viktiga data för några av de
bästa multimodellerna i dag. 81. a. är
aIIa VM-rrndellerna 1967 från USA rredtagna. Bland alla de amerikanska kärrorna har vi också tagit med en tysk,
nämligen F ritz Bosch 's FB 3 7, för
denna konstruktion har haft en viss in-

' verkan på utvecklingen i USA.
Utöver uppgifterna i tabellen kan vi
nämna att en belastning av ca. 350 gr

per cmr motorstorlek är ett normalvärde som gä1ler för nästan alla multim^odeIIer. Vingprofilerna är genom gående syrnrnetriska och I7-I8/o tjocka.

*r
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Modell

KROPP
Längd

('
U

oo
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E

U

Momentarm
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VINGE
Spännvidd

rnm 15?0 1760 1620 1760 1720

7&

52 15,7 4?,3

Sldotorh-IIande

t1

I'

Tyäienitt

Yta

ta multimodeller.

r

lDln 1320 1210 1160 1300 1180 l1l0 1300 12?5
0,9
1,4 1,28

Medelkorda --

Belgaren Chiis Teuwen
och hans "Trouble" är inte
med i- tabellen, r.nen detta
är åndå en av världens bäs-

ut-

veckling skett. Den har fråmst betingats av att dagens modellflygare år
mera intresserade av att flyga än av
att bygga.Vingar av cellplast och kroppar av glasfiber hör till ordningen tör
dagen, även om de flygare som siktar
på topplaceringar fortfarande oftast
bygg_e r -balsamodelle r, men även dessa
är så längt som möjligt {örenklade till
sin uppbyggnad.
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Frifly$ VT {967
848 sekunder, -och B. Johänsson från
s arrrna klubb såg tiII atten dubbelseger
gick till Skåne. Han fick resultatet 831
sek. R. Sundin var den tredje som
lyckades kravla sig över 800 och han
hade tio sekunder tiU godo.
Aven i förbränningsmotormodeller nas klass tävlade rnan efter en ny regel
då gIödstiftsrrntore rna inte fick anvån-

Söndagen den 26 februari arrangerade Borlänge Modellsportklubb årets
VT för de friflygande klasserna. Tävlingen gick av stapeln på sjön Runn

utanför Storsund och gick i ganska svag
vind rre d en tidvis rätt dålig sikt, framföral1t vid slutet av tävlingen, De som
inte hade sett uppmaningen i inbjudan
att medtaga skidor skulle snart få se
vilket fint före det var om man hade
"brädor" på fötterna och vad blött det
skulle bli för alla som var utan skidor.
I juniorernas s egelm odellkla ss kom
den avgörande striden att stå mellan
M. Boreli från Östersund och R. Nordborg från Malmö. Borell vann till sist
med 744 sek. Den sistnämnde kom endast 4 sekunder efter,
Hans Kal6n
från Norrköping höII sig som vanligt
bland de bättre och hamnade på tredje
pIats.
I klass C2 junior vann Hans G. Andersson från Norrköping öve rlägs e t
med sina 743 sekunder, följd av Anders
Hansson, Malmö på andra p1ats. Det
var för övrigt bara tre startande i denna klass, vad de-tta nu kunde bero på.
O. Sjöman frän Enköping vann syn-

:

.r

nerligen överlägset D2 för juniorer.
Hans tid blev fenomenala 898 sek., en
tid som skulle räckt till en fen fjärdeplacering bland seniorerna. Tvåa blev

försämrade sikten. Efter

Pramberg och trea blev L. Karlsson
båda från Norrköping.
I klass A2 senior var det redan från
början ett stort antal "maxarr', som
sedan reducerades undan för undan och
pär tåvlingen var slut fanns bara två
man kvar nämligen H. Thomann och L.
Larsson från AKG. Vid omflygningen
visade sig Thomann säkrast och uppnådde en fyraminuters rrmaxrr, vilket
R-.

räckte till seger. På tredje plats kom
K. Andersson från Malmö med 889 sek
och fyra blev B. H. Mod6er som nu
tävlar för Solna MSK och han tappade
28 sekunder. Sammanlagt nio man orkade med att komma över 800 sekunder.
I seniorernas gummimotorklass flög
man för första gången efter den nya
regeln rred endast 40gramrrsnoddrr och
det visade sig snart att det inte skulle
bli Iika mängä goda resu.lrar som vanligt. Man har kanske varit litet bortskämd med maxar i denna klass men
nu har det blivit en ändring. Nog fanns
det för a1I de1 en hel del maxflygning-

,gar nu också, men ingen lyckades flyga
'fullt. L. Hqnsson, MaImö. vann med

da mitrerad "soppa". Detta hade till
föijd att rrånga hade väldiga startsvårigheter trots att vädret var milt. Hur
det skulle gått vid kyligare väderlek
kan man bara gissa sig till. Eftersom
det var första gångenrvar arrangörerna syr:::erligen frikostiga med den tid
var och en har tiII förfogande för att
gö-ra sin start. men i - fortsättningen
måste man nog håIla på reglerna öm
tidtagarna skall räcka till.
Den nya regeln syntes inte göra det
omöj1igt att flyga fullt. Då tåvlingen
var över hade tre man uppnått maximala 900 sekunder, nåmligen Hagel
från MaImö, Hollander från Karlstad
samt Nygren från Solna. Vid omflvgningen iy-ckades aIIa tre göra "fyrååinutersmaxrr med sina modeller trots
att sikten hade försämrats. Detta tack
vare att en av tidtagarna fick använda
kikare. Men att göra ytterligare omflygningar ansågs meningslöst i den
åts

kiltigt

parlamenterande beslöts att de tre
skulle dela broderligt på segern. Fyra
btev H. Friis från Norrköping med 878
och femte plats erövrades av M. Zet-

terdal, Göteborg.
Malmö hemförde seniorernas lag

på nästan "omöj1iga" 2620 sekunder,

Tvåa blev Gamen 2 och Göteborg hemförde tredjeplatsen. Juniorernas, lagtävling vanns av Gemen 4 från Norrköping.
Hans Åhlström

,

\\,

crD

Niss e HolLander från

Karlstad är en fram stående expert både på Coch D-modeller. På å-

rets VT koncentre rade
han sig på D- klas sen
och resultatet blev att
han fick dela på segern

i

denna klas s.

Alltid påIitIige Rolf
Hagel från Malmö var
den andre i segrartrion
i D2. Tredje man var
Urban Nygren från Solna.

Hanshei.ri Thomann
bor i Bromma men tåv1ar av någon anledning
för Gamen i Norrköping.
En verkligt skicklig se-

gelmodellflygare,

som

denna gång vann skilje -

flygningen före Lars
Larsson från St, Mellby.

l7

Klass A 2 seniorer (3a delt. )
900
1. H. Thomann. Gamen

2. L. Larsson, AKG
3. K. Andersson, AKM
4. B. Mod6er, Solna MSK
5. C. Mårtelsson, AKM
6. O. Broman, AKG
7. O. glomberg, Kumla
8. H. Ahlström, Börlåinge
9. N. Helgesson, Borlänge
10. J.O. Akesson, AKM
10. H. Andersson, Gamen
12. G. Kat6n, Gamen
13. R. Olsson, Gamen
14. L.O. Larsson, Uppsala

900
889

872
833
830
822
818
813
?99
799
798
787
761
755
755
747
746
737
730
724
717
706
697
672
633
631
626
533
532
448
352
279
1?6

15. J. Hagedal, Solna
15. I. Wikander, Solna
17. I. Sundstedt, Borlänge
18. B. Westin, Gamen
19. B. Sandström, Kumle
20. A. Berglin, Östersund
21. L. $riksson, Sandviken
22. H. Akermark, Kättilstorp
23. G. HoIm, Sandviken
24. H. Eklund, Sundsvall
25. A. Wahlund. Uppsala
26. B. Svensson, Solna
27. K. Wilhelmsson, Karlstd.
2 8. S. O. Lind6n, Kumla
29. H. Nyrdn, Solna
30. K. Liwenborg, Solna
31. T. Erikscn, Fagersta
32. L. Widh, Fagersta
33. P. O. Petersson, Kätt.
34. H. Andersson, Borlänge
Klass 42, juniorer (9 delt.)

1. M. Borell, Östersund
2. R. Nordborg" AKM
3. H. KaI6n, Gamen
4. T. $åkansson, AKM
5. J. Aberg, Ostersund
7. P. Bodin, Fagersta
6. K. G. Modin, Oste rsund
8. H. Bollnert, Östersund
9. P.E. Lund6n, Uppsala

744
740
o

rl

659
649
546
609
513
463

Klass C2 seniorer (14 delt. )
848
1. L. Hansson, AKM
831
2. B. Johansson, AKM
810
3. R. Sundin, Sundsvall

4.
ä.
6.
7.

L. I'Iodström,

AKG

797

774
R. Ahman, Norrköping
B. Blomberg, Norrköping 720
690
S.E. Pira, Strömsund
678
8. A. Håkansson, MaImö
9. O. Hillerström, Borlänge 653
651
10. C. Sundstedt, Uppsala
608
11. B. Old6n, Karlstad
12. S. Lövgren, Uppsala
531

13. K. Liwenborg, Solna
14. N. E. Hollander, Karlstad

It

Resultatlista från VT i friflvsnins

399
108

Klass C2, juniorer (3 delt. )
1. H.G. Andersson, Gamen 743

, A. Hanssonr Malmö
601
3. L. Hellborg. Norrköping 429,
Klass D2 seniorer (17 delt. )
I 1. R. Hagel. AKM
900
1. N.E. Hollander, Karlstad 900
900
1. U. Nygren, Solna
878
4. H. Friis, Gamen
859
5. M. Zetterdal, AKG.
736
6. A. Sjöström, AKG
?33
?. U, Carlsson, AKG
8. L. Larsson, Solna MSK 732
9. H. Broberg. Borlänge '120
10. S. E. Pira, Strömsund 705
704
1 1. B. WalI, Uppsala
12. B.O. Törnkvist, Fagersta 615
608
1 3. S. Pira, Strömsund
557
14. H. $jöström, AKG
15. L. Ahman, Norrköping 543
16. S.T. Gustavsson, Ströms. 432
94
17. B.l. Svensson, Gamen
Klass D2, juniorer (6 delt. )
898
1. O. S jöman, Enköping
2. R. Pramberg, Gamen 719
?00
3. L. Karlsson, Gamen
636
Andersson,
Köping
4. K.
422
5. S. Berglund, Köping
Kumla
208
6. B. Wickman,
Lagtävling, seniorer (9 lag)
2620
1. Aeroklubben i Malmö
(Andersson, Johansson, Hagel)
2. FK Gamen, Norrk. lag 2 2498
(Thomann, Blomberg, Friis)

3. Aeroklubben i Göteborg 2433
(Larsson, Flodström, Sjöström )
4" Borlänge Modellsportklubb 21 91
(Ahlström, Hillerström, Broberg)
5. Solna Modellsportklubb 2771
(Mod6er, Liwenborg, Nygren)

6. Karlstads Modellflygklubb

2139

Wilhemlmsson, O1d6n, Hollande r)
2r!6
7. Uppsala Flygklubb
(Larsson, Sundstedt, Wall)
8. FK Gqmen, Nqrrköping 1 21 i6
(KaI6n, Ahman, Ahman)
9. FK Gamen, Norrk. Iag 3 1875
(Westin, Hellborg, Karlsson)
Lagtävling, Juniorer (1 lag)
1. FK Gamen, Norrk. lag 4 2133
(KaI6n, Andersson, Pramberg)
(
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I Nllrnberg håI1es varje år
en stor internationell mässa
för leksakshandeln. Även hobbyartiklar har sin givna plats

a

- rv,åiw/

/OZZ.ä.

/ YU/

M

I

pä denna mässa. även om sådant som intresserar kvalifice.rade hobbyutövare lätt drunk urä",,iåirt säm ,,isas irar. r
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nEst intresserar denna tidnings
Iåsare.

ETZ-MECATRON-DlGIPROP,

Att Metz skulle komma -Ld
propo rtionalanlåggning var väntat. Den visa"r,
de sig-bli (typiskt tyskrr med
mottälarJenligt byggstensystem
"magi'-sändare,
samt för övrigt ganska komplicerad och tung.
WEBRA och

IFUN har var sin
B,åda kommer
säkert att b1i populära då de fyller ett
behov. Taifun-motorn är på 1,8 cc (en
något ovanlig storlek) och f"amst a.t -,
sedd för mindre radiomodeller, därför kan den utrustas rre d förgasartrotte1 och ljuddämpare. Vevaxeln är lag-,
rad i dubbla kullager. Vikt 115 gr.
TA

i år.

ny glödstiftsmotor

.

WEBRA 61 RC är,
avsedd för de störs-'

.ta multimodellerna
och finns endast i
RC

-utförande. En

'hel del unika konstruktionsfinesser
borgar för att den
kommer att bli efte rfrågad.

Taifun SPBINT

Niirrfiergsniison.

...

.

GRAUPNER har
i år ytterligare för-

bättrat sin nybör-

jarmodell

"Der
kleine UHU'r. Förutom att det är den
absolut båsta kursmodellen man kan
tänka sig, har ^ den
nu utvecklats eå att
den också fått tävlingsprestanda.

MINI

PIP

R

Radiomodellerna dominera-

de som vanligt bland de

nYa

byggsatserna och den mingta av
dem kom från GRAUPNER.
I'Mini-Plperrr har en spv. åv
?2 cm och är avsedd för enCox
Pee Wee nlotor. men den kan
trots detta flyga med en Grundig 2-kanals an1äggning. KroPpen är av plastrvingar och stYr
verk av balsa, klädda med alum

iniumfolie.

krafti$, stigande kostnaden för vål förarbetade balsabyggsatser har gjort
att plastrate*rial liorrrnit mer och mer till användning. även i b.yggs.ats.er till större iadiomodeller. En av dem som kommit längst i den nya ko! struktionstekni Den

ken är Schuco-Hegi med sin nya "Pioneer". Den har kroppen i hårdplast-(ei gl?s.:
iilå.f s.t"t färdig:plankade vingar av ce-llplast. Det är en högvårdig multimodell
. avsgld för 10 cc motorer. Spännvidd 164 cm.

Commander

att komma med nya linjer i mult-i ' WIK-MODELLE visar att. detanärs möjLigt
rnuä å fin byggsats, kommer säkert att gö-

rnodellerna och detta, til.l.samm
ra "Commander" jättepopulär. ..
Bland nya tillbehör märktes "Variomatic" en ny servo för Varioton-mottagarna och ätt par typer av iaddningsaggregat rned vilka man samtidigt kan ladda
. fle rd i{ika ackumulatorer.

TÄVLINGSKA LENDER, somMATCN 1967
Inte rnationella:

Friflyg-VM
Friflyg-Nm
Linflyg-EM

Linflyg-NM
Radioflyg-VM
Radiofl]g-NM
Crit. Int. Du Nord

Friflyg

Majtävlingen
Solnas Ettäv1ing

Elittävlingen
Ettåvling
Solstatråffen
M.

Linflyg:

Nybroträffen
Kaffepetter
Motalapokalen
Vårtävlingen
Västkustträffen
Solnas Pokal
UT
Radioflyg:
Trän_ingsläger
v artavllngen

Skåneblippen

sM- RC 1

Dessutom ett stort antal lokala tävlingar.

Tjeckoslov.
Danmark
Belgien
Sverige

Korsika
Finland

?

Frankrike

Uppsala
Stoc kholm

Norrköping
Enköping

Karlstad

Norrk

Nybro
Bromma
Motala
Bromma
Göteborg
Bromma
Bromma
Ljungbyhed
Hagshult
Skåne

Stockholm
t3

0ellplastvingap
På senare år har nya naterial kommit till aIIt stög're användning i rncdellbygget och sär6ki1t cellplas+n ger sto'ra möjligheter på grund av sin låga
specifika vikt.
kan gjutas så att man
- Cellplasten
får
fram färdiga detaljer, exempel på
detta är Graupner, Consul ocb Hegis
Completta, men det kan givetvis endäst
komma i fråga vid se rieproduktion.
Det vanliga är att cellplasten köpes i
stora block som sedan skäres till önskad form med hj äIp av en glödtråd och
det är dennå rretod, som vi skall behan&
la här. Mest användes cellplasten till
att framställa vingar. men även andra
detaljer kan nog med fördel göras av

cellplast.
Det som talar för en användning av
cellplast till vingar. är att det minskar
Pyggtiaen betydligt och att flera ving4r
kan byggas exakt lika (viktvariatione r
kan dock förekomma) semt att de inte
åndrar sig och blir skeva när de. utsättes för stark värme.
Bland de negatim egenskaperna kan,r
nämnas att cellplasten (de vanligen anvånda typerna) i'smäItei-" om deä kommer i kontakt med motorbränsle och
de mest använda typerna av modellack
och lim. Cellplasten måste därför beklådas rned balsa e1ler tunn kryssfan6r
som limmas med Casco slöjdlim eller
Araldit. Balsalim kan. som sagt, inte
användas. Mera om beklådnad vid ett
senare tillfåille.
En cellplastvinge blir i allmänhet
tyngre än en liknande av normal konstruktion och cellplastens håIlfasthet
minskar vid låga temperaturer.
Cellplastblocken skall vara av lätt
typ och får inte innehålla skrot av något slag. Skärapparat och transformator kan givetvis också bli problem om
man inte köper de utprovade som finns
i marknaden men som är relativt dyra.
(ca. 180: - - kr).
Nu skall vi se hur det går till att
skära ut en vinge av cellplast:
Hång upp båfen rred gtödtråden över
arbetsbordet i gummisnoddar så att

2a

den hänger fritt t'flytanderr c:a 4 cm
över det block eom skall skåras. Tre
strängar av 6x1 mm gumm iband ar

I
ungefär Iagom.
Palla upp det block som skall skäras
med hjälp av ett annnat block eom är något kortare. Se fig. 1.
Skär vingbloc-ket till exakt längd, rnen
det.skall vara något bredare än vlngens
korda.
Rita en centrumlinje på båaa ändarnå.
åV vingblocket, markera också bak,:
kantens läge pä centrumlinjen. (fig. 2)
Tvä lika nallar för vingprofilen tillverkas av plywood eller annat obrännbart
m^aterial, m arkeraen centrunilinje även
pä dessa profilm allar.
Rikta in profilrmllarna rnrt centrumlinjen på vingblocket och fäst dem med
knappnålar. Gör också s.k. I'lead-inr'mallar till profilens bakkant. -Se fig. 3.
Har vi avsrnalnande vinge får vi göra
olika mallar för vingrot och vingspets.
Mallarna riktas in på samma sätt som
vi beskrivit ovan och var särskilt noga
med att få urtaget för mittbalken räit.
Den som arbetar vid vingspetsen måste
föra tråden mycket saktare än den som
arbetar vid vingroten-. (Fig. 3).
Det krävs alltid två personer om rrE n
skall skära vackert och mallarna skall
förses med tydliga lägesmarkeringar.

(Fig.

Nu

a).

är det tid att börja skära. Place-

HtllLials
F''?'3

vrnrP.)

ra vingblocket på arbetsbänken som fig.
1 visai. Börja skära.vid överkanten på
"Iead in" och föIj den med glödtråden
till vingbakkantens undersida. Var noga
med att båda vingmallarna har samma
markeringar (fig. 4). Den ene av dem
som skär skall läsa av dessa .rnarkeringar alltefter som han passerar dem.
Den andre kan på så sätt kontrollera
att båda håller samma hastighet.
En del övning år nödvändigt för att
hålla den jåmna rörelse på glödtråden
som är nödvändigt för att få ett gott
resultat.
Mitten på glödtråden vill släpa efter
ändarna så att det blir en böj på tråden.
Vänta därför tills den rrhunnit fram " innan träden börjar föras i en ny riktning
som exempelvis runt ett hörn.I ett vinkelrätt hörn bör men stanna en sekund.
Man kan höra ett svagt väsande ljud så
länge tråden skär och man bör vänta
tills aletta ljud upphört innan man fort sätter. Vi.d rundade hörn behöver man
inte stanna. men bör föra tråden saktare.
Starta frarnåt från bakkantens under*
sida. HåU glödtråden tätt mot mallen.
När man kommit till slitsen för mittbalksurtaget, skär man först rätt upp
till toppen på m ittbalksurtaget och sedan långs överkanten på detta och sedan rakt ner och tillbaka till slitsen.

rIlD-fit
h'n7tlo tt
Skär sedan ut bakre och

.

främre t'lätt-

håIen". Det minskar vikten betydligt
utan att försvaga vingen. Tag ut tråden
Eenom slitsen och fortsätt mot fram[anten. Stor försiktighet är nödväldig
när framkanten passeras, det måste
ske exakt samtidigt vid båda ändarna.
Stanna upp

lite vid

centermarke ringen

så att tråden hinner med. För sedan
tråden ganska långsamt över framkantens övre kurva och fo"r,te.qiLt- Över vingens översida till bakkanten. Stoppa
upp något vid bakkanten innan tråään
föres rakt ned och tag tiII slut ut.
tråden samma väg som den fördes in.
(Fig. 5).
Efter det att både höger och vänster
vinghalva har blivit skurna, skär man
V-form-vinkeln vid Vingroten. Tag ut
vingen ur blocket och förse den med
balkar, förstärkningar m. m. Den de1
av lätturtaget som svarar mot landningsstäIIets placering återinsättes i
vingen, försett med förstärkningar.
(Fig. 6).
Sedan gäller det att bekläda vingen
med balsa e1ler tunn plywood, men det

är

en annan historia.
gen: Vi har talat om glödtråd,
men tråden får absolut inte vära 91ödande, den skall endast vara så varm
Slutl_i

att den nätt och jämnt kan småIta sig
väg genom ce llplas ten.

ton$lall

{nlo*ai4
Ccll2lecl

l,l.ttltalk
SkovroJcr

EokAnat
25

Databästenl

I3,{Ct Ct E:GlJrpsGa, I-Aa,gs(E:rr
Erllt SJögrex\ poPrrlär sg6;Fa,re
Mfk

jansbygdens årliga tävling
DALAHÄSTEN har ett stadgat rykte
som en vålarrangerad och i alla avseenden lyckad täv1ing. Det var alltså
med stor förväntan som jag besökte
årets tävling och jag blev inte besviken
för det var det bäst ordnade tävlingsarrangemang som jag varit med om.
De radioflygare som inte har energi
nog att åta titt Leksand på senvintern
år verkligen att beklaga. De går miste
om mycket.
Bakom tävlingen måste ligga ett jättearbete av klubbfunktionärerna. för
vilket aIIa deltagare är dem stor tack
skyldiga.
Arets tävling gynnades dessutom av
ett utrriirkt flygväder och det gör ju det
hela ännu bättre.
Startlistan räknade 14 deltasare i
RC-5. 11 i RC-III och 6 i RC-I. RC-I
och RC-5 flögs i två omgångar och RCSil

III i tre,

RC-5 iilldrog sig givetvis det störs.
ta intresset, för flels var det som sagt
den största klassen och dels var det
första gången en tävling höIls sedan
klassen blev officiell. I ledningen efter
första dagen var klassens I'faderrr, Kent

Petersson från Huskvarna och tvåa
Erik Sjögren från Bäckhammar. Andra
dagen lyckades Erik passera Kent och
vinna med 23 poängs marginal. Acke

Johansson. Siljansbygden, gjorde andra
dagen en mycket fin flygning och säkrade därigenom tredjeplatsen
Som väntat resulterade intruduktionen av klass RC-5 i ett minskat deltagande i RC-III, trots att arrangörerna
sjäIvsvåldigt frångick nu gällande regler och tillät användandet av multian-

läggningar. Hade bara en-kanalare
tillåtits hade det troligeninte blivit någon..tävling.

Overlägsen segrare i RC-III blev
Anders Jones från Siljansbygdens |/Ifk.
Han hade tävlingens mest originella
skapelse. e-n sjömodell som med glans
startade från sjön Molnbyggens is. På
lördagskvä1lens samkväm visades flera

filmer och då fick vi bl..a. se att Jones
plan kan starta lika brafrån vattnet. Vi
hoppas kunna presentera en ritning tiII
denna modell i tidningen ionm kort.
I RC- 1 tändes en ny multi- stjärna.
Bo tsergstedt från Vansbro. Han visade
26

stor säkerhet och vi tippar att
snart återfinnes i la4dslaget.

Lars Jacobsson, Örebr-o
' så- goda takter.

han

visade ocle

Tävlingen heter ju Dalahästen, efter
det fina vandringspriset i RC-III. I år
hade ett nytt förnämligt vandringspris
anskaffats för klass Rö-5, "Kyrkb'åten",
vilken Erik Sjögren fick med sig hem
på ett år. Båten tiUfaller den som först
tar tre inteckningar i den.
V.J.
Resultat:
KIass RC-I
1. Bo Bergstedt, Silj?nsbygden 2164 p
2. Lars Jacobssbn, Örebro 1958
3. Rune Svenningsson, Jönk. 1734
4. Egon Lindner, Vetlanda 658
Klass RC-III
1. Anders Jones, Siljansbygden 1076 p
888
2. Arvid Karlsson, LEN
3. Sten Lindfors, Siljansbygden 688
464
4. Lars Karlsson, LEN
5. Egon Lindner. Vetlanda 411
297
6. Lennart Jägsell, Nåssjö
140
?. Hans Brun, Eksjö
8. Ulf Johansson. Siljansbygden 25

Klass RC-5
1. Erik Sjögren, Karlstad 1147
2, Kent Petersson, Huskvarna 1124
3. Acke Johansson, Siljansb. 1066
1020
4. Arvid Karlsson. LEN
911
5. Kjell Sandberg, Tierp
6. Erik Jones, Siljansbygden 900
8?8
?. Mats Jansson, Tierp
8. Ulf Johansson, Siljansb. 818
9. Werner Kristiansen, Siljans.692
10. Lars Eriksson, Sandviken 590
11. $gon Lindner, Vetlanda 388
12. A. Lehtinen, Borlånge

P

f;ps!
Från ett geni. som tXvjirr icke har

up_p

-

qivit sitt namn, har vi fätt detta förslag
fitl en motorplätta av l mm mässingsplåt
(t. h. ), samt anordning för inställning av
åotdrns nedåtriktning (nedan).

s"t,a " bL )r-s/o'//,,,''n
?t/ z a /ar.as
e.y'a-/zr'y'/,",

Va/orV/a //o o, zza/a//

OS-21

/r//er /os//o7/

Pa'tlrzJt: st/az

,vo/oia o cr(

//b,
'Y//a

'ny'n

c'(o

u/s

Orn våra kollegor:

Hur stora är de kända internationella m ode iiflygtids kriftå rna ? Nedanstående tabell avser år 1965 och visar tidningarnas medelupplaga detta år.
Prenumeranter Lösnummer Friexemplar Totalupplaga
73005
760
50.044
22.20r
Model A irplane News
59609
47 .257
2 569
9.783
American Modeler

R/c

Modeter

Flying Models
Aeromodeller
Radio Control Model.s
Grid Leaks

\

J. r oJ
2.081
1.959
1.165
6.200

51.925
31. 807
30.669
14. 870
6.200

9B

545
445
5J)

1.000

5806
34433
33073
16370
13400
5

n
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Sten-Uno Fårnlöf i Ström'sund ger här förslag till ombyggnad av japanska fototimers (Minori m. fl. ). Nr 1 är avsedd endast för avstängni.ng eller som floodoff ventil. Nr 2 och 3 gäIler avstängning och samtidig utlösning av kurvroder
Nr 4 autorode rutlö sning före b rän s1e avs tängning. Nr 5-6 samtidigt autoroderbränsle. Färnlöfs egeri slutkommentar är att typ 1 går i varje faII att använda.
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v fr*a-ow
R,YSKT MONOLINEFIANDTAG

ganska q1t1de..ap. Mono-1ine handtag efter F.Als nuvarancle b-eståmmelser är
säger
i
prr"tu", men nödvändiga för clem som vi.lI nå toppresultat- speed' Ryktet
det
kanske
kan
. ått ,no.,ålir," troligen biir forUiudet om några år,..men -tiII dess

vara lönandci att tillverka detta ryska handtag av " cykelPump stypen '
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En ny tillverkare av modellmotorer är' något
mycket säilsynt. Den kände österrikiske modellmotorexperten Paul Bugl har emellet'tid nu lyckats intressära den stol'a Hirtenberger Patronenfabrik (HP)
för tillverkning av hans motorer. Början göres med
2,5 cc.motorerna HP 15 G (glödstift) och^HP 15 D
1åiesel). Senare planeras bl. a. en 10 cc RC-motor.
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Semasfiel majt?ifiwnfngsrPesuiltat
NYBROTRÄFFEN den

1.

frass CrZ

STUNT
Ove Andersson, Västerås
CIas-Oiof KaIl, Kungsbacka

2.
3. WiIIy Andersson, Västerås
4. AIf Eskilsson, Kungsbacka
5. Lars Helmbro, Uddevalla

1.

2044
1070
1962
1773

1

Erik Björnwall, Norrköping

Bernt Gustafsson, Linköping
COMBAT-int
Roger Holmberg, Linköping
Bernt Gustavsson, Linköping
Per Gelang, Vänersborg
H. Jonsson, Nybro
COMBAT-A
Roger Holmberg, Linköping

5.

(13 dert.

(1

841

729
635
618

CLaes Mårtensson,

AMK

1569

.

1681
t67 4
1636
1602

4. Bengt Johansson, AKM
Klass D2 (5 deit' )
1796
1. Bo Wall, Uppsala
t744
Karlstad
2. Nilserik Hollander,
16?9
3. Hans Friis, Gamen
Ånnrd ia\osLAG r FRTFLYGNTNG

)

3279
3 084
2592
2558
2346
2127

A2

Bosse Mod6er, Stockholm, Hans Åhlström, Borlänge och CLaes Mårtenson
AKM.

167 4

@

Klass A2 (34 delt. )
1. Bo Sandström, Kumla
2. Hans Eklund, Skvadern
3. Olle Broman, St. Mellby
4. John Pettersson, Hässleholm
5. Arne Se rglin, Ostersund
6. Hans Ahlström, Borlänge
7. Ingemar Wikander, Stockholm
8. Claes Mårtensson, Trelleborg
30 9. Inge Sundstedt, Borlänge

_D2

Klass C2 (6 delt. )
1. Lennart $ansson. AKM
2. Ra$nar Ahman, Gamen
3. Rolf Sundin, Skvadern

VAR- OCH PINGSTTÄVLINGEN I RC

RC-5

802

7 49
1. Stig Lewin, Östersund
AKM
615
2. Knut {ndersson,
3. Hans Ahlström, Borlänge 611
Klass A1, jun. (13 delt.)
608
1. Hans Kal6n, Gamen
2. Nils Erik Hägglund, Östers. 470
388
3. Per-Olof Larsson, Kumla
361
4. Ray Pramberg, Gamen
ELITTÄVLINGEN i Norrköping 27-28/j
Klass A2 (11 delt.)
1699
1. Hans $klund, Skvadern
7624
Borlänge
Äh1ström,
Hans
2.
1601
Hässleholm
3. John Pettersson,
1590
Gamen
Kal€n,
4. Gunnar

A1f Eskilsson, Kungsbacka
Willy Andersson, Väs€rås
Clas -Olof Kall, Kungsbacka
Combat- 3 5

KLASS

.

2.
3.
4.

82t

1 delt. )
Lars Ahman, Gamen
f,taffan Berglund, Köping
Ake Löfvande r, Skvadern
Kjell Andersson, Köping
Klass A1 sen. (8 de1t" )

Klas s

STUNT
Ove Andersson, Västerås

1. Rune Svenningsson, Gislaved
2. Niilo 'Thulande r, Rydsgård
3. Björn Wiingström,..Linköping
4. Harry Ljungdahl. Orebro
5. Arvid Karlsson, Linköping
6. Stig Lilja, Jönköping
7. K. E. Te1l, Mjö1by
8. U1f HamIe, Växjö

866
849

2. Lennart Hansson, AKM
3. Bengt JoJransson. AKM
4. Ragnar Ahman, Gamen

7

1. Anders Leimalm, Kungå1v
t. L-G Andersson, Motala

1.
2.
3.
4.

)

1. Anders Håkansson, AKM

207

COMBAT-INT
1. Per Gelang, Våinersborg
2. Staffan Larsson, Linköping
3. Roger Holmberg, Linköping
4. Bernt Gustavsson, Linköping
COMBAT 35
1. Anders Leimalm, Kungåilv
2. Arne Fransson, Linköping
MOTALAPOKALEN den 14 maj

1.
2.
3.
4.
5.

(8 delt.

C2

822
816

Ragnar Ahman, Gamen, Lennart Hans:

'son, AKM och Bengt Johansson, AKM.
D2

812
811

807
804
798
790
786

.

Roif Hagel, AKM, Nisse Hollander,
Karlstad och Bo WaI1, UppsaLa.
Tili NL ersättes C. Mårtensson med
Bertil Westin och Bo Wall med Urban

Nygren.

r
FoT t:u:uli,ngsflagare cir end,ast d'et basta gott nog

Gdr som sa mdnga and,ra suenska rad''ioflugare, flag med
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F.ÖRSÄLJNING:

F:A

VALTER,OHANSSON

TELEFoN 0472f65046

PosrGlRoKoNTo

HÅNGERYD, LAMMHULT

s83673

3l

ioflygo;nor

i/2 Ä'SRYLA
Stabil modell för en-kanal
, och 0.8 cc motorer. Spv.

"EF

- 105 cm. r|r. JD:- -

SKYL,A NE 62
Elegant multimodell för
ö, z - o cc motorer. Spv.
155 cm.

r3]_99-!{__L6
Den idealiska tr äningsm odell en
för multi. Kan flygas med 4-8 kana-

ler eIIer proportional. Motorstorlek
2.5 - 6 cc. Spv. 140 cm. Kr. 96:--

Kr.

175:--

SKYI,A
En utmärkt tävlingsmodell i klass
H('-5. Denna modell vann årets VT i
radio, klass RC-5. Ftyger bra rned
J,5 - 6 cc motorer. Spv. 140 cm.

Kr. 104:--

För linflys

I ranlngsmodell lor
stunt. Spv. 105 cm. l
För 3,5 _.: 5 cc m_otoKr. 40: - -

2, 5 cc.

Tävling sm o dell för comr-i^+
DE
u4r rr'
Kr. 28:'--

Kr. 20:--

Byggsotser frdn

'

AERO.HOBBY
BOX 16163
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