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Tidningen utkommer med 4 nummer per år. Prenumerationspris: helår 8:- ir.'.
Förlåggare och ansvrrig utgivare: Valter Johanssqr, Hrångeiya. LAitMtULT.
Telefon: O 47 2 165045. 65046. Postgirokonto: 583673.
Multilith offsettryck, Valter Johanssoos tryckeri, Lammhult. Tryckt i nov.196?

HUR MAN TJÄNAR KT. I?9:25
Man utgår från att Löpa eo sådan här
skärmaskir avsedd liör cellplaat. Sedan

tittar Dan i plånboken och finner att
ca. ?5 öre, och i fårskt
minne har man att de! där apparaten
kostår 180 kr. Då 6nns det bära två
utvägar: f)^ Att strurta i alltihop och
inte göra några celrplastwingar. ä1 att
fatta mod. och gå upp på vinden öi att
ta fram den gamla, högst omoderna,
och helt odwliga radio som stått där i
många år. Därefter alaktas radion.
bara just så mycket att Ean får frard
en duglig transforua,tor. Når detta är
gjort går Ean till nåruaate radioreparatör och ber om ett trasigt lödkolvselement, det skau ju ändå kastas bort.
Medan mn åndå år ute och gå.r,använder man sina 75 öre för att köpa ett
den irmehåtlei

kvastskaft. Detta år atltså vad män behöver + lite tiU.

Prylarara sammanfogas enl. skissen.
lnga uÄrkvårdigheter alls. Knyt fast en
liten fjåder i varje ånda av glödtråden.
Några fjädrar kan man s:ikeft hitta i
den garnla radion. Nu återstår bara att
plocka ut ca. 70 volt ur trafon. Det hittar man alltid någonstans. I den modell
jag gjort har glödtråden komm it från
en "hundravattare" (se på bilden hur
man fiir ut tråden). Tjockleken på den

tråden anser jag vara lagom. Tjockleken och därmed motståndet kan ju
variera något mellan olika lödkolvai,
så man får er.perimentera -lite själv.
Man måste ha respekt för både spänning och ström. I sämsta faII måste
man ta ut sina ?0 volt från primärlindningen och dä blir trafon sparkopplad.
d.v. s. skårapparaten står i direkt örbindelse med fas i nåtet. Men är man
bara försiktig går det bra det också.
Om man der.sutom kostar på sig en Iiten låda UII trafon får man en ganska
exklusiv kvastskaftskårare.
Bengt Kristensson
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Vl BER OM URS;iKT för att detta nr. är rågot-försenat, men tidningen skalt ju
i.nte utkomma med mer ån 4 nr om året och wå till lär vr klara fintl under viitern och våren. Innehållsmässigt har vi utökat med litet nyheter om radiobåta.
och modellracer (ej miniracing). Tala om vad ni tycker om detta. Red.
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SJöF&YG? JAB
Det finns nog knalrpast något så tjuinom RC-flYg som sjöflYg.
sist
-Något
problem rned flygfält är det iu
heller inte.
För ett par år'sedan fantiserade jag
inoo en siömodell som blev en fullträff'
Nååon riining hade jag inte, !tan. Fg
byg-gde modellen l)it^för b!t- pä ge-hor''
e"u'Eäi u..,"kaoes då o''h då av Acke
JJnl"ts"on, uitrerr också gav nånga värdefulla tips.
Model.ien blev så titt sist klar för
siösättnins. Motorn, en Enya 29 försedd
#eå en ro1+ p,'opeile", startade snällt
och det var tiart fol' prerniårflygningen'
Ivled eu Metz 3-kanalare, alltså enaast iiao"od.t och motolkontroll. bar
det sd iväg. Här kom den verkliga öveF
.asknirtsei. Eftet l)ala (':a 5-6 meter,
snabbt,
ni"t ,'f"it.t, ut)t) pa stegen, Ökade
l.'l',1t, ' ,:a i5 nr. l\ft(' der Iugrrt och
t tr;g sa ell stund, valelter ån-

Då lag nu, på begäran, Presenterar
denna inodell till jag poängtera att den

|itninq som iag nu kan leverera är en
rrååiri"..o t"-'n tattuygga "sjökärra"

konstruerad och ritad av Acke Johansson. Samtliga viktiga mått samma som
originalet.
-Rit.tinge., är i skala 1:1 och kan rekp? ett vykort e. dyl. eller på
"1."r""
tel. 023/11839. Min adress är: Anders
Jones- Polhemsvägen 13 D, FALUN.
Prise[ år e5:- kr. Lvcka till!

"tutriit.
ir,r ett spentånae nDnt'rlt aterstod, nåmiieen l"na',it'g.tt. Ävt'rr tlen gick I'elfekt
va-rfij l laktuiir kvat sltxl, Ilr()dellen var
100Y;-iqt lvekad, vilkeL d('rr ävcrr serlasc,. bevisai. tällkct dir nitlt)astI l)u
IX'l vn säkeI t
gern i "l)aiahästt n".
modellens
----il.''t för't.iiinst. lugnt ()ch rnjukt
fL1g.t
den är' läLtrrrarriivlclad'
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LIMFTUGTAULI MGAR
Nordiska Landskampen. 5-6 aug.
Landska(pen hölls detta år i Sverige
Bromma var Platsen som den skulle
tråttas på, men si någon hade varit där
och pläcärat spårvågsräls på banan
Där ;kuue bli pärkeringsplats dagen H
sades

det. Ett fyrtiotal

morgonpigga

modellflygare från hela norden mötte
upp framfor grind 9. Efter en stunds
enäck hit och dit vånde vi om och styrde kosan mot Barkarby flygflottilj, för
där skulle vi vara i stäUet. Näja det
gick ju också. Men det är inte så lä-mpiiet .it nyg. intill hangarer' som på ett
öppet fält. Lördagskvällens iippo hade
HaraldSannes knåpat i hop rrrycket bra,
den trevliga middagen pä Thyras hushållsköla, den regniga promenaden till
båten, oci den ha-ivannån timme långa
kryssningen under Stockholms alla
broar med Harald som guide. Tiubaka
till tävlingen: Lördagens väder var ur
tävlingssynpunkt finfint, knappast ingen
vjnd, söndagens väder däremot det
silmst tänkbara, det bläste nämligen
alldeles in i helsike.
SPEED

I speed lyckades fjolårssegraren
Rall Ekholm inte aIIs, men däremot
proxyflög han Kari Jäskäläinens kärra
lilr Jegei. Jäskäläinen hade strax före
avresan från Finland blivit sjuk och inlagd på sjukhus. Hastigheten blqv för
övrrgt tre (3) kilometer snabba,e än
förra NM, 216 kmlL. På andra Plats
kom Friman-Jensen, Danmark med 209
km/t. Sveriges Bengt Martinelle belade
bronsplatsen med 205 km/t. Leif CeI nold lyckades mindre bra denna gång,

hans slutplacering blev 7:a. Leifs motor lår ha rasat ihop.
TEAM
I tearnracingklassen blev det inte någon svensk framgång. Båst var teamet
Larsson-Johansson med en 4:e Plac.
Winkler-Lindh kom härefter på 5:e.
Tredje laget Ahlström-Lindh kom härefter som 7:a. Till final gick danskarna Rivold-Jenssen samt de båda finska
lagen Sundelt-Sundell och Nore -Pahlo.
I denna final segrade bröderna Sundell
väliörtjänt med sin Joker. Tid på 200
varv blev 10.22,6 min. Nore-Pahlo
flög till se j 2:a plats. tid 13, 1l , 5 min.

-

Rivold-Jensen hade otur, vid en landning gick snurran av, och den n)ra Propellein gick sönder i starten, men det
Llev i alla faII en 3:e Placering.
COMBAT
I coE$at lyckades Sverige bärga sF
sern totalt. Denna klass år den Elest
iidsodande och krångligFste sqn firms.
Jas vet inte hur mänla'proteater 6om
inl-ämnades, men de-t var åtslcitliga.
Heta diskussioner uppstod jåmt, vilket
resulterade i omflygningar. Danskarna
åkte ut redan i första omgången. Norrmännen hade här ett ivrigt kiiEPande
laq, men de lyckades ej korma På meda-iiolats. Nos var det en allmiin uppfatöing att nlorrmannett Yteröy borde
varit med bland de tre första. Han föll
emellertid på en av dessa evinneruga
omflygningår. Finnen Pihkanen övade
en av ämflygningarna fribrottning med
Iille Rogei Holmberg, vilket liir övrigt
ledde till diskning av finnenDe tre som blev kvar till tist var
Per Gelang, Roger Holmberg -sarEt
Bernt Gustävsson. Där segrade Roger
över sin kLubbkamrat Bernt. I final var
det då Pelte Gelang och Roger Holmberg som skulle fäjtas. Denna strid
var förresten myck;t sevärd med fin
dei måste bli när två
"ä-uh.
möts. Den som blev Nordisk
toookilår""määtare var Roger Holmberg.
STUNT
Stunten flögs På en mYcket ojämn
bana- vilket såffde tiu en del tråkighete; för deltagarna. Europamästaren
Juani Kari rasade på 1ördagens träning
ned så tågt på rygg att han skalade av
både kabii ocn fenä. tnte var det m1rcket

E.ik Björnwalls "Miss Monique"

iill modetl före flygningen, denna 1962
ärs Thunderbird rrEn efter denna IIErk-

syning såg den hemsk ut. Men den kunde fortfarande flyga.
Efter lördagens omgång, som gick i
-.

aldeles lungt väder. var stäIlningen
den: Ove Andersgon på första- E;ik
Björnw-all på andra, kari på iredje
lamt Alf Eskitsson på tiarae ptatl.
D,ett? bådade ju gott för en lagseger.
Söndagens väder inbjöd inte alls-till

rrDdellflygning, och ingalunda till stunt.
Finrlen Pesola slog sönder båda sina
IIEskiner rrDt _den hårda balsarragneten.
De,t blåste så hårt att modellei hade
svår"t att sträcka linorna. Efter tredje
omgangen stod det klart att Sverige
hade fått en nordisk mäatare i stunt,
nämligen Ove Andersson tatt fOt5a av

Juani

Finland. Trea blev för

^Karir
andra äret
ä rad Erik Biörnwall samt
AIf Eskilsson på fiarde. Som det kanske framgår av resultaten, vann Sverige landskampen sammanlagt. Två nordiska mästare fick vi.
samt vann combat lag och stunt lag.
Alf Eskilsson
Resultat:
Speed
1.

3.

Kari JäskäIänen, Finland
Friman Jensen, Danmark
Bengt Martinelle, Sverige

Teamracing
1, Sundell-Sundelt, Finland
Nore -Pahlo, Finland
Rivold-Jensen, Danmark

276
209
205

to.22,
14.

li,

6
5

16.5?,3

Combat
1. Roger

Holmberg, Sverige

, Per Gelang, Sverige
3.

Bernt Gustavsson, Sverige

O Andslssgra och A Eskilssons modeller

qt
1. Ove Andersson, Sverige
2. Juani Kari, Finland

3,

Erik Björnwlll, Sverige
LIN-EM
Plats: Liege, Belgien

Datum: 24-29 aug.
Svenska deltagare

Team-racer: Ahlström /Fransson

Speed; Leif Cernold
Stunt: Ove Andersson. Clas-Olof
Kall och Alf Eskilsson

blev lite varierande
- Framgångarna
för
oss svenskar. Vårt enCa Team_

racing lag Ahlsttöm-Fransson kom på
20:e plats meC tiden 5,3l bland 32 åsDessa glada gossar gjorde
sååoe var mycket stolta över,
"ågot
de slog
yankarna Stockton-Jehlik i andra för:
söket. Men Stockton-Jehlik hade för_
stäas en bättre tid också, från första
gick älädjande n;g
lgT_ö\:t.
.Tiu.Jinai
vara danska
vänner, bröderna Haslinpl
Europamästare blev, om vi får kalia
d,em,.så, Stockton-Jehlik, på andra plats
Hasling-Hasling Danmark, trea -blev
y"glglla Molnar-Kuti. Danskarna vann
lag--UM i team -racing.
I speed var Leffe Cernold a]lena
svensk. Hans motor ville e-i på någiå
villkor ge sitt bästa. Men i'eit ftiräOk
var den i alla fall uppe i 230 knutarm_en ack, säj den lycka som består.
Erter sex varv i pylonen gav den upp,
v_erklig otur får män säja.- Tionae mån
blev emellertid Leit Men det fanns
lortåkare
t,cksä. Toth, Ungern knatade
runt pylonen i 25? knyck. Hans lands_
man Krizma var inte mycket sämre,
244,81 kmt. Finnarna Jääikelarnen och
JJ klo_rT
+ög 222,22 resp. 209,30 km/t,
22 deltagare
stäI]dä upp i stunt.

Ove Andersson, Västerås

sverise hade fullt lag. Den som klarade
sis bist var Ove Andersson aom bjev
?:ä. Eskilsson nöjde sig med att kurnma på 11:e PIat6- och Clas-Olof Kall
bläv-16:e Ean. Lite överraskande varrr:
nop- tvcker vi, belgaren Vanderbeke'
Fiäiår;ts världsIrÄstare Gabris, Tjeckoeiowakien blev tvåa och förre euroPamäataren Kari kom på tred;e- Plats. I
stunttävtingen blev Sverige tvåa.
Alf Eskilsson
Team-racing.
1. Stockton-Jehlik, USA

4.32
9.36
4.44
2. Hasling-Hasling, Dan:oark
final
9.48
4.44
3. Molna-Kuti, Ungern
finål
9.55
4.48
4. Tranka-Dråz ek, Tjeckoslov.
4.44
5. Ilugner-Turner, England
4.49
6. Sundell-Sundell, Finland
4.56
7. Mahle-Maier. Schweiz
8. Methemeyer-Methemeyer. HoIl. 4.57
4. 58
9. Kropf-Nitsche, Oste rrike
4.58
10. Azor-Katona, Ungern
5. 31
2l[TFls-t rö m - Fransson, Sverige
Danmark
Lag:

l. Imre Toth, Ungern
2. Gyula Krizma, Ungern
3. Sebestyen Mj.klos, Ungern

2F7

244

24o
180

Lag: Ungern
Stunt
57 47
1. M. Vanderbeke, Belgien
2. J. Gabris, Tjeckoslovakien 5574
5403
3. J. Kari, Finland
5274
?.-Ol-Andersson, Sverige
4947
11. A. Eskilsson, Sverige
4518
16. C-O Kall, Sverige

Resultat från I'Filbyter" den t/10 196?
Combat A
1. BoKarlsaon, Sparreholm
Lennart Karlsson, LEN
Jan Karlsson, Motala
Combat-int
1. Kjell Nilsson, Sparreholm
2. Staffan Larsson, LEN
3. Bernt Gustafsson, LEN
4, Bo Birgersson, Motala
5: Yugve Rundqvist, Sparreholm
6. Göran Fält, Motala
B. Clas Nilsson, SparrehoLD

I

9. Ulf LBrsson, Tigre
Erik Akesson, Motala

10.

LEN
5.29
final 11. 19
AhlströD/Samuelsso+, Galax 5.46
final 12.23
Larason/Gustafsson,LEN 7.2!
Alseby/RosealuDd, LEN
7.31

2.
3,
4.

o4.
5.

Combat 35
Bemt.Gustafsson, LEN
Erik Akes6on, Motala
Per Arne Fransson, LEN
Sören Andersson, LEN
Ilans Carlsson, Oxelösund

1.

TR-B
Kjell Axtilius, Galax

1.

final

Speed

lC-Gilternold, Sverige

TR-int
1. Fbansson/Ahlström,

2- Dan Johaasso!,

Tigrd .

lrnal

6. 45
7. 03

.20
7.17

'l

final

RUMPHUGGET.RADIO-NM
Årets Radioflyg-Nm gick i Finland'
TävliDpen omfattade endäst klass RC-1
och erräast Sverige och Finland deltog.
De tre svenskarna Segebaden' Thelln
och Oldenburg kom givetvis frärnst,
följda av de tre firmarna.

MULTI-SM
Måstare blev som vanligt Jesper von
Sesebaden och på de närmaste platserna
ko; Bergstedt och Thelin. Närmare
rapport senare.
smålandsmaisterskapet, RC -I
998
1. UU Hamle, Växiö
'17 6
Hans Bfiin, Eksjö
764
Oikarshamn
Eiie
Nilss;n3.
4- xu"rt Hildinglson, Oskarshamn 385
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den första manövern bäst.

Kent Petersson6 p-lan havererade
innan tävlingen. Det stod och gick på
tomgång. Petersson sysslade rnåd andra saker och hade ej uppmärksamheten riktad mot modellen. Plötsligt rusade motorn upp, troligen genom att
någon annan pillade på sin sändare någonstans, Iättade och .slog i backen.
'Alltsammans på några få sekunder.
Otur I
Thulander vann raied reedanläggning.
Enl. Hofmann som oökså var domare,
hade proportionalflygarna en hel del
poängavdrag genom att de ofta liksom
1åg och kanade på snedden.
Svenningsson I1ög sönder under 1ör.
dagskvällens triiningepags.Således fick
han ej- vara med om tredje omgången
men nådde trots aIlt ett mycket bra
resultat.
Vackraste modellen hade Eje Nilsson
En väibyggd dubbeldäckare. Ej byggsats.
Den flög dessvärre ganska dåUgt.
Underligaste modellen hade Ulf

b!0d

_d a.l
dla

3. Arvid Karlsson, Linköping 5067
4. Björn Wiingströn, Linköping 4023
5. K.E. Thell, Mjölby
3328
6. Rune Svenningsson, Gislgved 3158
7. Lars Karlsson, Södra Vi
27 43
8, Stig Lilja, Jönkö. ping
2516
9. UU Hamle, Viixjö
2138
10. Jimmy Dambert., Våxjö
1838
1 1. Eije Nilsson, Oskarslramn
12.' Kurt Hildingsson, Oskarshama
Marginalantecloirgar
Sundström flög två gånger, d. v. s.
gjorde en t:iningsmanöver fi're varje
anmäld manöver. Måfuga gänger var
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Hamle. En självkonstru.Kion av See€ee
tJp med skjutande propeller. FIög hyfsat rrE n hade besvär med att få tillräckligi Iåg tomgång på motorn.
Trevlig uppvisning hade Lennart
Olsson, Malmö. Känd uultiflygare. Han
plockade upp reklamsläp pä vilket det
stod RC SM 196?. Det var inga smågrunkor heller. Säkert 5 meter iängt och 1/2

metef brett.

. RC-3 måste utgå på grund av för få
anmälningar.
t
,l
Pålitliga LEN -grabbarna gjorde bra
ID
q
J åit = q .dlrdr{h0,
E
E,g
:?
ifrån
sig som vanligt.
5
d.n=
.!
F]
HäJ <m !rdJöt ;öErFl
Rinkaby torde -nE a ett av de bästa
L.l
.ll
fäIt som finns i södrå Sveri1€. Start:!(.l€t-aocDo,r N
å
' bena i valfri riktning. jättestöra vidder
och ganska lungt för andra flygmaskiSM, Klass RC V
ner.
I Övernattningen gjordes till stor del
Resultat:
"
i Ahu6
trivsamrrE botell och gästgivare1. Niilo Thulander, Ystad
5414 gårdar. Det lär ha varit mycket trevlig
Lennart Sund6tr'öu, Malmö
5239 stämning där.
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Presentatation aw

Radiobåtsp0rtent
En liten presentatiol eY JNIBI
StYrelsen består

ordfö-rande:

i

:rDeters 6ida) med vändning på mitten.
Se skiss

!

dag av:

Ciinter Sass

Kenneth Sandblad
kassör:
Johan wall6n
sekreterare:
Bengt LorYd (för
suppleant:
-bevaka
motorbåtåkarnas intressen)
ati
Förbundets adress: SMBF
Box 13
HÄGERSTEN
SMBF bildades i slutet På 5o-talet
sedan SMU upphört fungera. Tyvärr är
inte Lin-speed åkarna anslutna, men
dom år kaåske inte i så stort behov av
ett förbund.
Det hålls en ståndig kontakt med
europiska c entralorganisationen Naviga
angående regelfrågor. Det år tiII större delen SMBT som skrlvit Navigas
för segelbåtar, bland annat.
regler
-Vidare
svarar SMBF för en del in-

XaTtzr-te

NavigerinsEbanan kallas av tyskarna
"TånnenEaum" (julgrsn). Inte helt
utan fos. Se skissenlDen som vill veta
banans-rrått i detalj kan kontakta SMBF.

för

ternationellt utbyte som resulterat i

2 landskamper Tyskland-Sverige i segIing.
aövriEt hålts en intensiv kontakt rrfd
Iandets äl radiobåtklubbar från Umeå i
nor.r till Malmö .i söder.
Vi hoppas nåturtigtvis att vi på detta
sätt skaiinå ännu fler rrDdellbåtsintresserade. Skriv gärna om det är någonting Du vill ha reda på !
Bengt Loryd
r !167

Arets svenska lrästerskap för radiostyrda modetlmotorbåtar ägde i år rum
14 dagar tidigare än normalt p. g. a.
H-trafik och skolornas tidiga start.

Tävlingsplats var rådiobåtarnas
ka", al.Itså Gustavsvi ksbadet i
Örebro. Det är en mycket idealisk och
för b1åst väI skyddad plats.dår vi kanske varje år kommer ått t<ora radiobåtSM i framtiden.
Tävlingen tar 2 dagar i anspråk, un"Mec

der lördagen l!ördes speed tävlingen rrEd
både fort rannlngs- och el-motor drivna
uåtar. På söndagen kördes sedan reeterande navigerings- och manövreringstävlingar.
Speed-tävlingen körs 2 varv pa
På en
triangelbana (fiksidig triangel med 30
t0

I speed år tävlingen uppdelad i 4 klasser varav
F1-V2,5 för motorer 0 - 2n 5 cc
F1-V5 för motorer 2,5 - 5 cc
F1-V10 för motorer 5-10 cc
F1-V30 för motorer 10 - 30 cc
den sista F1-V30, för motorer meUan
10 och 30 cc, körs sälLan som SM+Iass
då de[ ännu inte finns så mänga i den
klassen.

I klass Fl-V2,5 Placerade sig två
Falugrabbar och mellan dem en Umeåbo. Äutså en helt "norrländsk" klass'
Trea Jim Lindqvist, Falun med rrKarlAlfred" (egen konstr. ), som ti1l maskineri hade en ENYA 15 D Il (Diesel),
radio: Telecont. Tvåa UIf Kröger Umeå
med en K&B 15, series 61 i ett Jonas
skrov, radio Grundig. Och etta Bengt
Loryd, Falun, med en ST Gl5 i en egen
konstruktion, radio: Telecont.
I F1-V5 blev spänningen något uPPtrissad då 2:a heatet blev avgörande.
De tre första under 29 sekunder. Det
går framåfdå segertiden i fjol var 29,6
selq Sist i tättrion Bengt Loryd med
sin "Water Devilrr försedd med en ST
G2l/29, radio: Telecont. Tvåa Kurt
Persson, Katrineholm med OS 29 R i

en egen konstruktion, radio nya TeIe_
Pilot Digiplex propo;tional aniäggning.

förbättrade rollrekordet för radiobåtar
från ti.digare en tiu två och ;;-iJ;-aii
!ra, och som segrare utqick Axel Lund_
pik
stil"). Bengt Loryd slog sitt egit
qvist, Göteborg med sin nya Jonas ? langdhoppsrekord,
5 m vid landkörnins
som han har en ETA 29 i, radio: Metz. från MaImö SM i fjot,
med samma bå'i
nu-10 m. An håUer dom gamlä grejor.I laJten
I1-V I 9hårdnade
:te,g spänningen ytterligare
ocn
med 3 man under na!
25 sekunder. Segrartid 66 = 26 sek. Nu
Under
försämrades vädre t
börjar det gä undan. Trea Axel Lund- med, blåst.söndagen
och
regn.
vilket gjorde a .
qvist med en McCoy 60 i "Smen" (egen
ueL orev tlre mer chansartat i navige_
konstr.), radio; Metz. Tvåa lom kiell rlngs- och manövertävlingen. Men
träts
Krusberg, Midsommargården som päs _
de.n utkris tal lise rade s den vanliga tät_
serade Axel mea 1/to- i sista häatet
trion..i navig"eringstavlinge n (r3_?i AiIä
med sin Pirana och ENyA 60 MkII; raUre korde i å^r med proportional. Etta
dio Opps 3-6. Segrare Äte t-ina, lniatvåa Kurt persson och trea
lfe_tind,
sommargården, Aven han med pirana
KJdl Krusberg. I FB-E navigering med
plast, Enya och Opps.
elDatar på samma bana som F3_V, se
.i
I minsta Elklassen Fl-E30 (betyder
vann Bertit Wernberg 'fOre
:kissgn)
Acke Lundqvist och Erik Lind,
max 30W motoreffekt) vann Georg Orban
Västerås med sin C;talina i vitken han
Manövertåvlingen som körs på en
har 2 Et Monoperm Super, radio: Grunspeciell.b"ana som varierar år från år,
dig super.Tvåa kom Mai-Britt Nilsson
kräver båttr som kan backa, vilket
gör att den brukar vara utldmnaa
MaImö, tävlingens enda dam, med en
dt
egen konstruktion som drevs av en
elektriskt drivna båtar, men i år tom
Nauto Craft, radio: Grundig. Som trea
Koger Carlsson fiån Göteborg med en
kom Bertil Wernberg Malmö med Tunö
fiske -skuta rrEd fairbränningsrrctor och
som är modell av en dansk bogserare.
Dacl(11a9 och placerade sig som tvåa
Motor: Matuchi 65, radio: Grunaig.
rore.Bertil Wernberg. men efter AxeI
L Urld qvrst.
Stora elklassen Fl -E3OO (30-3i01&)
kördes hem av Erik Lind, Midäommar-'
Arets radiobåt-SM drog tyvärr inget
.
gården med Lumba-Lumba, moton
rer(ordde
ttagande rrEn klassen på båtär_
Hektoperm, radio: OppS 3-6, föijd av
na och utrustningen stiger vilket är
gladJande. Man bör notera att ettan
GeorgOrban, som i denna klaäs arivänder samma utrustning som i E 30, men
och tvåan i Fl -V10, samt tättrion i na_
plockar i ett batteri extra för att komvlge r.rnq F3-V alla körde med propor_
ma över 301f. Trea även i denna klass
tionalanläggningar.
Bertil Wernbeig med Brave Borderer Resulta'ista;
Bengt Loryd
som behöver 4 st Dekaperm, radio:
urundrg super.
Klass F1 -V2, 5
_
trevligaste
uppvisnings
, ..Tävlin€ens
l. Bengt L.ryd, Falun
28,0
båt
var A rne - Johanssons, Kumia, _eI_ 2.
UIf
Kröger,
Umeå
33,4
drivna roddbåt.
Den styrdes med en
3. Jim Lindqvisi, Falun
35, 6
Telepilot en-kanalare och kunde trots
den enkla radiotekniska utrustJringen
Klass Fl -V5
ro framåt, bakåt, svänga vänster och
1. Axel Lundqvist, cöteborg
26,5
noger samt paddelro framåt. Det gick
2.
Persson, Katrineholm
27 ,6
ett glatt sus genom publiken när den !). Kurt
Bengt Loryd, Falun
28,5
lille piraten i ekan satt i såne att ro.
Det gick verkligen undan, Jå öan fick
Klass F1-Vl0
ett int-ryck av att han var på väg att ro
1.
Ake
Lind, Midsommargården
23,8
ocn gomma den skattkista någonstans
Kje]l
Krusberg, Midsommars. 24,7
som han hade i båten. Verkligå ku1!
Axel Lundqvist, Göteborg
24,8
Ra-dioJ<rångel p-å grund av störningar
.inträffade
.
flera gånger under lördagäns
Klass F1 -E30
speedtävling, Störst otur hade nos Bänst
1. C_eDrg Orban, Västerås
2.40,6
Loryd som i 2:a heatet då "lrilsten-"
Mai-Britt Nilsson, MaImö 2.44-,3
me.q Mgqoy peakade. plötsligt blev
Bertil Wernberg, Malmö
3.04,6
radion blockerad och körde upp"på land
varvid båtens botten blev ,'."i !.ä" r.å"
Klass F1-E300
u Lsk.iutande de.[ar.
1.
Lind, Midsommargården 2.36, 9
Det slogs två rrkuriositetsrekordl
^Erik Orban, Västeråst Georg
2.45',9
under speedtävlingen. Jim Lindqvist .
Bertil Wernberg, Malmö
2, 57,O

ll

Radio1l res enta.tionen:

oPPg 3-6
1

(

Ombedd av redaktören att redovisa
innårråttet i min OPPS 3-6' föIjer hår
en kort beskrivning.

i

I

Svstemet baseras På överföring av

i tid;n skilda pulslägen, vars inkirdes
avstånd beståmmet läget för de olika
servona. Informationen upprepas var
20le millisekund, sonr är' systemets
elektriska fö rdröini ngstid. Pulståget
består av, för 6 -kanalåversionen' sju
oulser med ett inbördes variabelt av'ståna av 1.1 - 2,3 tnillisekunder. Neu-

lr*ffae.t ar t, Z'mS. Denna information
avkodäs i mottagaren med hiälp av tre
vippor', två bistabila, ingående i en
med
mit.ot.ets, och en momostabil
en
matlis
samt
tiansistorer',
"vanliga"
med a|ton dioder'.

AllläsEtringetl ål' bcstlekad trred enbart kiå'itlaisistole r' (Motorola) utom
r
i siiu itis. rir'tg sae I en i mottaga t'en-före-(fö
4,
8v-ver'si()nen
I
ov-uer.ioneni.
komn)el. insen stabilise ring.
De flestä fö rekomnrande digitalservon kan anvindas, Digimjte' F&M, MK
Ori5it- llisitr.io o. s. v. Batterispännineen riå m'ottagaren är' för Digimite,-,
?t M-- ltx-." oclr Digitrorrselvon 6V
och föi Orbit-oe h MK DP-l '1,8V (Deac
500 DKZ).
Såndat'ens blockschenra:

E 7- a*;*-' -' '*
Sändaren år konventinellt uppbyggd
på en tryckt krets (glasfil'er lan)inal'
i/to")- åonterad i en bld, tl"xerad
aiuminium låda med måtten 160x160x60
mm. Spakarna är av llonnertyp med
mekaniik trim. lnstrument av indikatorta'D för uteffekt och laddning. '1 Irtennen
a"i av typ Allgon 50 ohm med fi)r'läng-

ningsspole, fast längd 625 mttr.
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lnmatad eflekt i slutsteget 0,7-O'8 W.
lJatte ri spänn ing 9,6V, Deac 500DKZ.
o.iinia 'ung"tai 4 timmar. (på grund
sDänninpsstabiliseringen har man
innan
eod'tid aii "ta ner" flygplanet
trimnin3""t"-.t slutar att fungera, l0
minueå"-iåL"." en aning de sista
terna).

Vikt 950 s.
rir.ii^"".En är }iten och lått (cra 90
för 6
n""rnj-å.i har logikdelen färdig-för
ev'
(utom
mätrisdioderna
i"""rlr.
;;;;;tå;"å. kanaler). Den är i mellanf"åx.rå""a"f"" utrusiad tned tre st' keocr' ett "vanligt"
iliiåääiätli"."ia1
har därBandbredden
LC-IYP.
rtl;;; ;"
i"""å- r.un""i ttållas inom snäva gränDel
;?;';;J mvcket branta flanker'
åirir-äti"'t"'"äivnrkontrolren verkar på

Pris komplett med servon (4 kanaler) c:a 1500:--, med servon (MK) c:a
2100:-- (inkI. oms. )
Anläggningen tillverkas i 4-kanals -

utförande som standard. 3-, 5- och 6kanalsutförande kan även levereras;
utbyggnad av anlåggningar med laigre
kanaltal åin sex kan ske efter hand som
Iaptiten" våxer. Därav namnet OPPS
3-6. Utrymmesbehov i flygplan med 4
kanaler:
ffi1;"u

-*, r--;)

t '.t.,sa.4Jr*ritt

två steg. Kanalseparationen är så god,
att ett avstånd på 20 kHz är tillräckligt
till gramkanalen. För att öka speurelF
vensdämpni.lgen och samtidigt göra
mottagaren trimfri är ingångssteget
utfört med dubbla spolar.
Uppbyggnaden har skett på en tryckt
krets av glasfiberlaminat t /t e". Genom
att en mikrokrets (av Texas Inst. babrikat) använts är det relativt gott om
plats pä kortet, och det finns relativt
goda nöjligheter att i en framtid minska mottagarens dimensioner avsevärt
bl.a. genom att använda ytterligare
mikro-kretsar (när priset på dessa typer går ner).
Mottagaren är monterad i en b]åeloxerad aluminiumlåda med yttermåtten 65x50x20 mm. Rodermaskinerna
ansluts genom 6- eller 4-poliga kontakter till kabelstammarna från mottagaren.
Laddningsaggregatet som medföljer
Iaddar sändare och mottagarackurnulatorer samti.digt och är S-mårkt. Laddningstid 12 timmar.
Anläggningens flygvikt Ined MK-seF
von (6V typ) 525 g (varje servo våger
?0 g (flygtid c:a 1,5 tim).

\

!*.\

t
å- I

N

a

Filosofin bakom denna anlaiggning
har varit att få fram ett proportionalsystem, som är fuukomligt trimfritt
och "idiotsåkertt', mekaniskt stabilt,
elekiriskt långtidsstabilt och med särskilt hög kvalj.tet i de delar sorn år utsatta. Exempel: Den effektiva antennen
är ej hopskjutbar men mycket kort och
nästan omöjlig att fördårva. (stålstav
med samma ljädring i förlåingningsspolen; bär gärna såindaren i antennen ! )
Inga trj.qpotentiometrar genom att komponenter rrEd snäva toleranser anv:trds.
Hög kvalitet på styrpotentiometrarnaFå komponenter i mottagaren, keramiska MF-fi.[ter, mikro-kretsar, stabil PC-platta, stabil Iåda.
Högklassiga strömbrytare (Fujisoko
miniatyr), köaxialkontakt (50 ohm) på
sändaren med koaxialkabel till slutsteget, Elemnco glimmertrimkondensatorer, grova, fribärande spolar o. s. v.
Men tJrvärr - dyrt blir det!
Under vintern och sollrEren detta år
har anläggningen provats och gjolt en
del nltta:
Flvg:
2:a Rc1 'rDalahästen", enda "dertagna"
tävIing.
Båt:
1:a och 3:a SM navigering 1966
2:a EM navj.gering 1966
6:a EM speed. 10 cc, 1967
3:a EM 10 R 1967
1ia och 2:a SM speed 10 cc 1967
l:a och 3:a SM navigering 1967
3:a SM manöver 1967
För övrigt har vi lekt ochhaft rycket
roligt. OPPS har städse fungerat, vi1ket den - trevligt nog - inte är ensam
om.
Vill någon ha J.tterligare upplysningar ring gerr'a OBf4779l8 efter 18.00
och före 21.00, tack !
Bo Dryselius
13
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Hans Ahlström rapporterar:

Friflgg vttf
Tjeqkoslovakien stod i år som arra!ts
gör av friflyg-VM, som avhölls under
veckan 14-19 augusti. Ca 220 modellflygare från 33 liinder skulle komma
att göra upp om titlarna. Deltagarna
blev förlagda i sommartomma studentboståder i Suchdol i utkanten åv prag.
Här skedde också utspisning av frukoit
och middag, medan lunchpaket utdelades ute pä fältet. Detta var beläget gO
km norut vid Sazena. Dår hadö man
äv-en ordnat med campingplals. Flyglå-ttet var bra i s)mnerhet på låingden
me-n ganska smalt. vilket skulle örsvåra hittandet av modellerna i sädesfilten då det under alla dagarna för
det mesta blåste tvärs över fEltet. Arrangörerna hade dock räknat med detta
och tre helikoptrar hjälpte till med att
söka efter modeller. Ett halvt dussin
motorcykelister stod också tiU de tåvlandes förfogande.
då alla anlänt,
.komPåenmåndagskvåIlen,
verklig jobspost i det svenska
lägret, dä Bosse Mod€er plötslist IåE
till sängs i njurstensanfalt. gan äåstä
forslas till sjukhus för vidare vård.

Nästa dag då trimning och modellkont-

roll s&ulle ske var det ett förfärligt
blåsväder så de llesta avstod viUiat
från det förstnämnda.
På onsdagen var det så dags för de
första tävlingarna då segelmodellerna
som vanligt fick börjar Redan i första
perioden noterades 45r'maxar av de 83
deltagarna. Alla tre svenskarna var
med bland dem. Efter'två starter var
det svenska laget enåamt om att ha flugit "fulit'r. Ilen i nåsta period var endast Bo Mod€er tillaanmans med tjugo
man kvar rIEd tre maxar.Antalet reducerades undan för undan och vid tävIingens slut kvarstod endast fyra man
nämligen östtysken Hirschel, ungreren
Vöröar turken TanJru och slutligen Bo
Mod€er. Vid fly offen visade Hirschel
stor säI{erhet och uppnädde ensamt fyra
minutersmax. Ungraren kunde med endast en sekund tillgodo på Bosse vika
andraplatsen åt sig. Sverige fick alltså
en bronsplacering denna första dag och
det får vi nog vara glada för. Mod6er
hade ju legat pä sjukhus men hämtats
just före tävlingens början så han kunde

BILDSIDAN: B.II,. Modeer, framgåhgsrikaste avensk på VM. Lennart Hansson.
som vanligt påIitlig. gjorde vad som krävdes av honom och litet iill, genom ati
gOO sek. De mellersta bilderna visar D2-segraren Hans
Seelig. Vasttysklyga
land och 2;an engelsmannen George French. Nederst har vi Wakefiäldvinnaren
Sulkala, en tidigare ganska okänd finländare och Z:an i samma klass, bulgaren
Rachkov.
15

ju knappast vara i toppform. Biä gjort
att koquna trea. De övriga avenskarna
Hans Ahlström och Claes Mårtensson
kom på 32 och 38 plats resp. och laget
kom fyra. Det blev för resten Sverigea
bästa lagplacering denna gång. Tjeckenna varm laget före östtyskar och fransmän.
Nästa dag var det dags ör D2-orna.
Man hade nog ganska stora förhoppningar i det svenska lägret pä de sina. Ty-

värr så föI] två bort redan i första
starten. Rolf Hagels modeU gick av någon antedning inte "ur" utan stålade
liinge och våil. Tiden blev ändå ganska

bra men han Inissade 12 sekunder. Nils
ErikI'sjunk"
Hollanders rrDdell råkade därerrDt
in i
och han missade 14 sekunder. Bo WaIl ensam fick försvara de
svenska färgerna rrEn i tredje perioden
råkade även han ut för sjunk och missade 10 sekunder och dessa förpassade
honom till en slutlig adertonde plats.
Så nog var konkurrensen härd. I den
j.nte mindre ån
hår klassen lyckades
tretton man flyga I'fulltrt. Det blev också en festlig fly off. Fem man kLarade
även även fyraminutersmaxen och det
var tysken Seelig, engelsrDannen French
italienaren Bruno, Cherny från USA
och slutligen schweitzaren Spring. Endast Seelig kunde klara fem minuter
och de övriga kom i nu nåmnd ordning.
Storbritannien vann lagsegern på guveräna 2694 sekunder och USA belade andraplatsen. Sverige kom sexa. Hagel
och Hollander fick 850 sekr.rnder och
hamnade på 29 och 30 plats.
På fredagen. sista tävlingsdagen, var
det så wakefieldflygarnas tur. Det skulle visa sig att det inte skulle räcka IrEd
mindre än 900 sekunder för var och en
med segqrfunderingar även denna dag.
Ragnar Ahman och Bengt Johansson
tappade ca 25 sekunder redan i första
starten och så var den dan förstörd.
Lennart Hansson. som inte lyckades
så där riktigt på Nordiska måsterska-

pen, visade lejonklon ordentligt och
flög den ena maxen efter den andra.

Når tävlingen var över hade han också
mycket riktigt 900 sekunder. men han
var dessvärre inte ensam om det resultatet. Inte mindre ån sexton rrEn deltog
i fly offen. S)md var det om Petiot från
Frankrike som bara missat en enda sekund. Konstigt nog var det bara två man
av alla som lyckades flyga fyra minuter i första omflygningen, och det yar
finnen Mikko Sulkala och K. Rachkov
från Bulgarien. Båda klarade även av
fem minuter en stund senare. Sulkala
hade dock klart bättre höjder så man

anade nog vem som skuUe avgå,med
segern. I tredie orrdlygningen gJorde sa
fin"nen åter en grann slart och fick 238
sekunder meda; bulgariern misslyckades kapitalt och fick endast 89 sekundet förståss.
J"". Så. finsk gtädje ble-v
Foiie varldsmästa-ren Tomas Köste r
hamnade på fente plats och visade dåF

med pålitlig form. Lennart Hansson
fick ingen ltckad start i fly offen utan
rasadtner efter ett duktigt sjunk. Han
fick tiden 169 sekunder och hamnade
därmed på delad tionde plats. Men det
är.iu som bekant ingen dåiig VM-debut

900 sekunder. I lagtävlingen
segradå sovjet som tidj.gare varit en
stor besvikelse med tre sekunder före
Finland. Italien kom ytterligare en sekund efter. Sverige hämnade på åttonde
plats.
' På tvallen var det så avslutning på
årets VM med bankett inne i Prag då
man även hade prisutdelning och nästa
morgon var det sådags för hemfärd
för de flesta.
De bästa resultaten:
Klass A2 (83 deltagare)
1140
1. M. Hirschel, Östtyskland
1044
2. E. Vörös, Ungern
1043
3. B. Mod€er, Sverige
1013
4. A. Tanyii. Turkiet
899
5. A. Oschatz, Osttyskland
889
6. L. Bernisson. Frankrike
7. A. Riches, Canada
885
8. C. Rak, Tieckoslovakien
876
9. I. Kekkonen, Finland
8?6
10. l. Horejsi, Tjeckoslovakien
862
11, T. Vaeth, Danmark
860
12. A. Sulisz, Polen
828
T5.-T-$eggetud, Norge
?58
32. H. Ahlström, Sverige
742
36. P. Grunnet, Danmark
38. C. Mårtensson, Sverige
699
4?. A. Skard, Norge
630
58. J. Si1lgren, Finland
604
64. M. Parpola, Finland
603
65. T. Kongsted, Danmark
603
65. T.O. wöien, Norge
Lagtåvling, A2 (29 landslag)
2554
1. Tjeckoslovakien

att flyga

2. Osttyskland
3. Frankrike
4. Sverige
-9.--Däiöark

2534
2464

14. Norge
1 6. Finland
Klass C2 (?4 deltagare)
1. Mikko SUI{ala. Finland
2. K. Rachkov, Bulgarien
3. V. Matveev. Sovjet

213 0

2391

2207
2110
1678
529
1130
1

1l

4.
5.
6.

E. Meient! tiv. Sovjet
T- Köster, Danmark

I. Farkas,

Ungern

Martin. Osterrike
G. Cervi, Itauen
Hans

E. Nienstaedt, Eanmark
10. L. Hansson, Sverige
10. K. Jusufbasic, Jugoslavien
1t K. Rys, Tjeckoslovakien
TTJf-?-as ane n. Finland
24. E. Hämä]äinen, Finland
30. R. Ahman, Sverige
42. B. Johansson, Sverige
47- P. Rasmussen. Danm ark
Lagtävling C:2 (28 landslag)

1. Sovjet
2. Finland
3. Italien

110
1107
1103
1096

1

1081

10?1
1069
1069

1060
1042
863
834
808
?88
2666
2663

-E-ffifitrk

2662
2588

B. Sverige
Klass D2 (68 deltagare)
1. J. Seelig, Västtyskland
2. G.R. French, England
3. Bruno Fiegl, Italien
4. Bob Cherny, USA
5. P, Spring, Schx'eiz
6. J. SedJ.ak, Tjeckoslovakj.en
7. D. Gatbreat\ USA
8. C, Zimrner, Frankrike
9. R. Cuilloteau, Frankril<e
I0. R. Monks, England
11. E, Verbitsky, Sovjet
12. P. Broerse, Holland
l8-FöTäTl, svr, ige
19. J. Kumpulainen, Finland
26. Maiti Soininen, Finland
29. R. Hagel, Sverige
29. N.E. Hollander, Sverige
.3 4. Reijo Saukkonen, Finland
46. P. Jörgensen, Danmark
59. S. Agner, Danmark
61. N.Ch. Christian, Danmark
Lagtävling D2 (26 Landslag)
1. England

2542

2. USA
3. Italien

f$iige

?. Finland

1440

1420
i 403
1391

1292
114
1114
1110
1

1082
1081

1040
. 1035
890
B?3

853
850
850
840
?51

540

526

2694
2666

2612
590
2 566
181?
2

19. Danmark
Några reflexioner kring friflyg-VM
I seEelmc dellklassen har som bekant
inga rägeländringar skett på åtstituga
åfoch inte behövs några nu heller om
man tittar på resultaGn från årets VM
Endast fyra man uppnådde fuII tid orh
fick flyga i fly offen. Men det var åtskilliga som klarade fyra maxar i rad,
men de flesta faller tydligen i femte
perioden. Modellerna. har inte heller

ändrats mycket se! i slutet aY so-talet
och de flesta nöjer sig med att nu ftir
tiden prova nya profiler eller bättra
olika d etaljer. Några egentliga nykonstruktioner syntes inte till. Ett fåtal mera extrema rrDdeller med en spännvidd
av omkring 2.25 m fanns visserligen,
men det var ju heller ingen direkt nybet. Nylonlina användes mestådels.
Aven vad startförfarandet beträffar har
en stagnation inträtt då de flesta står
och lurar på ett laimpligt ögonblick och
då vimlar det plötsligt av modeller i
luften. Det var åtskilligt stoj om korsade linor i varje period. och det åir klart
att det behövs Dycken rutin för att klara alla tilltras61ade situationer som
kan uppstå. Alla var naturligtvis tvlmgna att starta inom ett ganska begränsat
område och det var ganska trångt om
saligheten. Det var inte bdra svenskar
na som litade på sin termikexpert GurF
nar Kal6n utan många väntade tydligen
. på att svensken skuile starta ock dåvar
det plötsligt ett dussintal modeller i
Iuften, Jag stod och betraktade turken
som var meO i ny offen. I väntan på
fly-off starten följde han Bosse Modder
och svenske lagledaren som en trogen
hund. (Red. anm: Det underl8a ä_r a^tt
åven danskarna och finländarna pästår
att alla följde danskarna resp. finnarna.
Kanske de flesta tävlande i segelldassen
har fåii på njarnan att alla följer just
dem?)
J C2 har man ju sett på de inhemska
- tävlingsresultaten
att det nu inte är lika
Iätt att flyga fullt sedan nya regeln rrEd
40 gram snodd kom till. Därför blev
det en ganska 6tor överraskning att hela
16 man deltog i f1y offen. Att ändra
klassen återigen är dock inte naH1'ändigt, eftersom det endast behövdes tre

fly-off starter för att sålla bort de
femton. Maxstarterna som vid fly off
ökas med en minut för var gång så[ar
snabbt ut segraren.
tJ-dligen
' I b2 lyckades
13 man uPPnä 900 sek.

och här behövdes endast tvä fly-off om-

gångar för att kora segraren Seelig.
Glöästiftsmotorerna dominerar fortfarande men frågan är om inte dieselrrDtorn håIler på at återerövra .en viss
del av marknaden i varje fall. Aven D2
har iu en ny regel i och med standardsoppan. Men man uppnår fortfarande
sodä nOider och nu var det ju varmt
;å de a]l.ra flesta hade inte några prot>
lem att få motorerna att gå rent. Den
största nyheten under årets VM dök
uoo i den här klassen. Ett mirdre antåi av deltagarna dök närnligen upp rrEd
"pipe" på sina modeller. Det är ett av-

*'ä-q.

stämt avgasrö-r, ungefär 25 cm långt,
som sväUer på mitten och som lär höja
varvtalet ca 1000 varv. Det man föxlorar på standardsoppan tar man igen
på "pipe". iinnu så länge är det så
nytt så jag tvivlar på att aIIa rrEd pipeförsedda motorer gjorde nännda varvtalsvinst med nästaVMhar kanske alta
D2-flygarerrpipe".Även i den här klassen är modellerna desamma.
Tävlingsamangerrangen sköttes noggrannt av tjeckerna. Att man inte sparade pä besväret for att göra tåvlingarna så rättvisa som möjligt visar tidtagarkontrollen. Varje tidtagare fick genomgä läkarunde rsökning angående synen och mig veterligen har nägot liknande aldrig förekommit. Så noggranna
och perfekta tidtagare som man bjöd på
trodde jag bara existerade i drörnmen.
Jag vill nu sluta med att berätta om en
liten detalj som visar detta. I fjärde
perioden fick min modell god termikanslutning och det bar i vag, tåae uppåt
och bortåt med modellen. Vid tiufället
cirklade ett dussintal rrodeller om varandra. Efter en och en halv minut fick
min modell av någon anledning stora
frossan och dök spikrakt ner i marken.
Tro inte att tidtagama var osäkra oln
vems modell det var.
Hans Ahlström
SOLNAS JUBILEUMSTÄVLING

år i år och
celebrerade händelsen med en jubileumstävling på F 1e Tu1li.nge den 24

upp sig och min kärra hade landat i en
närbelägen sjö, och innervingen hade
blivit så vattenfylld att modellen inte
gick- att starta. A1 vanns överlågset av'
Kal6n den yngre,. som tycks vara vår
störste profet i klassen för närvarande,
jag tror nog att han bara göres rangen
stridig av en och annan skåning.
I C2 stod Bengt Johansson i en klass
för sig. enligt min mening var han f. ö,
den ende som överhuvudtaget hade en
kårra som flög. Mycket 1åg standard i
denna klass. C1 tävlingen var hel.Ier
inte mycket att hurra för frånsett att
det aUtid är mycket roligt att se klassen flygas, tycker jag. Jag är glad att
tåvlandet i denna klass äntligen börjar
komma igång. Som ett led i denna tidnings stråvan att ständigt uppmuntra
tävlandet i alla roliga friflyktsklasser
skall vi i sinom tid publicera ritning
på segrarens, Jan Zetterdahls, modell.
Beträffande D-klasserna, som jag aldrig har förstått mig på, se prislistan.
Som slutomdöme viU jag säga att det
var en mycket trivsam tävling, och de
som bara flög en eller två klasser fick
tid att koppla av och prata med varandra etc.
Pete r Wanngård

1.

Solna MSK fyllde heta 30

september. Man hade tur med vädret
so^m blev riktigt skapligt med mycket
måttlig vind och omväxlande molnighet. Anmärkningsvärd var dock den
- kraftiga turbulensen i luften med aIIestädea närvarande nersvep, som för. störde mycket.

Tyvärr hade blott ett fåtal tävlande
mött upp, bI. a. säkerligen beroende
på hastighetsbegriinsningarna efter hö-

rtraf ikom Iåggningen.
Så många kommentarer kan jag inte
göra då jag för det mesta var ute och
eprang efter alla mina modelleri de
enda klasser jag kan komrrEntera är de
ge

där jag tävlade själv. Prislistan får
såga resten.
Efter två perioder i A2 verkade det
som Gunnar Kal€n skulle vinna, vilket
han också gjorde. Det var eniellertid
spännande då jag sjäIv ledde efter fjårde perioden.

Timern hakade em€Ilertid

4.
5.

1.
2.

I,

Klass A2
Gunnar Kal€n, Gamen
Rune Olsson, Gamen
Bosse Mod6er, Solna
Peter Wanngård, Nimbus
Lars Lareson, Si. Me1lby
Klass C2
Bengt Johansson, AKM
Peter Wanngård, Nimbus
Klass A 1
Hans Ka16n, Gamen

2. Dick Engström, Kumla
3, Hans Terner, Borl.änge
4, Bengt Eriksson, Eskilstutra
Klass C1
1. Jan Zetterdahl, Solna MSK
Olle Blomberg, Kumla
Klass D2
1. Nilserik Hollander, Karlstad
Lennarth Larsson, Solna MSK
Klass D1
1. Walter Bornhäuser, Jakobsberg
Jan Ed6n, Kumla

732
702
oJ I
600
551

'125
595

720
505
396
3

41

548
315

774
669
408
68

3

t9
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Eild,ra,tr>I)ort från friflJrget
FnÅu Nonolsxe LANDSKAMPEN (på denna sida)
1. Nordiske mästaren i D2, Nilserik Hollander. Karlstad.
2. Urban Nygren. Solna MSK, 2:a i D2
3. Rolf Hagel, AKM, 5:a i D2.
4. Rolf Sundi.n, Sundsvall, 2:a i C2
rnÅN svpNsre MÄsTmsKApNE (på nåsta sida)
1. RoU Hagel. 2. Urban Nygren, Solna.3. Lennart Hansson och Anders Håkaussom AKM. 4. Johan Bagge, Gamen. 5. Flodströms modeller. 6. Sund8tedt.
m

._

!
:: -:diu'

Peter Wanngård och Leif Ryd€n refererar:

BDG
FRUFEY@
afll

Arets SM gick av stapeln den 5-6
flög Verkligän fint. Hoppas att vi
augusti på Bråvalla. Tävlirgen gick får ritning på den i ett kommande numallt6å för första gången som en tvåda- mer,
C1 -tävlingen tycker jag personligen
garståvU,ng och inkluderade även 1var
det roligaEte inslaget på SM. Fram
klasserna.
för Cl! C1 visade sig vara rena vetePå fredagskväilen anlände de första
ranklassen. RoIf Sundin vann här följd
deltagarna. Nägra begav sig direkt ut
av Calle Sundstedt. 30 gram snodd kan
och trimmade, då det var praktiskt tage modellerna- ett verkligt raketstig
get vindstilla på kväUen, och lördagsmorgonen randades med myck-et svag som gör den svärare och kän6ligare att
bri8. När tävlingarna kom i gång vid trimma ån de större C2:orna.De flesta
11-tiden. hBde vinden ökat obetydligt, kärrorna såg verkligt trevliga ut. och
reglerna medger kanake något större
och solen sken till att böria med från
molnfri himmel. Frånsett än front med individualism vad beträffar konstruktion
än Cz-reglerna. i varje fall har konfoF
regn och ökande vind i fjårde och början
miteten i denna klass åinnu ej brett ut
av fetrle perioden höll detta väder i sig
sig på samma sätt som i C2, vilket våI
hela tävlirgen.
borde vara ett incitament för fantasiDetta trEdförde att kraftiga sjunkområden blev allestädes närvarande och fulla individer att genast bygga några
C1:or. Jag tycker nog att Neruds långdet gällde i stor'! sett att försöka undvikt desse. Frånsett frontvådret, så samt stigande och flygande modell var
den roligaste. Jag hoppas verkligen att
medförde den relativt svaga vinden att
det blev ganska enkelt att hänfa model- vi får lite mer fart på Cl-tåvlandet här
lerna och första dagen blev dårförgans- i landet.
ka gemytlig.
D-klasserna
-klaaserna
C
I D2 inträffade inga större sensatioI C2 senior ledde Anders Håkansson ner. Det gäng, som förra året belade
plataerna 2-5 flyttade i år upp ett pinnfrån start tiu rå1. Det var ganska spärF
häl och tog alltså hand om placeringaF
nande (nåja. modellflygtävlingar är allna 1-4. Fjolårets aegrare, Bo Wall
ledde
med
en
sedå
tid spännande),
ban
kund över Ragnar Ahman före sista pe-- gjorde i förste perioden c:a 41 minuter
rioden; båda gjorde emellertid mBx i och til.Ibragte aedan en del ev dagen
denne, och Anders vann. Trea kom med att leta efter kårran inne i Norrköping. Urban Nygren inledde med max
Lennart Hansson och fyra Rolf Sundin,
och fortsatte sedan i Earrrna stil genom
all.tså bara Eamla rävar i toppen, vilket vål avspeglar flygvädret. Det är alla perioder. Han var den ende med
fem max, de tre därpl följande hade
svårt för kanske duktiga men dock nyfyra vardera. Lennerth Larsson hade
komlingar att hävda sig i ett sådant vä146 i första, Lars Ahman hade 168 i
der. Fn deltegare gjorde fyra rrax (Regandra och samrna tid fick sedan RoIf
nar Ahm-an), och Håkansson gjorde tre,
vilket mäste anses vara mycket bra i Hagel i fjärde perioden.
UIf Carlsaon hade tre maxar. en
det svårflugna vådret, och jag tycker
"nåstanr' (1?9 sek) och en flygning på
det var mycket hög klaEs på C2-tävlingen, jag tycker nog att vi har en viss l2? sek. vilket gav honom femteplatsen.
På sjätte plats hamnade Nilserik HoIbredd där. 4o-gramsregeln tycks irte
lander. 6om hade problem med triII[IEt
ha inverkat sä mycket på tåvlinFsresultaten, och det skulle inte förvåna mig, under inotorflykten. vilket han dock så
om vi snart när samma resultat, som småningom lyckades ordna. och han
kunde avsluta med tre maxar. Sjua
vivant oas vid från so-gramstiden.
blev Hans Friis med fyra max och en
I juniorklassen hade bara 4 deltagare
start på 69 sek. ordakad av att motorinfunnit sig.(tyvårr, antagligen har folk
timern Etartade för tidigt och stoppade
aemester pä sommaren), och Gamens
motorn efter fyra sekunder. Syndl
Hans G. Andersson vann med goda ?19
Tåvlingen avslutådes med en Jskiljeeek över Anders Hansson från Malmö.
gygning mellan llagel och Ahman.
Verklig otur hade Kjell Eriksson, Len,
Ahman startade för6t. I det blöta vädsom hade klar vinetchans, men som
ret hade klädseln slaknat, trimmet
perioden.
Hans
mobröt vingen i fjårde

n

hade tydligen iindrat sig: Käman kom
en bit upp,vände, fick vingfladder och
gick i harken med ett bittert brak.
Efter detta behövdes det inga storverk
av Rolf Hagel för att belägga andraplatsen, vilket han också gjorde.
Juniorernas uppgörelse visade upp
några goda tider, de båda första var
över 800 sek. Vann gjorde Staffan Berg:
lund med 836 sek, 19 sek. efter kom
Lars Karlsson, vars modell hade ett
verkligt anyggt stig.
Något speciellt nytt i Irndellväg ver
kade inte finnas. Dock hade Hagel en
åinnu icke färdigdopad vinge väI dold i
ett ex av Sydsvenska Dagbladet. Den
lär vara stlrvare iin de tidigare, för att
håua för påfrestningarna, då motorn

drar för fullt.
Motorerna var huvudsakligen Super
Tigre (både G15 och G20). Hagel hade
en "pipa" på sin G20. Den var dock
inte avstaimd efter motorn utan fungerade bara som en dålig ljuddåmpare.
Ilan använde den f.ö. inte i alla starter. Dessutom fanns ett par Cox och

två HP 15.
Vad många behövde var emellertid
inte vassare motorer utan båttre motortimers. Motortiderna verkade variera mellan ? och 12 sek!
Dl blev en överlägsen seger för
Lennarth Larsson, 169 sek före tvåan
Walter Bornhäuser. Nu när klassen
har upphöjts tiU SM-värdighet får man
väl hoppas att konkurrensen hårdnar
till nästa år.
Efter ]ördagens tävlingar blev det
helt vindstiua, och många ägnade eftermiddagen och kvällen åt att trimma
sina segelmodeller.

A-klassernl
Under natten började det emellertid
att blåsa och söndagens A -tävlingar

i

sJmnerligen stark och byig vind.
Det var längesedan jag var med om en
så Utåsig tävling. HeIt i klass med SM
i Göteborg eller det som ståIldes in i
Ängelholm (nästan).
Kvaddarna var legi.o och problemen
att håmta modellerna var inte så stora
som nan kanske kunde tro.Den starka,
byiga och kyttiga vinden gjorde att det
var mycket lått för modellerna att skära rakt i backen i starten. Det var också lätt att hamna i. draftiga nersvep
som snabbt tryckte ner modellerna.
Dessa kraftiga nersvep avlöstes av uppvindar med mycket hastiga ändringar,
och några deltagare drog av sina vingar,
höUs

når de plötsligt sprang in i en blåsa.
Man är därför böjd att betrakta dessa
tävlinga r som rena hasarden.

När A2-klassen var över visade det
sig emelleltid att två skålingar flugit
båst oiksom i Al senior), vilket ger

visst belägg för att hasardinslaget kanske inte var så stort, som man först
kunde tro, Sjålva ansåg skåningarna,
att deras vana att !rimma i blåsigt väder, sorn det för det mesta råder i
Skåne, fäJ.lt utslage t.
Knut Andersson, som vann A2 senior
med
klubbkamraten Claes Mårtensson, genorrförde halva tåvlingen rIEd en ganska
extrem modell med 14 cm korda. Segrartiden i seniorklaasen 718 sekunder
skall jämföras med juniorsegraren
Michael Borells 490 sekunder, sä kanske man får en uppfattnirg om hur det
blåste. Sammanlagt kom de tre bästa
juniorerna på s ammanlagt femton starter bara fyra gånger över 100 sek !
I A1 senior vann Claes Mårtensson
över Knut Andersson, allt6å ombytta
roller från A2! Trea kom Anders Håkansson. Vissertigen ren skånedominans igen, men man måäte konstatera
att nästan ingen senior på allvar gått
in för denna klass, varför deltagarantalet var mycket litet. Segraren hade
en, sorr man kanske kan tycka ganska
extrem kårra med bara 11 cm korda,

efter en spännande uppgörelse

men som sagt, frånsett strukturella
skäl finns det absolut ingenting som talar för att en blåsväderskärra skall ha
litet sidoförhållande. Detta understrykes också av A2-segrarens relativt
blygsarnm a j orda.
A 1-k Iassens suverän var annårs
Kai€n d.y. Med sina 625 sekunder var
Hans helt överlägsen segrare i juniorklassen och slog också senioraegraren.

Annars var den 25 -årsjubilerande
flygklubbens härjningar i prislistorna
kanske inte så stora som man vant sig
vid på senare år. Gamens andra och
tledje plats i seniorlagtävlingen och
första plats i juniorlagtävl.ingen understryker emellertid klubbens bredd. Seniorernas lagtävling vanns f.ö. avAKM
på en mycket bra tid.
Prisutdelningen ägde rum ute på
fäItet direkt efter tävlingen och man
konstaterade att det här m ed tvådagars
SM var något atl. ta efter. SjäIv tycker
jag att det blir nägot mindre jäktigt
(jag genomförde tävlingen i fyra klasser) att ha två lagar pä sig, och man
får tid att byta åsikter med arga kon-

n

kurrenter och andra. Att g€ deltagarna
tid att kanske flyga wå klasser i stållet för en tycker nog nå-nga är roligt,
samtidigt aom det kan inspirera dem
att pröva flera klasser. och ev. öka
bredden i dessa. flesautom kanske det
b_li.r bra väder åtminstone en av dagar-

3. Lars Ahman, Gamen
4. Lemarth Larsson. Solna
5. Ulf Carlsson. AKG
6. Nilserik Hollander. Karlstad
7. Hans Friis. Gamen
D2,.

.iå. sottt i detta SM t.ex.
Id€n att ha ett sommar-SM kanske
inte elog så bra ut som man hoppats,
vad det gällde juniorerna. då de med
sina fdniljer tydligen farit på semester i större omfattning än man kanske
förutsett. Men annars var det akönt att
slippa höststormar och höstrust. Se,
det var ett riktigt aommar-SM.
De bästa resultaten:
A

718
690
661
b51

490

Mårtensson. AKM
Knut Andersson, AKM
Anders Häkansson, AKM

1. Claes

5?0
430
4O1

41, juniorer
Gamen ..
Dick Engström, Kumla
C2. seniorer
An ders jtåkansson. AKM
Ragnar Ahman, Gamen
Lennart Hansson. AKM
Rolf Sundin. Skvadern

794

Hans Ek1und, Skvadern

792

1. Hans KaJ.€n,

Nils-Erik Hägglund, Ostersund

Thomas Johansson, AKIII
Johan Bagge, Gamen
Lennart Flodström, AKM
Bengt Blomberg. Gamen

625

465
253
860
859
851

761

761
?55
720

C2, juniorer

C. AndeJ'sson, Camen
t Anders Hansson. AKM
J. Kjell Eriksson, LEN
1. Hans

719
664

424

c1
1. RoU Sundin,

Skvadern

C.G. Sundstedt, Uppsala
Lennart Flodström, AKG

744
740
690

D2, seniorer
1. Urban

Nygren, Solna

RoU Hagel,

21

AKM

juniorer

1. Staffan

Berglund, Köping

Lars Karlsson. Gamen
Ray Pramberg, Gamen

836
817
'127

D1
1.
J.

Lenrlarth Larsson, Solna
655
Walter Bornhäuser, Jakobsberg 486
Gunnar Holrn, Storvik
455

Hans Ahlström:
FR,IFLYG NM 196?

2, seni.orer

1. Knut Andersson. AKM
2. Claes Mårtensson. AKM
3. Bertil Westin. Gamen
4. Henry Akermark Kättilstorp
5. Keineth Wilhelmsson, Karlstad
42, jwriorer
1. Michael BoreII, östersund
41, seniorer

888
866
846
830
?89

900
888

-

Danmark stod som värd för årets
I'Nordiska landskamprr.
Precis som
för fyra år sedan höll man til.l på ett
fält vid Vandel. ca 2 mi] nordväst
Vejle på Jylland. Förläggning Iör de
tävlande var ordnad i stora militärtålt
och utspisningen var förlagd iill Vandel kro, mitt i det li1ta samhället. Vid
ankomsten den 8 juli var det ett strålande väder med mycket svag vind. och
når alla blivit utspisade farurs chans
till trirrning under eftermiddagen eller
kväIlen. De flesta kunde då konstatera
att atlt var i sin ordning, men samtidigt varslades om att söndagen skulle
bjuda på hård vind, ca 10 sekundmeter

Det mest

uppseendeväckande under
trimningen var nog annars Rolf Hagels
I'pipe"-försedda modeller, som rönte
stort intresse av många. Tyvårr kvad dade han sin reservmodell ganska ordentligt. Kvä1len slutade med regn.
Söndagsmorgonen uppenbarade sig
med den förutspådda b]åsten, twårr.
De ]ätta regnskurar som fanns kvar
upphörde dock ganska snart. Men det
skulle inte bli bara den hårda vinden
att kämpa mot denna dag. I synnerhet
A2-flygarna skutle få känna på den
mängd rrsiunkrrsom fanns och det var
inte så litel C2- och D2-or klarade
sig bättre, i varje fal] om man startade i rätt ögonblick. Segrartiden 525
sekunder j. A2 säger väl det mesta.
Har någon bl.ivit nordisk måstare på
sämre tid? R. Mickaelsen från Norge
var den lycklige segraren. Han Iåg hela tiden väl framme.-men 39 sekunder
i fjärde perioden såg ut att spoliera
aIIt, men en max i sista reparerade
skadan. Noterbart är att första max i
denna klass kom först i fjårde perioden
och sarnmanlagt blev det inte fler än

fem max i 42. Efter fjärde perioden
ledde finnarna Jukka Sillgren och Heikki Tähkäpäå men i sista starten Iyckades båda av nägon anledning flyga exakf
50 sekunder var och halkade ner tiII
tredje resp. femte plats. Inte mindre
ån 24 st av alla A2-starter blev under
en minut. Båst av svenskarr,ra blev
Bertil Westin som hamnade på sjunde
plats med 451 sekunder. Finland vann

-laget.
Roligare för vårt vidkommande var
det i C2, där Ragnar Ahman mycket
klart kunde s]å sina konkurrenter och
få tiden ?85 sek. Att
han i fiärde starten råkade ut för rrsjunkl gjorde inte
så rrrycket eftersom han vann i alla fall
med nästan 100 sek. Rolf Sundin hjälpte
A

2

till

med den svenska dubbelsegern genom att skrapa ihop- 690 aek. Trea blev
PouI Rasmussen från Danmark och han
var distanaerad rrEd ytterligare 66 sek.
För Lentrart Henssong del började det
med rrsjunk men han kåmpade med tiden upp sig till en femteplets. Sverige
tog en mycket överlägsön lag8eger i
kLaasen. Norge ställde inte upp denna

gång med vare sig Wakefield- eller
D2-fl.ygare.

Vår anora dubbeleeger ordnades i
av Hollender och lfygren. De var
bäde i gott slag under hela tävlingen
och fLög säkert start efter start. Den
förstnämnde missade 13 Bek. i första
men flög eedan fullt. Urban började
ännu båttre men missade i stäUet i
fjärde perioden sina 26 sek. -Tredje
man blev Seppo Haapalainen från Finland och han var inte mindre än ca
130 sek. efter. Han fick ?39 sek. Rolf
Hagel som på mo:rgonen k'vaddat sin
bästa rrDdell genom ttfusning'r i cementD_2

bana lyckades få ihop 706 sek. och kom

därmed femma. En verldig preatation!
står rrn d kroppen i tre delar
och gårna viU flyga ?00 6ek. i därtill
dåIigt väder, fråga Rolf hur man gör.
Det svenska Dz-laget vann en förkrossande lagseger. Man vann med nåra
700 sekunder.
Sverige vann för fjårde gångei i rad
landskampen rrEd det sartrnanlagda resultatet 5649 sekunder. Tvåa blev Danmark med 4990 sek, och först på tredje plats kom farliga Finland, Si.st var
Norge, men man ställde ju upp med
bara tre man. Nästa år har vi chansen
att gå i kapp Finland som ju har de fem
första inteckningarna i vandringspriset.
Danskarna skötte arrangemangen
som vanligt med bravur och att vädrets makter inte var så nådiga denna
gång kan de ju inte lastas för. Ett par
Om nfuon

detaljer bara. Vid linkollningen användes som vanligt en fjädervåg. Alla vet
ju hur en nylonlina kan töja sig undan
iör undan om man sträcker den saKa.
Varför inte använda en tvåkilosviktl
Det borde vara enklare oqh bättre. Vid

kontrollen av rrsnoddenrr

anvåndea en

brevvågn som brukar ha en väIdig förmåsa att slå lite olika. Kunde man inte
ha ön enket balansvåg med 40 g vikter.
Efter tävlinoens slut var det bankett
på ett hoteu i Gädbierg 14 km därifrån.
Man åt här i. flera timmar av' den utmärkta danska maten och efteråt blev
det prisutdelning. De tre bästa i varje
klass fick individuella pri.ser. Därefter
var det dags ett bryta upp, men de fles ta startade inte hemresan förrän på
måndag morgon. TiU sist ett tack till
supporters som fanns med och eom
gjorde ett gott arbete då det gållde att

återfinna alla modeller. Inte en
svensk modell kom bort.
Klass A2
1. R. Michaelsen, Norge
2. Matti Pyykkö, Finland
3..Jukka Sillgren, Finland
4. Michael Vaeth, Danmark
5. Heikki Tåihkäpää, Finland
6. Per Grunnet, Danmark
?. Bertilowestin, Sverige
8. Hans Ahlström, Sverige
9. Thomes Kongsted, Danmark
I0. Bo Sandström, Sverige
11. H. Teppen, Norge
12. Einar Gotaas, Norge
Klass C2
1, Ragnar Ahman, Sverige
2. Rolf Sundin, Sverige
3, Poul Rasmu€sen, Danmark
4. Pentti Pasanen, Finland
5. Lennart Hansson, Sverlge
6. Erik Nienstaedt, Danmerk
?. Thomas Köster, Danmark
8. IIäno Pasanen, Fintand
9. Markku Tåhkåpää, Finland
Klass D2
i. N.E. Hollander. Sverige
2. Urban Nygren, Sverige
3. Seppo llaapalainen. Finland

4.
5.
6.
?.
8.
9.

Steen

4.

Norge

Agner, Danmark

enda
525
505
504
4'.t

8

475
466

45r
442
278
209

202
80
785
690

624
616
605
5?6

572
501

445
88?

874
?39
?31

Rolf Hagel, Sverige
?06
Jorma Kumpulainen, Finland 591
N.C. Christensen, Danmark 538
Mogens Them-Jensen, Darnmark 527
Pentti Reinas. Finland
49
Samm anlagd lagtåvling
5649
1. Sverige
4990
2. Danmark
4425
3. Finland
80?
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MODELLRACERNYHETER
MODELLRACER-SM
Lördagen den 26.8.67 invaderades
Göteborgsbanan, numera kåind som
Säve-Ring. av den svenska modellracereliten för att göra upp om de "olikfärgade järnbitarnarr i respektive klas.
ser. Det gätlde a[tså SM som kördes
över lördag-söndag med två heat varje
dag. snabbaste heatet räknas oavsett
vilken dag det uppnås. Ingen träningskårning tilläten mellan heaten, utom
för Lasse Ericsson i 10 cc. En grov
arrangörstabbe. I övrigt ett topparrangemang av de goda Göteborgarna som
även hann med att "ano åt sig" några

fina plac eringar.
40 bilar relativt jåimnt fördelade
över de fyra klasserna anmåldes till
start. Runt banan var den på senare år
alltmer tilltagande glada stämningen
med hjälpande händer och goda råd till
höger och väns ter. Inte rnationelle Bengt
Abrahamsson lade av i år igen, för vilken gång i ordningen vet han väI knappast sjäIv. (Nu höIl det i aua faU tillg
fjorton dagar senare när han blev Gävle
måstare i 1,5 cc)
1,5 cc klassen dominerades helt av
L.O. Johanssons konstruktioner. rrstilettrrmed Cox rDotor belade de tre förs-

Biltyp Motor
Placering och deltagare
1,5 cc
l. L.O, Johansson, Göteborg Stilett Cox
Stilett Cox
2. J.E. Thyren, Göteborg
3. P.A. Johansson, Göteborg Stilett Cox
- L.O. Johansson, Göteborg Standard Frog
4. C.A. Oberg, Svenljunga Standard Oliver
Curt Hammarstrand, Alingsås Mathisen Oliver
2,5 cc
l. R. Granberg, Stockholm RQ 65 ST G15
2. L. Helender, Norrköping Buruts HP 15 C
RG 58
ST G20
3. J. Öberg, Svenljunga

4. A. Zetterström. Stockholm Egen
5. B. {brahamsson, Borlänge Azor
R(i 65
6. L. Aström, Göteborg
?. L. Johansson, Göteborg Stilelt
8. B. Gard, Falun
Sn. ViIIe
Sn. Ville
J. Dahl, Norrköping
C.A. Öberg, Svenljunga Slabang
5cc
E. Thorpman, Stockholm
, B. Gard, Falun
1.

S.O. Törnquist, Cöteborg
K. Gard, Arboga
5. L. Helander, Norrköping
6. B. Abrahamsson, Borlånge
3.

.1.

7.
8.
9.

20

C,A. Öbe rg, Svenljunga
H. Gisslegård, Norrköping
B. Johansson, Norrköping

L.

Johansson, Cöteborg
l0 cc
A. Zetterström, Stockholm
E. Thorpman, Stockholm
L. Forslö|, Gävle
L.O. Johansaon, Göteborg
I, Thorpman, Stockholm
L. Forslöf, Gävle
L. Eriksaon, Landskrona
S. Eriksaon, Stockholm
B. Widlund, Göteborg
J. Oberg, Svenljunga

Egen

Buruts
LH SB-'c.
P. A. A.
Buruts
Buruts
Rochat

ET
RG 58
G-berg

Rq

Tändning

Hastighet

Glödstift
G1ödstift
G1ödstift
Diesel
Diesel

164,68
149,75
146,34
727,46
120,16

Clödstift
Glödstift
Glödstift
Diesel
Glödstift

189.07
181,45
181.26

Diesel

Oliver
Moki
ST G20 Glatdstift
Oliver Diesel
ST G1 5RV Clii'dstift
ST G20 Glijdstift
Oliver Diesel
K&B 67
K&B 64
ST 29RV
ST 29RV
ST 29RV
Moki 5
Moki 5

Clödstift
Glödstift
Glödstift
Glödstift
Glödstift
Glitdstift
Glö'dstift
Dooling
Glödstift
ST 2l /?9 Glödstift
Dooling 29 Glödstift

Dooling 61 Magnet
Dooling 61 Magnet
RC 64
Dooling 61 Magnet
Proto 55 Dooling 61 Magnet
E. T. Sp. Dooling 61 Magnet
Dooling Y Magnet
RC 64
Dooling Y Magnet
RC 64
Dooling 61 M agnet
Loose
E. T.
Mc Coy 60 Batteri
Dooling 6l Magnet
RebeIl
64

RQ 64

178,7 4

776,29
15?,

?l

143,42
139. 42

214,79
210,67
194. 38
r 94, 38

190,0?

l8?, 89
169,33
168, 06

t27.38

243,57
241,28
238,41
236, a4

232,26
229,O1

224.43
224.43
198, 67

Erik Thorpman efter sesrande SMkörning på nya världsrekoldtiden 214

km/tiSccklassen.

ta platserna och fyra kom hans nybörjarbil med Frog Viper diesel.
RQ (Zetterström & Co) ritar och
bygger snabba 2,5-or. I år btev der två
medaljer med deras bilar; guld Rune

Granberg Stockholm, brons Janne öberg
Svenljunga. Emellan klåmde sig Lennart Helander Norrköping som provkörde nya HP lsG-motorn i en 5 cc bil
växlad för lj 5 cc motor samt standardbrainsle. Det verkar vara en motor av
för närvarande oöverträffad effekt. En
händelse som går till 2,5 cc historien
var att Zetterströms Oliverbil blev utan
medalj för första gången sedan 1956.
Bland femmorna hj älpte det inte att regerande mästaren Bosse Gard, Falun,
körde knock på deltagarna, nästan 211
km med sin K&B Torpedo drivna Burutsbil. Erit Thorpmann,
Stockholm, som
håIler på att rrlära sg" köra glödpfugg
slog nytt världsrekord med 214,74 km
vilket naturligtvis räckte att petaBosse
en pinne på SM stegen.
Om tredje platsen hade S.O. Törnquist
Göteborg och Karl Gard, Arboga, en liten
privat uppgörelse som dock Törnquist
fixade t111 sin fördel i tredj e heatet.
RG)-64 bilarna dominerar för närvarande
helt 10 cc klassen. Arne Zetterström vann
i år i god stil med n)rtt Europarekord före
Eric Thorpman. Stoekholm och Lennart
Forslöf. GävIe. L. O. Johansson gjorde
en fin insats genom att köra in en 12år
gammal "Proto 55" som 4:a med 236.84
km. I ötrigt låter jag resultatlistorna
tala för sig själva.
Len Heland

Lenrart Helander tog silvermedaljen i 2.5 cc klassen med nya HP 15 Gmotorn vid SM i Göteborg,
NY BYGGSATSBIL

För att underlätta för nya medlemmar att komma igång inom modellracersporten beslöts för något år sedan,
att en byggsatsbil skulle tillverkas som
skulle få en egen klass, gemensam för
de europeiska länderna. Det blev ltaIienska Movosprint som fick uppta tillverkningen av en förbättrad version av
en tj.digare tillverkad modell. I sam-

band med EM i Basel fick vi svenskar
för första gången se tävlingar i den nya
klassen. Bilen verkade trevlig, så ett
provexemplar hemköptes av GMBK och
provbyggdes. Bygge kanske är för
rnycket sagt, allting är färdigt och åven
en ovan klar ar hopmonteringen på en
timme. Super Tigres 2.5 cc G20 och
Gl5 motorer passar direkt. motorfästet är redan borrat och gängat, men på
Gl5 motorn, som vi valde att montera,
måste vevaxeln kapas c3a en cm för att
passa. Inga ändringar på bilen är tillIåtna. däremot får motorn trimmas.

.ff*,g,s.

ffirå
n

tDetta år dock varken lämpligt eller
nödviindigt, segraren i Basel L ex. köl'
de med en helt otrimmad G 15 rnotor i
bilen.
Här har den som tidigare tvekat in-

för besvärligheterna med bygget en
chans att korrrra igång IrEd model-Ibilstävlandet på ett enkelt sätt, och även
den motorintresserade modeU{lygaren
kan pröva på en ny trevlig form av täv1ande. Bilen kommer att säljas genom
modellracerklubbarna, och priset blir

c:a l40 kr utan motor-

b.."t^

Första säsong med det nya bränslet
blir troligen 1970. Standardbränsle har
väl Yissa fördelar. men nog kommer
många att 6akna den ljuvliga doften av
nitrerat bråinsel runt våra modellracer
banor.

Bo Gard

Bo Gard

EM
Europamäste rs-kapet för modell racerbilar kördes i år i Basel, som vanIigt första veckan i awusti. Sverige
sånde även i år fullt lag men förhoppningarala om Iagsegern var lite mer
därnpade än i fjol. då vi "bara" kom
trea trots ett på papperet starkt lag.
Inte heller i år gick det vägen. TyskIand segiade med Sverige på andra
plats. Individuellt tog vi dock en guld,
två silver och en brons av de tolv medaljer som striden stod om.
1r_5 cc klassen togs hem av ungraren Örkenyi med 164,83 lqn /t. La.sOlof Johansson klarade tredjeplatsen
med 157, 08 km,1t.
I 2.5 cc klassen stannade vår bäste
man hemma och först på nionde plats
placerade sig en svensk. Bengt Abrahamsson l'16,41 kmlt. Runkhel. Tysk-.
land segrade med 194,59 loo/t. En
Super Tigre G 15-motor satt i bilen.
I 5 cc lyckades vi iintligen bjuda
kontinentalerna strid om förstaplatsen,
det var Erik Thorpman, som med ain
K&B Torpedo-försedda bil efter första
dagens tävlingar ledde rrEd 210,52 km/tFlerfaldige Europa- och världsmästaren Lazlo tsuruts, Ungern. med Mokit aserade hembyggd motor lyckades
dock pressa sig iörbi och vann med

n

Vid FEMA:s årsmöte, som höIls i

Eamband med tävlingarna, beslöts om
en övergång tiU sta;dardbränsie 80/20

21I,76krnlt. Trea blev Kruse, Tysktand. 208,09 km/t och Super Tigre G29
RV motor.
I 10 cc kl.assen år svenskarna suveräna. och vi vann aom väntat dubbelseger med Arne Zetterström som guldmedaljör pä 233,77 km/t, tvåa Er ik
Thorpman, 232,26 km/t. S'egern kunde
ha varit ännu större men som en föIjd
av vmra framgångar under många år,
har svenskbyggda 10 cc bilar blivit
mycket efterfrågade på kontinenten och
många har sålts. Av de nio främsta
bitar-na på EM var inte mindre än åtta
svenEkbyggda, AIla försedda med Doolingmoto rer och magnettändning.

ATT

R@UND

Vi ltar nu fått ytterligare en tåvlingsklass, klass V, vilken. har aua förutsåttningar för att bLi populär. Många
RC I flygare vill aäkert flyga klass V
som avkoppling och de llqgta RC V flygarna tainker väl förr eller senare även
tävla i klass I. Somliga t)'cker det är
för dyrt att ha käiror och utrustning
för båda klasserna. Därför kom ALL
ROUND

t

T.

Tanlen är att man bygger två vingar
en bakätsvept (6e öve rsiktsritningen)
med skevroder och liten V-fo.m, och
en rektangulär utan skevroder om med
större V-form. Den senare är avsedd
för klass V och ger lägre flyghastighet
än den bakåtsvepta.
ALL ROUND år konstruerad för att
paasa standarddimensionerna på balsa
och plJawood. De dimensioner, som behövs, är föIjande:3 mm plyx'ood, 3 mm
1,5 mm och B Inm balsaflak, som 10x10
1Oxs och 5x5 balsalister.
Hitti.lls har modellen byggts i tre
exemplar, vilka samtliga har vi6at sig
mycket lättIlugna, vilket gör den till en
utmärkt nyböriarkårra och avancerad
tävlingsmoäell på samma gång. Prototy?en år utrustad med en s-kanals Digitron och en OS Max 58. Med denna
utrustning väger pianet 3,2 kg.
Ritning och byggnadsbeskrivning
tostar 12:-- och kan beställas hos Kjell
Ake Elofsson, Skövdevägen 32, Tibro.
Vingar och stabilisator av cellplast
bestålles hos Steve Johansson, V:a
Långgatan 16, TIBRO och kostar 35:--.
Om tilräckligt intresse finnes, komrrEr
Steve att tillverka glasfiberkroppar till

ALL ROUND.
Lycka till med bygge och flygning
och hoppas Du trivs tika bra med ALL
ROUND som jag.

Kjell-Ake Elofsson

ROUXT) B/O *1.s6 I och V
hoa!tr, : rJrll_lke Blof sson

ALL
B

t

ted

a

Hielmerus memorial 1967
Arets tävling om H.ielmerus memorial, e n årligen återkorrmande A2 -tävling om ett vandringspris uppsatt för
att hedra den bortgångne rmdellflygaren
Sven Hjelnerus, arrangerad av den anrika Linköpircgseskadern, gick av stapeln på F3 den 15 oktciber. Tävlingen
hade samlat 28 deltagare, varav 23 genomförde tävlingen.
-Det var mulet och dåligt väder och
blåste omätttigt på morgonen, och 1:a
perioden inleddes med detta väder. En
klen men dock tröst var väl att vinden
inte var så byig, så att det var alltför
svärt att starta modellerna. Endast tre
personer lyckades göra rIE x efter första
perioden, däribland Solnas duktige Ingemar Vikander, ett namn att lägga på
minnet.
Andra perioden inleddes rIEd en övergående regn6kur. varefter vinden tilltog
och blev allt byigare. och det flygvåder,
som sedan skulle bestå heia tävlinge;
utbildades: Mycket snabbt passerande
blåsor och stora, kraft-iga sjunkornråden

som satte sina spår i prislistan.
I den hårda. byiga vinden räckte fältet
inte till, trots atr det var ganska långt
och på tre minuter var man i allmänhet
utanför fäItet. En av dem, som flugit
bort i första perioden var Ingemar Vikander. Ingemar tog fram reservkär-

1l

ran och kopplade rakt i en blåsa och flög
bort även reservkärran, trots att den
fusade i rätt tid. Vinden vred sig underandra perioden, så att modellerna nu
på c:a 2 och en halv minut Ilög in i skogen. där det var mycket svårt att leta.
liune Olsson från Gamen presterade
tillsammans med Ingemar periodens
enda maxtider och gick upp på tredje
plats efter Clas Mårtensson, som gjort
max i första perioden men missade tre
sekunder i andra, och Ingemar, som nu
ledde.
I tredje perioden friskade det i ännu
värre, och det blev alltmer svårftuget
i byarna, i stort sett sarrrna väder sörn
andra dagen på SM, Tävli.tgen blev alltmer slumpartad, och man kunde vara
glad om man överhuvudtaget fick upp
kärran. I slutet av perioden klarnaää
det upp och resten av tävlingen lyste
solen från en ganska klar himmel.
Ingernåx hittade ingen av sina kärror
och Clas Mårrensson gick upp från
andra till l:a plar"s tätt föt.id av hasse
Nilsson från Karlstad.
Fjärde och femte perioderna blev
den tredje Iik: Mycket hård och byig
vind och sol från klar himmel.
I slutet av fjårde perioden hade 14

man gett -upp i det förfärliga vådret.
Ganska många deltagare hade modelLer
liggande ute i skogenr och en hel de1
hade kvaddat sina modeller.
När femte perio5fen var över visade
det sig att JuIIe Akesson, som gjort
max j ljärde perioden och då gått upp i
ledningen, arnnit tävlingen med en iekund tillgodo på Hasse Nilsson. dom
gjorde max i sista perioden. Tråa blev
Claes Mårtensson. Alltså Malmö i toppen liksom på SM i samma blåsiga våder.
Både Claes och Julle använde turbulenstråd uppspänd framför virEen. vilket de påstår gör mode erna -påtägfigt
stabilare. vilket iSkåne (såvitf jag ftiistår skall detta väddr vara ännu blåsigare än det norlrtala flygvädret i övriga
Sverige). Julle använde bI. a. en modell
rred Sokolovs vingprofit på 15 cm korda,
vilken profil han anser c:a 10 sekundei
saimre än-Gö 417 i lugnt väder. Julle
hade också en mer extrem kärra med
Thomanns F-6 profil på blott t3,? cm
korda.
Claes flög också en modell med Sokolovs vingprof!.l på 15 cm korda med
turbulenstråd framför. Sokolovs profil
år ju något flatare framtill än c-ö 4t ?
och tål inte lika stor anfallsvinkel som
denna.

Hasse Nilsson lLög samma modell

som han vann fijrra årets VT i Köping
med, en modell mycket lik lnto Kekko-

nens Lena av årgång 1959. Vi hoppas
kunna återkomma med lite ritningar
och skisser från denna tävling. Tydllgt
är att Sokolovs profil börjar bti allt
vanligare pä bekostnad av Gö 41?. En
annan ganska populär vi.ngprofil tycks
vara Thomanns. Bland stabbprofi.lerna
märktes bl. a. Thomanns stabbprofil
och Ha 13.
Tävlingen var för övrigt ganska vålorganiserad och det var mycket roligt
att lå deltaga. Vi får emellertid hoppas
att arrangörerna, LEN:S friflygsektion
ordnar bättre väder tiII nästa år. Själv
tycker jag nog att den här tävlingen
gav mer för A2-flygarna än de flesta
andra tävlingar, bI. a. tycker jag man
fick rrrr möjligheter att prata nEd likasinnade än annars är vanligt. Tidtagarna räckte väl också bårtre till än på
andra f riflyktståvlingar.
Resultat (De tio bästa, 28 anmäIda,
23 genomförde)

1. J.O. Åkesson, AKM
2. Hasse Nilsson, Karlstad
3. Claes Mårtensson, AKM
4. Bertil Westin, Gamen
5. Gunnar Ka1€n, Gamen

670
669

624
550
539

Anderssoq AKM
t. Rune Olsson, Gamen
8, Stig Kilsmark, Karlstad
Olle Blomberg, Kumla
10. B. Söderström, Uppsala
6. Knut

491

478
470

464
417

WENTZELPOKALEN
Det b-lev en verklig generationsväxIing i t-oppen när två junjorer lade beslag på de två första platserna i A1klassen vid den -fjortonde Wentzelpoka-

len i Ostersund. Michael Borell och
Ntls-Eric Hägglund hette de unga gratF
barna, som redan har fina SM-meiiter
och nu satte sina forna läromästare i
östersundsklubben ordenttigt på p1ats.
Wentzelpokalen år som bekant en
specialtävling enbart för ett-klasse rna.
Tl.värr hade SMFF i efterhand lämnet
sanktion för ännu en tävling i Stockholm
samma dag, vilket kan ha bidragit
att färre klubbar än vanligt den härtili
gangen sökt sig tiII östersund. Det var
emellertid en trivsam tävl.ing i det fina
väder som rådde och bara en*del svårberåknade ne rsvep vå.llade besvär.
Borell och Hågglund hade en spånnande uppgöre]se där Hägglund lädde
större de-ten av tävlingen men där Borells skicklighet att finna termik titl
slut.faillde utslaget. Hägglund hade nog
den bästa modellen, men har ännu intä
samrna tåvlhgsrutin som Bore[. Hägg_
lund fick emellertid lrösta sig med att
han dock lade beslag på ett annat vandringspris, som östersundsiuniorerna
tävlar om under två tävlinsai varie årHägglund låg 19 sekunde r-efter itåka;
Nilsson efter vinterns tävling rEn valln

nu totalt med hela 146 sek. marginal.
Seniorklassen b;öd inte på några
bättre resultat. Favoriten Stig Lewin
en\risades med att flyga i neravep hela
tiden, och Gösta Nilsson kvaddade sin
bästa modell. Lewin to{ revansch genom att i stäIlet vinna C1 på en bra tid
Gjorde bara fyra starter). D1 slutligen
blev en enkel affär för Strömsunds Sven
Erik Pira, som nu börjar kombinera
sin talang med betydande säkerhet.
Resultat:
Klass 41, juniorer
Michael Borell, Östersund
588
Nils-Eric Hägglund, Ostersund 569
Håkan Nilsson, Östersund
4O4
396
Jarme Fröjd,..Ostersund
Bo Lindahl, Ostersund
290
Bo Molander, Ostersund
251
Kurt Holmbom, Skvadern
221

Stefan Holmström, Ostersund 46
Klass A2 senrorer
42A
1. Gösta Nilsson, Östersund
3Bz
2. Nisse Nässdn, Ostersund
3?6
3. Arne Berglin, Ostersund
35?
4. Per Liljeqvist, Ostersund
324
5. Stig Lew,n, Ostersund
322
6. Birger Sahlin, SundsvaLl
?. Christer Andersson, ÖEtersund 312
8. Edvard Sundqvist, Sundsvall 62
Klass C 1
524
1. Stig Lewin, Östersund
Klass D1
1. Sven

Eric Pira, Strömsund

502

Edvard Sundkvist, Sundsvall 215
Gösta Nilsson
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