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Ärade kollegor och publik 

Blev kärran klar i tid? Eller försökte också Du att peta 
i alltför många detaljer och upptäckte Du två veckor före 
skaladagarna att Du nog inte skulle hinna bli klar och prov-
flyga före avresan till Barkarby? 

Ja de här stressen känner väl vi alla till som varje skala-
träff vill visa fram vårt senaste och bästa alster. 

Nu är det i alla fall för sent att bygga och definitivt inte 
lämpligt att provflyga.Skaladagarna, i år för åttonde gången, 
är äntligen här. 

Ni som inte själva bygger eller flyger skalamodeller ska veta 
att för oss skalaflygare är dessa dagar på Barkarby årets höjd-
punkt. Kanske inte så mycket för att kunna tävla och kanske 
vinna, utan för att kunna visa upp våra älskade modeller, byta 
erfarenheter med likasinnade samt för att få flyga. 

När Ni nu går runt och beundrar alla fina modeller som står upp-
ställda i depån så täck på att varje modell representerar hundra-
tals byggtimmar. 

I år har vi utökat vårt program väsentligt° Från tidigare två 
dagar till hela tre. Ett nytt moment för året är den flygning 
med flera modeller samtidigt som kommer att äga rum på måndagen. 
Här kommer modeller från samma tidsepok att samtidigt göra en 
flyguppvisning. 

Inte endast modeller kommer att utföra diverse piruetter över 
Barkarby. Vi har nämligen i år glädjen att ha Barkarby Flyg-
klubb som medarrangör. Barkarby Flygklubb kommer att bjuda Er 
på en fin och fartfylld flyguppvisning med något större flyg-
plan. 

Alltså gå runt, titta och njut° Ställ gärna frågor till de 
tävlande om deras modeller. 
De älskar att berätta om dem! 

Välkomna och ta del av vår underbara hobby. 

Stockholms Radioflygklubb 

Greger Mårtenson 



JEMCO -NYHET SOM KOMMER 
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NORTH AMERICAN AT-6 "Texan" (Svensk Version SK 16) 
I satsen ingår färdiskurna cellplastvingar med balsa till plankning, 
allt virke och material för bygget, utsökta dekaler samt utförlig 
ritning och SVENSK B YGGANVISNINGo 

Spännvidd 1350 mm Motor 35 - 45 Pris kr   395:--

'"~~+~~c~~ 

~!1'~IZII~il'~Ilht~ 

h~~l~~l~ all~~ mrpd ~ %ry's,,r~I~ji 6M~Ål~~~ ' ti.~.san av: 
oxe ~~ 
RC•xyg 

En liten handbok för den nyblivne 
skalaflygaren med många bra tips, 
bl, a. det speciella med sporrhjuls -
kärror, modeller med stor 
vingbelastning -hur man räknar ut 
vingbelastningen m, m, 

Pris kr  15:--

L~KSA~SB~S~T 
HORNSGATAN 136 •BOX 9245 • 102 73 STOCKHOLM •TEL. 08/68 33 77 



-leek Strömgeists SAABS 17 B stia 

Nya regler och många flygplan på 
■ 

Av GÖRAN KALDEREN 

■ Till ett skala-VM reser man 
med stora förväntningar och 
inte minst förhoppningar för 
det svenska laget. Det är intres-
sant att se utvecklingen vad av-
ser valet av modeller och na-
turligtvis byggstandarden. Årets 
VM uppvisade en förändring 
av typurvalet gentemot tidigare 
VM. Inte mindre än 6 biplan 
samt för första gången en två-
motorig modell, Northrop Black 
Widow. Det för året införda 
systemet med bonus för flyg-
poängen med hänsyn tagen till 
vissa specifikationer hos proto-
typen påverkar i framtiden i 
större utsträckning valet av mo-
dell. En modell som Black Wi-
dow får t ex 20 % bonus i till-
lägg till flygpoängen. Blackburn 
monoplan 1912 får 15 % medan 
däremot en Tipsy Nipper får 
0 %. Då emellertid de nya reg-
lerna, som vid den statiska be-
dömningen begränsar bedöm-
ningen till endast likhet med 
förebilden, inte trängt igenom 
hos deltagarna, kan man förut-
spå större variationer av mo-
dellurvalet till nästa VM. 

Världsmästare 1978 Mick Reeves med Fournier RF4. Nedan en titt in i världsmästarens cockpit med pi lot. Det svenska lagets framgång-
ar vid den statiska bedömningen 
blev måttliga, kanske delvis be-
roende på att dokumentationen 
inte anpassats till de nya reg-
lerna. M. Reeves Fournier FR4 
fick 2 784 poäng och ledde med 
Bob Wischers Piel Beryl CP750 
som tvåa med 2 702 och Nelitz' 
Chipmunk som trea med 2 696 
poäng. Hans Björkgeists Jodel 
126 placerades bäst bland sven-
skarna med 1 957 poäng. 

Under den statiska bedöm-
ningen för VM-klassen pågick 
statisk bedömning och flygning 
i den internationella Stand-off 
t~ivlingen. 011e Berggeist eröv-
rade med sin "Jenny" ]lägsta 
statiska poäng, vilket muntrade 
upp stämningen. Vädret inför 
flygningen var "idealiskt", med 
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Sparmanjagarens pilot fungerade också som antennutgång. Esbjörn 
Strömqvist heter byggaren. 

regn och blåst. Bilderna berät-
tar bättre än ord. Resultatet 
blev Jennyn på 7:e plats, K-Å 
Elofssons Biicker Bestmann på 
12:e och A. Holmboms Mus-
tang på 14:e plats. 17 deltagare 
tävlade om äran och det sven-
ska lagets resultat renderade en 
3:e-placering. 
VM-klassens flygningar påbör-
jades under något bättre väder-
förhållanden och under de tre 
dagarna var striden mycket 
hård. Poängutfallet visade 
emellertid att bonusen från den 
statiska bedömningen kom att 
spela en större roll än väntat. 
Mot slutet av den tredje flyg-
omgången började situationen 
klarna,, men inte förrän siste 
man flugit, blev ställningen i 
toppen klar. 

Ny världsmästare, M. Reeves 
från England med den redan i 
Borlänge bekante FournierRF4. 011e Bergqvist inför den avgörande flygningen. Blött och blåsigt, men Jennyn trotsar elementen. Kjel l Åke 
Intressant blev också andrapla- Elofsson assisterar. 
ceringen. Bob Underwood med 
Sorrell Hyperbipe. Klart är att 
de mycket skiftande väderleks-
förhållandena spelade en avgö-
rande roll under flygningarna 
och kanske en del hade mindre 
tur. Av intresse var även tysken 
Steinberger som med modellen 
Blackburn Monoplane 1912, 
vars förebild finns i "Shuttle-
worth Collection",med hjälp av 
bcnus och bra väder lyckades 
få 2 430 flygpoäng. Likaså in-
tressant Black Widow, tvåmo-
torig, 2 776 poäng. Jack Ström-
geists SAABS 17 B rönte be-
rättigad uppmärksamhet både 
av fransk TV, BBC och publik. 
Modellen som var helt byggd i 
aluminium (som förebilden) 
kom emellertid till korta enligt 
de nya bedömningsgrunderna, 
där inga poäng kan fås för na-
turtrogen uppbyggnad resp fö-
rebildens byggnadsmaterial så-
som fallet var tidigare. Esbjörn 

Arvid Holmblom slår på mottagaren inför flygningen med J26 Mustang. 

~~ Kritiska sekunder före start —Hans Björkquist med Jodel 126. 



Nya böcker om hobby 

FLYG-
~ Y 35 

FREi~Y STENiBC~M 

Pris ca 

per styck 

För medlemmar i 

AoH:s bokklubb 

kostar böckerna 

27:50 inkl porto 

I Flyghobby 1 möter du bl a flyghistoriker, hembyggare av riktiga 
flygplan, radiomodellflygare och plastmodellbyggare. Vidare får 
du bl a en marknadsöversikt över radiostyrningsanläggningar och 
tips om hur du lär dig radioflyga. För skalabyggare finns en sam-
manställning över märkningsbestämmelser. 96 sidor — ca 160 
bilder. 

Flyghobby 2 beräknas utkomma det närmaste året. 

Våra böcker säljs i bokhandeln, i 
många hobbyaffärer samt direkt 
från förlaget. 

0 

SMA 

Små Järnvägar är en bok om modelljärnvägar som hobby. Me-
ningen med den här handboken är att alla ska få hjälp att göra 
sin modelljärnvägshobby till en långvarig, rolig och spännande 
fritidssysselsättning utan stora kostnader. Hobbyn är ju en skön 
blandning av teknik, konstnärlighet och trafikspel. Stor vikt läggs 
vid att anpassa hobbyn till svenska förhållanden, både när det gäl-
ler att göra hobbyn billigare och att arbeta med svenska förebil-
der. 80 sidor —massor av bilder. 

ALLT OM HOBBYS BOKKLUBB TILLÄMPAR MJUKA REGLER 
1. Medlemskap i AoH:s bokklubb 
är en form av abonnemang pä ny-
utgivna böcker inom något eller 
några av specialomrädena Flyg, 
Bil, Båt eller Tåg. 
2. Medlemskap erhålles genom att 
sända in namn och adress, använd 
svarskupong pä sidan 50. Med-
lemskap avsäges genom en enkel 
anmälan. 

3. Medlem erhåller våra böcker till 
förmånspris som l igger 20-30 °/° 
under ordinarie cirkapris. 
4. Våra böcker skickas som tryck-
sak och inbetalningskort medföljer. 
Medlemmarna har därmed möjlig-
het att se om den aktuel la boken 
intresserar dem innan de betalar. 
5. Medlemmens enda åtagande är 
att inom ca 8 dagar återsända er-

hållen bok om han/hon ej vill 
köpa den. Medlemskapet upphör i 
detta fall om inte annat besked 
I äm nas. 
6. Medlemskapet förnyas då en 
bok betalas. Nästa bok skickas au-
tomatiskt i sinom tid på samma 
sätt. 
7. Medlemmarna kan köpa de fles-
ta av förlagets böcker till förmäns-

pris, se denna och kommande an-
nonser. Beställning sker i detta 
fall genom insättning av aktuellt 
belopp pä bokförlagets postgiro nr 
4 99 95-4 (obs ej samma postgiro 
som tidningen). 
8. Vid adressförändring måste även 
medlemmens specialområden) an-
ges. 

ANDRA BÖCKER OM HOBBY 

Än pinglar spårvagnarna av 
Per Rickheden, Jan Jangö och 
Bo Holmgren. Boken skildrar 
de tio senaste årens spår-
vagnshistoria och kan om man 
så vill ses som ett komple-
ment till vår bok "Hej Spår-
vagn". Boken innehåller dess-
utom många ej tidigare publi-
cerade äldre spårvagnsbilder. 
32 sidor. Pris 24:75 
(Bokklubbens medlemspris 
21:— inkl porto) 

Alla våra spårvagnar 
De båda böckerna "Hej Spår-
vagn" och "Än pinglar spår-
vagnarna" i ett enda band. 
Begränsad upplaga på endast 
326 numrerade och signerade 
exemplar varav en stor del re-
dan är såld. Pris 65: 

I Järnvägshobby 1 kan du läsa 
allt från leksakstågens histo-
ria till modernt järnvägsbyg-
ge, veteranjärnvägar och tra-
fik. 96 sidor, 144 bilder. 

Pris 35:—
(Bokklubbens medlemspris 
27:50 inkl porto) 
Järnvägshobby 2 kommer till 
hösten. 

1/eteraner 
Ilar 

Veteraner och Modeller. Allt 
om Hobbys jubileumsbok in-
nehåller över 200 foton och 
ritningar. 28 artiklar, en del av 
det bästa som skrivits om 
hobby under 30 år samt en del 
nyskrivet material. Pris 23:50 
(Bokklubbens medlemspris 
17:75 inkl porto) 

Allt om Hobby Box 9185, 102 73 Stockholm, Tel. 08119 40 40 
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Tysk Blackburn monoplane 1912 — förebilden i Shuttleworths collec-
tion. Planet fick 15 °/o flygbonus. 

Sorrell Hyperbipe — välflygande modell med staggerwing. R Under-
wood kom tväa med planet. 

Resultattavla i klass F4C 
SCORES 

PLACE' GOMPETITOR W~ COUNTRY MooEt. '/~ STATIG RouNol Rou.o2 Rouwo3 ~tT~~ 
1 ', M.REEv@S 10 G.BRITAW Fou¢.+IrR R.>;4 l0 17$4 2250 2503 2585 5369 
2 ~ Q.uNoeaw000 24 u~S.A So¢acLLNvoeeB~ve l0 2682 1983 2258 2470 515'2 

3 ~ S.ROu55EAu 2S FtZwwlC-t CA02~ S 2553 1142 2284 2518 5071 
¢ R.NELITZ 21 CeN4DA D.H.CNiVMUNK 5 2696 1448 1790 2345 So41 
5
6 

T•MELLENEY I r6.BR1~4~N O.N MorwMiNOQ 5 2s40 172g 2024 2420 4960 
R.FOupUEREAu ' S FQANCE C.A.P. 20 5 2253 2311 2706 2487 4959 

'7 
$ 
9 ~ 

Q.WISCHER 
g.TAVLOR ~---- 

I$ u.S.A. . 
19 G.6aIrwl~Noan+aav 

PIEL EaY+.CP75o $ 2702 1915 2085 
2756 

2228 4:930 
B.Nloow ?D 2J43 2707 2776 4919 

S.SAu~Ea 6 u.S.A• FAIRCNIIARANGER 5 271E 1835 1916 214¢ 4857 
10 A.STEINBERGEt2 ~ WGE¢MANy BIACI[BoRN 191Z IS 2274 2282 2029 2st•3o 4704 
I I F.KNOWLES 3 CANACA O H.TIGER MOT'll 10 2245 2og6 2186 2376 Q.b21 
12 ~ _W_REGER _ 

13 ' P_Mu~~ER -- — 
16 W.GEQMAu~FAIRCHiUODT.Ic1 
13 SlriaztRw+c 

$ 2213 2065200¢ 225$ 4466 
CuRTISS P6E 10 2382 I551 1764 /' 3935 

14 ~ W.EISENREICH 7 W.GERMIwY ~Bunat7~ycMc~rreR;lO 1632 1814 IQO¢ 2187 3819 
l$ E 411RT ¢ SWITtEQuwD~M.6.2.Coc.l6a1 5 2129 1024 1433 1608 3737 

16 
r E.ST2oMvzulsr 2 SWEDEN ~S~ARMANN PI 5 1489 122.3 1360 1973 3462 

17 H.DAGG 8 IREuwo ~MILESMA6ISTER 5 1352 16- fI 1422 1845 3274 
I$ R. DERY 14 FRANCE BuucE~L I 3'S l0 1254 1475 1366 1912 3166 
19 T•M`CcLLUM 17 IREiANo ;TIOSV ►JIvoER O 2528 35'S ~' /' 2B81 
20 T.SµORTT ~b IaEuac 'ForacaWu~44 10 1412 lob$ /1443 28ss 
21 3•STROMQUIST_ 20 SWECEN SAAB ~17 10 1894 ~" 604 /' 249fi 
2~ 
23 

7•Sw~Fr _ 
N• 13TORQUIST 

12 ~NAOA ! y,rpCO —_ 
II _SWEDEN j70DEL 126 

10 23_54_ 
5 1957 

. 92 
36¢ 

/ 
io0 

/ 
~ 

2446 
2321 

RESULTAT (STANDOFF-SKALA: 1. F. Coulson, England, Thunderbolt, 1 265 p, 
2. G Smith, England, Pomilio PE2, 1145 p, 3. E Wagner, Tyskland, Flamingo, 
1 084 p, 4. G Foss, England, Loving, Wayne, 1 073 p, 5. R Dery, Frankrike, Bii 133, 
1 057 p, 6. J Rousseaus, Frankrike, CAP 20, 1 036 p, 7. 011e Bergqvist, Sverige, 
Jenny JN4, 1 033 p, 8. M Jonckheere, Canada, Tempete, 982 p, 9. P Boissiere, 
Frankrike, Tempete, 981 p, 10. D Paquette, Canada, Liberty B, 977 p, 11. G Ri-
denti, Italien, F4U1, 944 p, 12. Kjell åke Elofsson, Sverige, Bu 181, 941 p, 13. A 
Hrubesch, Tyskland, Fw 190 A8, 919 p, 14. Arvid Holmblom, Sverige, P51 Mus-
tang, 912 p. 16 tävlade totalt. 

Fransk Bucker 133, R Dery. 

Schweizisk Curtis P 6 E. 

Stilig Fairchild Ranger byggd av S Sauger. 

Strömqvists Sparmann Sl A rön-
te iviss mån samma öde, me-
dan däremot Hans Björkqvists 
Jodel 126, som också var byggd 
enligt förebilden, fick bättre po-
äng. Sparmann-jagarens flyg-
ningar med Esbjörn vid spakar-
na måste dock med hänsyn till 
vädret ses som en god presta-
tion. Både Jodeln och SAAB'en 
hade trimningsproblem, som 
gjorde flygningarna mindre lyc-
kade. Den nya viktgränsen — 6 
kg —som gäller från 1979 kan 
avhjälpa de sistnämnda flygpla-
nens balanssvårigheter. Resul-
tatlistan ger alla detaljer och vi-
sar också det svenska lagets 
placeringar. 
Fransmännen ställde upp med 
två modeller av CAP 20, som 
uppenbarligen går att hantera 
väl i luften. Rousseau placera-
de sig på tredje plats och Fou-
quereau på 6:e, detta trots att 
den senare hade väsentligt hög-
re flygpoäng. 

Summerar man resultat och 
intryck kan sägas, att det sven-

ska lagets motgångar mycket 
beror på att dokumenteringen 
ej anpassats till de nya regler-
na, vilka aldrig nått svenskt 
luftrum, samt att modellerna 
måste flygas mer före tävling-
en. Det senare kan förefalla 
naturligt, men om man betän-
ker att det tar närmare två år 
att bygga en modell i VM-klass 
och möjligheterna att flyga 
från permanentad bana i Sve-
rige är begränsade, kan det 
kanske i det här fallet ursäk-
tas. Oflugna modeller till VM 
är inte något nytt eller ovanligt 
även från andra länder. Exem-
pel härpå är Bob Underwoods 
Hyperbipe, som gjorde sin pre-
miärflygning på VM och dess-
utom placerades på 2:a plats. 

Inför nästa VM, som går 
1980 i Ottawa i Canada skall 
planeringen börja nu och lär-
domarna från Woodvale hoppas 
jag resulterar i ett starkt lag 
med chanser till bättre place-
ringar. 

Göran Kalderen ■ 
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Konstruktion och tillverkning '~E~ 

COW BOY 
Sågad balsabyggsats med flertalet RC-tillbe-
hör. 1-3 servon. Spv 110 cm, vikt 1,2-1,4 kg, 
motor 2,5-3,5 cc. En lättbyggd och välflygande 
modell. Svensk byggbeskrivning steg för steg. 

pris 130~—

RC-ELEKTRONIK 
l 
~ 

Ixr~sir ~~ 
~ ~ ~ f 

~" ~ 

Alla våra byggsatser har väl genomarbetade 
svenska byggbeskrivningar. Konstruktionerna 
är våra egna. Byggsatserna är våra egna och 
satserna är kompletta med lödtenn. 

RC-SÄNDARE S5 
Byggbar upp till 7 kanaler. Prisexempel för 
fyra kanaler med ackar och kristallpar 610:—

RC-MOTTAGARE M5 
Endast 32 g för sju kanaler. 
Färdig 250:— Byggsats 142:—

PRESENTERAR 

BA4-6 
i skala 7 : ~5 

Spännvidd 2,22 meter Motor Prop-drive och 10 cc 
Längd 1,84 meter eller 15 cc och uppåt 
Vikt 7,5-8 kg Normal flygfart 40-50 km/h 
Vingbelastning 55=60 g/dm2 Skala 1:2,5 
Vingyta 130 dm2

BYGGSATSEN innehåller sågade spryglar och spant, motorkåpa 
i glasfiber, stöttor av aluminium, samt en mängd färdiga detaljer. 

PRIS 
7350:-

/0 

CESSNA 177 
Sågad balsabyggsats med flertalet RC-tillbehör. 1-3 servon. 
Spv 117 cm, vikt 1,3-1,5 kg, motor 2,5-4 cc. En lättbyggd 
och välflygande modell. Svensk byggbeskrivning steg för steg. 

Pris 175:—

LADDAGGREGAT LA3 
Färdigt 165:— Byggsats 105:—

LADDAGGREGAT LA4 
Färdigt fr 215:— Byggsats fr 145:—

CAMPINGLADDARE 
Färdig 162:— Byggsats 85:—

Byggsats 280:—SKOTVINSCH 

VARVTALSKONTROLL 
Max 4 A Färdig 230:— Byggsats 140: 
Max 10 A Färdig 265:— Byggsats 175:—

RELÄAUTOMATIK 
Färdig 140:— Byggsats 90: 

TVÄRTEMOT 
Färdig 39:—, 45:— Byggsats 25: 

SERVOTESTER 
Färdig 125:— Byggsats 50: 

DIODMÄTKROPP Byggsats 7:—

Beställ vår katalog! 5;-

Distributör 

Kerstinbodagatan 12 
641 00 Katrineholm 
Te 10150/188 66 

MINI FOX 
Plywoodbyggsats, sågad och stansad med hög 
kvalitet. Längd 440 mm, bredd 165 mm, motor 
0,8-1,5 cc. Svensk byggbeskrivning steg för 
steg. Pris 62:—

N Y H E T 

Färdigt servo med 
NE544—elektronik. 

Sensationspris 

9~' ■ 

Kerstinbodagatan 12 
641 00 Katrineholm 
Tel 0150-188 66 
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Nils HOBBY 
din 

HOBBYAFFÄR 

GÖTEBORG PRINSGATAN 4 ~ 413 05 GÖTEBORG ~ TEL.:031-24 61 03 

CANNON special 520 
kCompakt 4-Kanalsanläggning för 
kärror från 0,8 till 10 cc. Sän-
dare i vinylöverdragen aluminium 
med öppna spakar. Mottagaren har 
dim. 52x42x18 mm. Servo typ CE-4 
med 1 , 6 -1 , 8 kpcm dragkraft . Dim. 
38x35x18 mm. Accar 250 eller 500 
mAh. 

20irabatt på ZINGER snurror! 

Valfiskens gata 815 • 136 64 Handen •Tel: 08 -7779113 



~rr~~ 
~~~cEror~ic introducerar ROYAL 

Electronics produkter 

Alltsedan ROYAL Electronics levererade sin första 
radioanläggning 1967 har många modellflygare värl-
den över lärt sig uppskatta ROYALS R/C produkter 
för sin höga kvalitet och tillförlitlighet. 

Den ROYAL CLASSIC som vi i dag erbjuder, har 
under åren genomgått många förbättringar. Den har 
gemensamt med alla ROYALS R/C produkter den 
tillförlitlighet och funktionssäkerhet som du har rätt 
att kräva av den utrustning du anförtror din värde-
fulla modell. ROYAL Electronics är också känt för 
sin goda service och sin omsorg om sina kunder. Vi 
på ERREL Electronic, som marknadsför ROYALS 
R/C produkter i Norden, kommer att göra allt för att 
uppfylla det förtroende som visats oss. Det innebär 
bl .a. att vi utöver den gedigna fälttest som görs på 
varje radioanläggning innan den lämnar fabriken, 
kommer att testa samtliga annläggningar före leverans 
från oss. Vi kommer givetvis också att lämna samma 
förnämliga garanti — 90 dagar fri service och fria delar 
oavsett orsak och därefter ett års garanti för material-
fel. 

Samtliga produkter med undantag för ROYAL 
CLASSIC och ROYAL CLASSIC CUSTOM säljs 
som byggsats med genomarbetade instruktioner på 
svenska. 

Alla R/C anläggningar använder samma H F-modul 
och samma hyperkänsliga mottagare. HF-modulen 
är utbytbar til l samtliga nu godkända frekvenser 
och kommer att finnas ti l lgänglig för framtida fre-
kvenser och modulationstyper. 

ro 

FÖLJANDE PRODUKTER MARKNADSFÖRS 
NU I SVERIGE: 

ROYAL 
CLASSIC 

ROYAL 
OMEGA 

4, 5, 6, 7, och 8 kanaler R/C system. 
Tillverkad för Sverige. Hög kvalitet 
till lågt pris. 

"Superradio" i byggsats. Utvecklad 
för precision och hög funktion. Har 
allt det där extra du alltid önskat 
och mer. ROYAL OMEGA har 
bl.a. 
o HF—modul. Utbytbar på fältet. 

Alltid trimmad till sin frekvens. 
Enkel uppdatering till framtida 
frekvenser och moduleringstyp. 

o Öppna metallspakar. 
o Servoutslag och servoriktning 

är fullständigt justerbart från 
sändaren. 

o Tangenter för programmering. 
o Elektronisk mixer för klaff/ 

skevroder och sid-/höjdroder. 
o Programmerbar timer för in-

byggnad. 
ROYAL 
CLASSIC 
CUSTOM o Färdigbyggd "superradio" med 

många av OMEGAS funktioner. 
ROYAL 
PRO—TACH o Varvtalsräknarefär exakt och 

enkel avläsning. Fototransistor 
för hög känslighet. 

ROYAL 
TACH—TRONo Varvtalsregulator för helikoptrar. 

Håller varvtalet konstant under 
olika belastningar. 

ROYAL 
SERVON o GRENRON Det optimala servot 

för dej som behöver kraft och 
precision. Kullagrar. Royals 
N E544 förstärkare. 

o KPS-15. Starkt Robust. Kan 
fås med NE544 förstärkare. 

o RS-4 Snabbt normalservo. 
o RS-5 Normalservo med extra 

kraft. 
0 1/2 A Minstingen för små utrym-

men och låg vikt. 

ERREL ELECTRONIC 
Stellavägen 16, 17561 JÄRFÄLLA 
Sänd mer information om de produkter jag har markerat. 
❑OMEGA ❑CLASSIC ❑CLASSIC CUSTOM 

❑PRO—TACH ❑TACH—TRON ❑ROYAL SERVON 

❑TIMER 

SÄND INFORMATIONEN TILL: 

Namn 

Adress 

Postadr 

Telefon / 

12 
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Modellerna med modulsystem -Byt vingpar efter typ av f lygning! 

E 

Renrasig modell för konstflyg eller 
pylon, Spv, 1650 mm, Modellen är för—
sedd med helt rak vinge och symetrisk 
vingprofil samt försedd med skevroder 
varför den endast rekomenderas för den 
erfarne flygaren då flygegenskaperna 
är att jämföra med en multimodell, 
Färdigplankade vingar, Pris: 470:—

CORONA 
Hang eller termikseglare med spv, 2495 mm, Corona har en lägre ving—

belastning än Halton Special, då den har en vinge som byggs runt en 

cellDlas tkärna vilket ger en lätt och oerhört stark vinge.P ris: 395:—

HALTON SPECIAL 

En högvärdig färdigmodell för termik eller pangflyg med spv, 2495 mm, 

Modellen levereras helt komplett med färdigklädda vingar samt skruvar 

för servomontage, Avsedd för 2 kanals radio, En modell som lämpar Sig 

väl för både nybörjare som avancerade flygare, Pris: 646:—

Samtliga segelmodeller i E,m,P, serien är försedda med färdigformade kroppar 
i en ny otroligt stark A85 plast vilket ger en mycket lätt kroppskonstruktion, 
Alla byggsatser är försedda med bygganvisning på svenska samt innehåller för 
bygget alla erfoderliga detaljer sAsom Aralditlim, linkar, stötstänger,dock 

y ej vingklädsel, Komplett reservdelsprogram finnes till modellerna vilket ger 
T en bra trygghet om nAgot skulle hända, Dessutom den unika möjligheten att 

kunna växla vingpar efter flygförhållandena för dagen utan några som helst 
`_ ingrepp pA modellen, Beställ gärnavAr gratiskatalog där du finner fler segel 

oochYmotormodeYller, 

Y Y YYY Y YY YY 
I 1 I ~~ I ~~ 1~ 1~ I 1 1~ I ~~ 1 I ~~ 1 I 

SUPERFLY 

Högvingad trainer för 3-4 kanalers radio, 
Modellen är försedd med glasfiberkropp i 
vit eller röd färg samt färdigplankade 
vingar, Utmärkt för ex,vis sjöflyg, Rek, 
motorstorlek 0,25-0,40, Spv, 1370 mm, 
ARF—byggsats, pris: 395:-

74 ~„ 

FOR 
CO, i APOGEE 

C~ 

Detta är en pangseglare med spv, 1885 mm, Den 
kan byggas för 2-3 kanaler och hat i 3 kanals 
utPärande goda resurser för konstflyg, Färdiq—
plankade vingar. Pris: 430:—

HÄMTA VAR GRATISKATALOG ! 

Generalagent och distributör för E,m.P, och W k E mod els i sverige är: 

HB. RC-61fGGSATSER •JÄRFÄLLA 
Handformarv. lc 175 71 Järfälla Tei.tid 18-19 0758-38843-57304 

13 
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PIPER J-3 CUB 
Alltför välkänd modell 
för att kräva närmare 
presentation 
PRIS: 201:50 kr 

RYAN STA 
Suverän byggsats för skalamodell 
PRIS: 373:75 kr. 

`~ 

~ 

SMITH MINIPLANE 
Välflygande modell och bra 
utgångsmaterial för populär-
skala. 
PRIS: 253:50 Kr 

Kom och bekanta Dig med vårt stora sortiment av byggsatser. 
Vi finns i den gula släpvagnen. 
VÅRA PRISER TILLHÖR DE LÄGSTA I SVERIGE JUST NU. ÖVERTYGA DIG SJ.~,LV:: 

Valdus Hanssons väg 10 

S-440 06 GRÅBO, SWEDEN 

Telefon 0302 - 412 85 

PS. 
KOM OCH FRÅGA OSS OM 
BUD NOSEN OCH DAVE PLATT. 
FRÅN HÖSTEN -79 KOMMER VI 
ATT LAGERFÖRA DESSA 
PRODUKTER TILL MYCKET 
FÖRMÅNLIGA PRISER. 

14 



AEROBATIC-PROGRAMMET MED PITTS S-2 
PIERRE ÄR EN AV SVERIGES TVÅ AEROBATIC FLYGARE SOM HAR TILLSTÅND ATT FLYGA LÄGRE 
ÄN GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

1. inverterad fiatspinn med rök. Avslutas på 500 ft. 

2. Lomevak (den enda manöver där ett flygplan stiger 
med stjärten före!) Se fig! 

3. Dykning med Slö looping och momentrolls utgång. 

4. Gyroroll. Flygplanet stiger upp under roll. Skev-
rodren slutar verka varvid motorn skruvar flygpla-
net runt. Avslutas med stjärtglid. 

5. Upptagning ur (4). ll2 roi% hjulning 1 l2 varv. A v-
slutas med kvickroll. 

6. Fyrkantlooping. 

7. 3l4 /ooping följd av halvroll. 

8. Stigning följd av hjulning med utgång inverterat. 

9. 'Negativ upptagning' 

10. Kvickroll under 45° dykning. 

l 7. Rollande cirkel. Under ett varvs flygning utförs 
fyra rollar. 

l 2. Hjulning. 

13. Halv vertikal roll under dykning, upptagning 
följd av hjulning samt 1 /2 vertikal kvickro/% på 
väg ned'. 

74. Avslutning medelst hjulning samt förbiflygning 
med 90~ vingg/idning 100 ft före /andning. 
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Lördag 2 juni 

kl. 09.30 

kl . 10.00 

kl. 11.00 — 
14.00 

kl. 11.30 — 
14.00 

c:a 12.00 

c:a 13.45 

kl. 14.00 — 
14.30 

kl. 16.00 

kl. 14.45 — 
17.30 

kl. 18.00 

Söndag 3 juni 

kl .10.00 

kl. 12.00 — 
13.00 

kl. 13.00 

kl . 17.30 

kl. 18.00 

kl. 20.00 

Måndag 4 juni 

kl. 01.00 

kl . 10.00 —
13.00 

kl. 13.30 

kl. 14.00 

kl. 16.00 

Domarnas bedömning av deltagande skalamodeller pågår fr. 
kl. 09.30 och hela dagen. Deltagande och utställda modeller 
i depå. 

Rundflyg av Birkaflyg börjar och pågår under dagen. Barkar-
by Flygklubbs flygplan och övriga deltagande flygplan upp-
ställda iflygklubbens depå. 

Tävlingen 'Publikens vinnare' pågår. Se programmet. 

Flyguppvisningar. Defilering för presentation av deltagande 
flygplan. Omedelbart därefter 

Konstflyg av Pierre Rolländer i Pitts S-2. (Se programmet) 
Flygning med hembyggda autogiro, s.k. 'Humlan'. Flygning 
med DH. Chipmunk m.fl. av de utställda och besökande 
flygplanen. 
'Paraden' avslutas med 

Konstflyg av Emilio Ascårate, med Tiger Moth. (Se program-
met). 
Emellan de 'bemannade' uppvisningarna sker uppvisning med 
radiostyrda modeller liksom med linstyrda skalamodeller. 

Tillfälle till provflygningar för deltagande skalaflygare. ~ 

Omgång I av skalaflygningarna fortsätter. Rundflyg 
Birkaflyg pågår hela dagen. 

Lunchpaus för skalaflygarna. 

Dragning av publikens vinnare 

Omgång I av skalaflygningarna påbörjas. 

All R/C-flygning upphör. 

Flyguppvisning av Orvar Bergvall med Bellanca Decathlon. 
Dessutom radiostyrda och linstyrda skalamodeller. 
Skalaflygningarna fortsätter. 

Skalaflygningarnas omgång I I beräknas avslutade. 

All R/C-flygning upphör. 

Skala-'partajet' på Blackebergs festvåning börjar. 

Skala- 'partajet' på Blackebergs festvåning slutar. 

'Måndagspasset'. Skalaflygarna flyger sina modeller i grupper 
efter resp. förebilds tidsperiod. 

Stor avslutning med bl.a. prisutdelning. 

Flygdagarna på Barkarby 1979 är avslutade! 

All R/C-flygning upphör. 

Pr~lir~inär~ 

ii 
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PROGRAM 
`fir flygdagarna på Barkarby 2-4 juni 



R/C•fIYGAREIITEN 
flyger med material från 

`YCy~e~ ~~ 

Även Du vinner på att bii vår kund. 

Vill Du träffa mig så finns jag här bland deltagarna. 

Akne Engman 

FLYGHOBBY 
SILVERSKÖLDSG. 7 • 531 00 LIDKÖPING •TEL. 0510/262 34 • ONSD. STÄNGT 

~g 



Flyguppvisning av EMEL/0 AZCARATE 
FLYGPLAN: De Haviland'Tiger Moth' 

BYGGÅR: 1931 
MOTOR: Gypsy Major 115 hk. 

Flygplanet saknar bromsar, startmotor och klaffar samt radio. 
Emilio, som 1968 började med konstflyg, var därmed en av de 
första här i landet. Idag finns i många klubbar flygare som har 
tillstånd att flyga avancerat. 

Flygprogrammet, som tar c:a 12 min. brukar åskådliggöras enligt schemat nedan. Piloten har ofta en liten 
lapp med manövrerna klistrad på instrumentbrädan för att komma ihåg i vilken ordning dessa skall flygas. 
Flygprogrammet utföres i tre moment eftersom Mothens fart är så låg att varje manöver förbrukar höjd. 

7. Halvroll följd av 1 l2 loop. 10. Spin. 

2. Looping. /1. In verterad 7 /2 Cuban roll. 
3. Hjulning (Hammerhead) /2. Looping. 

4. Långsam roll. (Slow roll) /3. Slow roll. 

5. Hjulning. 14. Wing over. 

6. Tunnelroll. (Barrelroll) /5. Barrel rol% 

7. Hjulning med 1 l4 roll. l6 och 17. Vertikal åtta. 

8 och 9. 1 /2 Cuban roll. 

19 
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DU 
SOM VILL VETA MER OM 

1' l.I'(~ ;~ 
BESTÄLL VÅR KATALOG ! 

DEN OMFATTAR MER AN 

ritningar till R~C - flygmodeller (skala-
sport -multi - seglare -Club 20 m.m. 

båtritningar till sport-, racer- och ska-
lamodeller. 

byggsatser för flyg ( och båtar ~ iträ, 
ABS -plast och glasfiber. 

6 ~ ~ olika tillbehör och en del annorlunda små-
detaljer som underlättar byggandet. 

3 '6 0 s ka la ritn in ga r - samt bilder och do kumen-
tationer för flygplan . 

1 1 5 olika dekaler: figurer, siffror, bokstä-~ 
ver och nationalitetsmärkningar. 

3 sorters tunn, tät och lätt nylonväv. Bra 
och billigt beklädnadsmaterial. 

1 $ olika färger på plastfilm ( KwikCote ~ . 
Finns i opaque, transparant och- metallic. 

Katalogen omfattar nu c :a 250 sidor i A4 format. 
Den väger nästan 8 hekto: 

Vi sänder den mot 17:- kronor i frimärken . 

.,~ 
_. 

~ ~ytu.r_

~ '-" /R 
R ;-~r. 

~' ~;~,~ 
m 
~~ ~:~'~' 

7EM1 
~ ~_ ~ ~ 

Borlunda 

24100 ESLÖV 

0413 ~ 19070 
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BARKARBY~~~FLYGKLUBB 
-~..~~  ~•..~ 

HISTORIK 

Barkarby uppläts för civil flygtrafik 1969 då chefen för Flygvapnet (CFV) och Chefen för Svea Flygkår 
(CF8) gav tillstånd för skol- och övningsflygning (start och landning). Detta utvidgades 1973 till att också 
omfatta mörkerflygning. En första förfrågan gjordes 1974 av nuvarande ordf. 011e Hemse till CFV om base-
ring av en flygklubb på Barkarby och CFl gav ett positivt remissyttrande. 
CF1 erbjöd Barkarby flygklubb (BFK) ett område i flygplatsens NO del och arrendekontrakt tecknades 
1978. 
BFK har utvecklats lugnt och stadigt under det gångna året och vi är nu 49 medlemmar. På parkeringen står 
10 flygplan och fler är på väg. Vår provisoriska klubblokal har hållits på upptiningsnivå under vintern och 
vår lilla snöslunga har fått slita ont med att hålla vägar, parkeringar och tillfartsbanor någorlunda snöfria. 
Mitt under den värsta snöperioden fick BFK erbjudande att köpa en av FV utrangerad snöslunga som 
styrelsen beslöt ott köpa. 

Några flygplan ur årets fullskala 

Björn Lövgrens SK-16 "Snoopy". Flygvapnets före detta 
skolfel. 

Orvar Bergvalls Beilanca Decathon Constant speed propel-
ler,+ 6 och —5 g. 

Bertil Larssons Lake Buccander amfibieflygplan. 

Staffan Lindens Chipmunk, byggd 1951. Ett flygplan som 
konstruerades under andra världskriget för att användas 
som skolflygplan. Ett 100 tal plan finns fortfarande i RAF. 

Jodei D 126, ett av det vanligaste hemmabyggda flygplanen. 
Ägare: Staffan Ekström, Kent Lindmark. 

Cessna 185 på flotörer med infällbara hjul. 
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MODUL-systemed 
- ingen nyhed för nss. 
Vi vån{ade bara på 
af{ plocka fram deb.. 

I över ett år har vi haft vårt modulsys-
tem på marknaden (Multiplex Combi). Då 
endast 27 MHz-bandet är tillgängligt i 
Sverige har vi legat "lågt" med detta 
system. Fr.o.m. juni -79 är dock modul-
systemet infört på alla Multiplextillver-
kade anläggningar för 27, 35 och 40 MHz. 
Moduler kommer att levereras för i Sveri-
ge tillåtna band. 

Inom varje band kan man,.som förut byta 
kristaller själv. Man kan nu också byta 
band genom att växla till annan modul i 
sändare och mottagare (eller byta hela 
mottagaren). 

Modulerna är lika för alla anläggningar. 

En modulmottagare (7 kanaler) och en li-
ten billigare enbandsmottagare för 27, 
35 eller 40 MHz finns (4 kanaler). 

Alla anläggningar har "Diagnoskabel" som 
ersätter radioförbindelsen sändare - mot-
tagare. Kabeln ansluts mellan laddjacken 
på sändaren och laddkontakten på mottaga-
rens strömbrytarkabel varvid anläggningen 
kan köras utan moduler. Vid en tävling 
behöver därför inte sändaren lämnas in 
till depån utan endast sändarmodulen. 
Trimning, kontroll osv. på modellen kan 
således utföras utan att någon störs. 

Sändarens radiofrekventa signal kommer 
från sändarmodulen och därför går ingen 
signal ut när modulen är uttagen. Som en 
extra säkerhetsåtgärd bryts sändarsigna-
len så sn,a'rt som diagnoskabeln sätts in i 
sändarens laddjack. 

Multiplex blir genom detta nu helt genom-
förda modulsystem enkelt att anpassa till 
ev. framtida nya frekvensband; endast nya 
moduler och kristaller erfordras. 

I övrigt: Multiplex FM-system (vi har ej 
längre AM) har varit längst på den svens-
ka marknaden. Vi har erfarenhet och kan 
reparera om det behövs. 

Box 140 10. 161 14 Bromma 
Butik: Gallerian Tel. 08-252510 
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Sanningens minut eller... 
Efter att ha tillbringat allt ifrån 400-500 upp till 800-900 
timmar tillsammans med SKALA-modellen, de sista 75-
100 timmarna med den i nästan färdigt skick, har byggaren 
växt samman, bildligt, med modellen. 

I byggets början rör sig snacket med kompisarna (och 
hustrun) mest om förebilden och alla dess varianter och vad 
dessa varit med om. Efter några månader dyker problemen 
upp —vilken motor är den bästa för just den här kärran —
vilken typ av infällbara lindställ skall monteras —klaffar 
eller inte klaffar —hur skall radion få plats utan att synas 
i sittbrunnen — o.s.v. Många råd och tips kommer från 
kompisarna (och hustrun). Råbygget närmar sig slutet och 
nya problem dyker upp —vilken av de olika D- modellerna 
som det lyckats forskaren skaffa dokumentation för skall 
nu modellen göras efter —hur långt i detaljrikedom skall 
man gå — o.s.v. Åter duggar tipsen och råden från kom-
pisarna (och den förstående hustrun). 

Tid för ytbehandling och målning närmar sig, liksom 
anmälningstiden för Skala flygdagarna på Barkarby. Lika 
många skalabyggare som det finns, lika många sätt att 
ytbehandla och måla finns det. (Hustruns förståelse när-
mar sig det otroliga). 

Servon, linkar, reglage, ventiler, mottagare, accar, ställ, 
tank —allt det nödvändigaste gick att klämma in i kroppen 
och vingarna trots allt. Provflygningen, liksom Skalaflyg-
dagarna på Barkarby, är nu nära. 

'Blåser det inte för mycket idag, asplövet rörde sig visst 
lite? "Det börjar nog regna! (från klar himmel?) 'Jag mår 
inte bra. ' (har ont imagen —nervös?) Nåväl, många upp-
muntrande och positiva ord från den (fortfarande!) för-
stående hustrun och de inte minst nyfikna kompisarna gör 
dock situationen alltmer hållbar. Väl på fältet, ett sista för-
sök — 'går inte servona sakta? ' —men inte. Alla checkar 
genomförda, motorn igång, radion checkad, alla roder åt 
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RC ELEKTRONIK PRESENTERAR 

N/RO80 
Världsledande på radiostyrda 
HELIKOPTRAR 
BILAR 
BÅTAR 

9 OLIKA HE LI KOP7RAR, därav 7 i skala. 
Autorotation standard i Falcon Mk 2, som tillbehör till övriga. 
Trimnings- och flygträningshjälp kan erhållas efter överenskommelse Snabb Reservdelsservice. 

Prisex. Falcon 1195:— * Gazelle SA-341 G med 6-bladig inbyggd stjärtrotor 2250:—

HGK 
Glödstiftsmotorer 
Alla har schi.irleportning, hårdförkromade cylindrar, smidda dural-
aluminium vevstakar, m.m. 

Prisex. HGK 3,5 cc RC inkl. dämpare 330:—
HGK 6,5 cc RC inkl. dämpare 450:—
HGK 7,5 cc RC Heiikoptermot. 485:—

JR Propo single side shift FM 
RC- anläggningar från 4-7 kanaler har alla öppna spakar, kullagrade minia-
tyr- Servo med 3,3 kg dragkraft. JR FM- anläggninar är Super smalbandiga 
för största störokänslighet, mindre än halva bandbredden mot andra FM-
anläggningar. 
1 års garanti. Egen Serviceverkstad. Säker reservdels- och tillbehörstillgång. 

Prisex. JR4 3 Ekonomiservo, accar, laddaggr. 1385:—
JR4 3 Contest servo, 1595: 
JR5 3 1670:—
JR7 4 2295:—
JR5 4 Helikopterradio med ATS 2275:—

RC ELEKTRONIK Järnvägsgatan 22.332 00 Gislaved - tel. 0371/107 09 
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rätt håll (för hundrade gången!), vindriktningen, allt klart 
(hustruns tummar vitnar). Några ruschar efter banan för 
att känna att allt är O.K. och 'go'. Ny tankning och SAN-
NINGENS MINUT har inträtt! Pådrag —hastighetsökning 
— flygfart —lättning (den flyger!?) —stigning till höjd för 
första sväng och sedan åter för trimning (ingen trimning 
behövs!?). Vilken känsla! Alla fjärilar i magen utflugna 
— mjukt och fint flyger kärran runt himlen (hustrun ler 
och suckar). Kolla lågfarten inför landningen. Inga problem. 
Landningsinflygning och landning. Vilket flyt! Vilken 
sättning! 'Helt skalenlig!' 

Kärran klar, provflugen och hel! Anmälan till Barkis?? 
Hustrun har för säkerhets skull fyllt i och skickat in an-
mälan frätt tid. 

Några flygningar finns tid för innan Skalaträffen infaller 
och publiken och medtävlare andlöst blir vittne till den 
mest fulländade modell och fantastiska flygning som skå-
dats någonsin, både här och annorstädes! 

Nåja, stort är att vinna, större är att deltaga. Nästa år, 
så ~



team orbo - entusiaster för entusiaster, vet vad hobbyn 
är, vet vad det gäller, vet kraven, har kunnandet, har 
grejerna och kan plocka fram resurser. 
egen verkstad för RC-service. 

Butik: Lidgatan 20, Solna. Telefon 08~ 83 25 85. 
OBS Hobbytider! ! : månd, tisd, torsd kväll 18-20 

lördagar 10-13 (juni, juli, aug. stängt 
~~ 

ORBO elektronik/hobby ab 

zs 



Flygscanner från 1.170:-
9 eller 16 kanaler. 

Kristaller från . . . . . 45:-
Antenner, bas eller mobil. 

f ~ Prova 
~_ ._- . ~~`` PELTOR 

headset 
från 560:- utan kontakter 

Bullerdcimpande hörselk8por 
bullerkompenseradrnikrofon. 

Träna Engelska med 
Sthlm Volmet 

eller Bromma AT15 
Inspelade kassetter — 17, 50:'-/st. 

VHF 1 10-140 MHz Mycket god känslighet. Även intercomanliiggningar 

Begär prospekt ! Vi utför även 
BEG E-AVCOM service på headset. 

Box 16, 146 00 Tullinge. Tel. 08/778 22 22 äv. kväll 

UPPSAIA's STÖRSTA I~IoBeY4~F4R... 

~'å~~~~~ 

• HODEI.L~L.~1G 
• ASILAR 
• P~.S.TAR 
• TILLPyENOR 

~. 

,~ 

• ~C - ~,~11..~~~N 1r4G1s,Q 
• F.~.i..5~ ,. .. 
• t✓tb~~.1.~.J~~1~tVlS.C.~ÅQ 
• p~,.~,5-t-8 TSE~ 

MO~ELLH088Y 
SVART~GI~GRTAN 6 , UPPSALS TES. Ot8 - l'LOS ~O 
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ARLANDA 
Vi har svarat för byggnads-
konstruktioner, teknisk-ekonomiska 
utredningar, bergteknisk rådgiv-
ning, teknisk kontroll samt bygg-
administration —projektdokumenta-
tion, samordning, tidplanering, 
kostnadsstyrning, upphandling. 

LANDVETTER 
Vi har svarat för byggadministra-
tion —projektdokumentation, sam-
ordning, tidplanering, kostnads-
styrning, upphandling . Genom 
Markdata AB har vi också med 
hjälp av terrängmodell utfört mass-
beräkningarför produktionsstyr-
ning och volymkontroll. 

TYR~NS 
BYGGPROJEKTERING, PROJEKTADMINISTRATION, UTVECKLING OCH SPECIALPROJEKT: MÄSTER SAMUELSGATAN 42, FACK, 103 40 STOCKHOLM, TELEFON 08-22 09 40. 
MARKPROJEKTERING: MASTER SAMUELSGATAN 42, FACK, 103 40 STOCKHOIM, TELEFON 08-22 19 40. LABORATORIUM, GRENSTIGEN 2 A, 181 33 LIDINGÖ, 
TELEFON 08-765 67 25. INDUSTRIPROJEKTERING: INGENJÖRSBYRÅN KAILERSJp 8~ TREPP AB, VRETENVAGEN 30, FACK, 171 20 SOLNA, TELEFON 08-98 19 40. 
TEKNISK DATA6EHANDLING: NORDISK ADB AB, MASTER SAMUELSGATAN 42, BOX 40198, 103 44 STOCKHOLM, TELEFON 08-24 63 35. MARKDATA AB, MASTER SAMUELS -
GATAN 42, BOX 40198, 103 44 STOCKHOLM, TELEFON 08-23 58 50. REGIONKONTOR: VARVSGATAN 33, 951 34 LULEA, TELEFON 0920-270 27, 247 65. KYRKOGATAN 20, 
852 31 SUNDSVALL, TELEFON 060-15 79 80. NORRA STRANDGATAN 1, 703 61 ÖREBRO, TELEFON 019-12 42 70 
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PROCTOR ENTERPRISES CORP. 

Förutom byggsatserna nedan: 

Utsökta tillbehör s. s.: Vantskruvar, raggvajer, 
roderlina, block, instrument, m.m., m.m. 

ANTIC MONO 
Komplett byggsats. 

• Minns Dessa fantastiska Män  
Lättbyggd och lättflugen modell 

• Svensk bygganvisning. 
• Spännvidd: 207 cm. Lämplig motor 40 — 60 

ANTIC BIPE 
Komplett byggsats. 

~ 

• Tvåsitsig, dubbeldäckad Antic. 
• Flyger långsamt och realistiskt. 
• Vingyta 1 m2 ! Spännvidd 162,5 cm. 
• Motor: 45 och uppåt. 

RC-fl 
Tel. 08/760 10 85 (18-21) 
Ängsullsv. 4, 162 46 Vällingby 

NIEUPORT II 
Komplett byggsats 

• (Leveranstid ca 8 veckor.) 

• Stor modell i skala 1:4, 8 (2 1/2" — 1"). 
• Byggsatsen medger stor skalariktighet. 
• Spännvidd över 1,5 m! Vikt ca 3,8 kg. 
• Motor: 60 

'"'"'ANTIC 
Komplett byggsats. 

• Modell som Antic-mono. 
• Spännvidd: 142 cm 

Lättbyggd och lättflugen. 
• Svensk bygganvisning. 
• Motor: 25 — 35. 

F lottörsats 
Till Antic-mono och Antic Bipe. 
Komplett byggsats. 



.~ 

Ett otroligt litet 
mästerverk 
G-MARK. 12 BOXER 
Världens minsta serietillverkade 
boxermotor för RC. 

Data: Slagvolym 1.98 cc 
Slaglängd 10,15 mm 
Cylinderdiameter 11,2 mm 
Vikt utan glödstift 138 g 
Propeller 7-8 x 4-3 

Pris: Standard Boxer 395:—
Black Boxer 425:—

Wollmar Yxkullsgatan 1. 116 50 STOCKHOLM 
Tel 08/44 23 23 

~.~~ ~~~,~~ ,~~ 

•• ~ ' • • 

lnnare (gäller endast lördagen den 2 juni 1979) 

Vilka modeller får Du rösta på1 
Din favoritmodell finns inom depåområdet och har ett nr framför, detta nr antecknar Du på röstsedeln 
samtidigt fyller Du i namn, adress, postadress och telefonnr. Röstsedeln lämnar Du in vid kiosken där 
anvisning finns. 

Röstsedlarna skall avlämnas mellan kl. 09.00 = 15.00 lördagen den 2 juni. 

De röstsedlar som avgivits på vinnande modell deltager i en dragning som sker kl. 16.00 samma dag 
(utannonseras i högtalarna). Priset till vinnaren är en hemlighet som avslöjas i samband med drag-
ningen. 

Ägaren till publikens favoritmodell tilldelas publikpriset i samband med tävlingens prisutdelning 
måndagen den 4 juni 1979. 

Funktionärer och deltagare äger ej rätt att rösta. 

— — ~ 

so 



Cessna 152 är världens mest köpta skolflygplan. Inte att 
undra på: den är lätt att flyga och har mycket goda 
manövrerings- och stallegenskaper. Den är beprövad och 
tål nybörjarens ibland omilda behandling vid landningar. 
152-an är outstanding i många avseenden! 110 hk Lycoming 
högkompmotor, som går på 100-oktan-bränslet. 2.000 
gångtimmar. Pre-selectklaffar. 28 V elsystem. 

SWEDAIR AB 

ANDRA VIKTIGA DATA OM CESSNA 152 II 
Marschfart: 107 kt (198 
km/tim) 

Startsträcka över S0, ft 
hinder: 408 m 

Max tillsatsvikt: 246 kg 

Stighastighet: 715 ft/ 
min (218 m/pm) 

Landningssträcka över 
SO.ft hinder: 366 m 
Max räckvidd: 690 n. m 
(1278 km) 

Detaljinformationer, får du av Evert Raadsen. 

Bromma Flygplats, Fack, 16110 Bromma, te1 08/98 19 50. 

JÄMFÖRELSENS ÖGONBLICK 

Tänker du köpa ett reseflygplan i klassen snabba 
1-motoriga till dig själv eller till flygklubben? 
Utnyttja gärna den här möjligheten att jämföra 
prestanda hos Cessna 182 RG II med prestanda 
hos konkurrerande plan av andra märken! 

Våra uppgifter är hämtade ur produkt-
broschyren för 1979. 

SWEDAIR AB 

. . ~~.~~~ 

DATA CESSNA 182RG // AKTUELLA PLANATTJÄMFÖRA MED: 

Marschfart 156 kt 
Max tillsatsvikt 593 kg 
Startsträcka över 

SO,ft hinder 479 m 
Stighastighet 1040,ft/min 
Landningssträcka 

över SO ft hinder 402 m 
Maxfart vid land-

ställsutfällning 140 kt 

Max räckvidd exkl 
4S min reserv 1135 n. m. 

Motor 235 hk 

Gångtid 2000 tim 

Bromma Flygplats, Fack, 16110 Bromma 
Te1 08/98 19 50. 

Pris: Ring Evert Raadsen.för info. Leverans kan ske antingen 
.fritt,fabrik eller,fritt Bromma. 
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Denna ritning visar ett av de många unika 
och intressanta flygplan som finns att se 
på Flygvapenmuseum Malmen. 
Det är en italiensk Fiat CR42, J 11 idet 
svenska flygvapnet,varav 72 st var i tjänst 
i Sverige åren 1940 till 1945 som jaktflyg-
plan och spaningsflygplan. 

44 x ~7~ 
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Z3STERGÖTLANDS FLYGHISTORISKA SÅLLSKAP 

fristående stödförening för det beslutade 
Flygvapenmuseum Malmen och samtidigt 
Sveriges största flyghistoriska organisation. 

Årsavgift: Minst 10:-
Postgironr:- 12 27 05 — 7 

BOX 2058 580 02 LINKöPING 

ÖFS håller kontakt med sina medlemmar via sin tidskrift 
ÖFS-meddelandet som utkommer 2 å 3 gånger per år och 
innehåller mycket av flyghistoriskt värde, artiklar, 
foton, ritningar m.m. som exemplet här visar. Medlemmarna 
får även de beskrivningar, s.k. ÖFS-profiler som utges 
över de flygplan som ingår i Flygvapnets Malmensan►lingar. 
För en skalabyggare är ett medlemskap i ÖFS en källa till 
många ideer och mycket dokumentation. 



Startl is1:a F1 ight 1 ine Frekv. grupp: svart/vit, svart, vit, brun 

Start 
nr. 

Frekvens Namn Flygplan 

_ 

Föreb. 
e ar 

Spv. 
mm. 

Motor 
cc. 

__ 

Anteckn. 

~' 1 svart/vit Per Nordström Smith Miniplane 1967 
~ 

1 120 7,5 

`3 Sven-Åke Ståhl Fokker EI I I iglo 16$0 10 Fyrtakt 

5 Lars -B B j örkeg ren Focke Wu 1 f 190 D-g _ 1941 1600 10 

7 ~~ Lennart Waltersson Bleriot XI 1809 1400 6,5 

g vit Kjel l -Åke Elofsson Bel l P-39 1940 1525 10 

1 1 Gunter Rehwinkel Waco 1932 1400 10 Fyrtakt 

13 Sten Rol lman Bu109 Monsun 1860 1600 6,5 

X15 Sören Fredriksson Cessna 310 Q 1875 1850 2 x 6,5 

ill Lars Bengtsson Fokker DVI I I 1918 1057 3,5 

~lg Karl-Erik Månsson Mi les Magister -

21 Thomas Wenzel P-51D Mustang 1g45 1500 10 

23 Mats Kesselmark Junkers Ju87 lg4o : 1725 10 Fyrtakt 

25 ~`~ Kjel l-åke~Elofsson SAAB-MFI 17 1975 1480 10 

27 svart Bengt Kreuger DH82A Tiger Moth : 1932 1425 6,5 

~2g Roy Ni lsson Cessna Hawk 1977 - 2595 15 

31 Håkan Svensson F-86 Sabre 1848 1220 10 

33 Åke Andersson Bucker Bu 133 : 1935 1475 10 

'i35 Thomas Wenzel P-51B Mustang 1g45 1520 10 

37 Uno Henningsson Hawker Fury I —

39 Berti l Carlsson B 24 D Liberator 1843 . 2280 4 x 4 

41 ~~ Bengt Kreuger S.W. l5 lgl6 1400 6,5 

43 brun Erkki Aaltomaa FI 156 Storch 1942 2375 10 

:45 Einar Edland Citabria 7 GCAA 1878 2700 15 

47 Göran Kalderen Blackb.Monoplane -: 1912 2400 10 

4g Bo Gå rds tad F84G Thunder jet 1954 1650 10 

51 Bengt Hol lme.r Fokker DR-1 1917 1200 10 

'S3 Robert Jansson A6M5 Zero 1942 1300 . 6,5 

55 Jan Carlsson Liberty Sport A 1g65 1450 10 

57 Uno Henningsson Junkers JU 290 —

59 Per Widing Klemm 35 D 1943 :.1300 2,5 

61 Joe Steen Piper Cub J3 1g43 2880 t0 Fyrtakt 

63 Bengt Käl lström Piper Super Cub 1958 ': 1810 10 

65 Christer Svensson F-51 H Mustang : 1944 1560 10 

b7 U l f Tönnesen Focke — Wu 1 f ~190A8 1943 1530 l 0 

69 Mats Norberg Tummel isa 1814 6,5 

71 Kent Norman Hawker Hurricane : 1940 ' 2050 10 

73 Bengt Glada Klemm 25 1934 1800 4 

75 `~ Greger Mårtenson Sopwith Camel lgl7 1400 18 Fyrtakt 

81 John Lyrsel l uppvisningsflyg med radiostyrd J35 Draken försedd med BOSS 601 ducted fan 

(f läk.taggregat) driven av en 10 cc motor. 



Startl ista Fl ight l ine Frekv. grupp: röd, orange, gul , grön, b1å. 

Start 
nr, 

Frekvens Namn Flygplan 

_ 

Föreb. 
år 

Spv. 
mm. 

.Motor 
cc. 

Anteckn 

2 blå 
_ 

Cal-Inge Lindberg 
_ 

Mustang'Candy Man' 1943 1500 l0 

4 Ragnar Eriksson Pitts Special SlA 1g65 _ 1210 10 

6 Janerik Odehag BD-5G 1976 1840 6,5 

$ Lars Görborn SAAB SAFARI TS 1976 1520 : 7,5 

10 Jan Stern Tiger Moth 1938 : 1550 10 

12 Leif Leverin Piper Cub J3 1943 2780 13,3 

i4 Anders Al lander BE 2E lgl4 : 2000 13,3 

16 ~ Cal-Inge Lindberg Focke:= Wulf 1goA8 1942 2500 25 

18 orange Robert Jansson Spitfire MK IX 1843 1220 3,5 

20 rö~1 Staffan Leijon Grumman F8F-2 1848 1550 25 

22 Alf Andersson Piper Super Cub 1962 1540 5,7 
24 ~ Rolf Engborg SK61 Bul ldog 1971 1640 10 

26 Mikael Carlsson Pfalz DXI I lgl8 1500 10 

28 Esbjörn Strömgeist Me lOg F-4 .,1942 : 1740 10 

30 Agne Engman Beechcraft Stgw. 1935 : 1600 10 

32 Jan Johansson Baby Ace . 1955 1650 10 Fyrtakt 

34 Benny Carlsson T28B 1953 1655 10 

36 ~ Jan-Erik Borin DH82A Tiger Moth 1937 1830 10 

38 gul Rikard Levenstam Piper Cub J3 , 1800 6,5 

40 Tore Loodin DH Chipmunk 1860 gl5 0,8 

42 ~ 01 1e Eriksson Bristol Scout C lgl5 1 150 6,5 

44 Kent Petersson Piper Super Cub 1960 1520 3,2 

46 Bo Winting Focke Wulf D-g 1844 1651 10 

48 Per-Olof Hagberg DH Gipsy Moth 1927 : 1500 10 

50 Terje V. Löberg Reggiane 2000 1844 1840 10 

52 Lennart Jakobsson Piper Cub J3 1937 1200 2,5 

54 Jan Levenstam Bowers'Fly-Baby' 1950 - 1450 6,5 

56 Jack Strömqvist MelOg F-2 1841 1760 10 

58 grön Tommy Christiansson Zl in 526 AS 1965 1770 10 

60 Ni ls Nol lman MFI l7 Safari 1650 6,5 

62 Peter Ni lsson Hawker Hurricane ig41 2032 10 

64 _. Pär Ni lsson Ryan STA Special . 1965 1830 10 

66 ~ Thomas Lei jon Focke-41u1f 1gOD-9 1843 1280 6,5 

68 ~ Tommy Christiansson Skybolt 1972 1290 7,5 

70 ~ Ni ls Nol lman RF-5 Sportavin 1830 2 

72 byvind Solberg Bel lanca Decathlon Norge 

74 ~ 01 1e Bergquist AT-6 'Texan' .,1942 ' 1350 6,5 

80 

82 

Jan Svensson uppvisningsflyg.med Linstyrd B-17'Flygande fästning'försedd med 

4 st 10 cc motorer, spe. 2750 mm., vikt 15 kg, l inlängd 40 m. 

Hans Björkquist uppvisningsflyg med sin VM-model l , Jodel, byggd efter KSAK-oricginal-

r i to i ngn r . 


