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LODPENNA

Motorn med skalaljudet. Drar utan problem
propellrar med 1&-14" diameter. Låg bränsleförbrukning. Den perfekta motorn för de flesta
skalamodeller. En njutning att höra och köra.

0S 60 Fyrtakt
Begränsat antal

10

12 volt 3OW 3.lmm spets, en
verklig godbit som varend.a
hobbykille borde ha
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KRISTAL L E R

Brun 26.995 Röd 27.O45
Gu1 27.145 Grön 27.195
Lev parad.e sänd + mottagar

MAX 4OF SR

kristall

4a:-/ par
Skaffa dig alla 4 paren för

6,50 cc
21.20 mm

Slaglängd

18,40 mm

vikt

32O gr

Effekt: 1,15hk/l6.000

säkerhets skul1

4 par

v.min.
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ACCUMULATORE R

National 1 .2vol-t 5OOrnA, accar
som passar alla RC-anläggni-ngar
National med dubbel 1ivs1ängd
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MFN är ett organ för Sveriges Modellflygförbund och utsändes till prenumeranter och förbundets samtligamedlemmar. Tidningen utkommer med sex
nummer per år. februari, april, junioch
september, oktober och december.
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BedniveF vi lelaktig
PRiSrUlFF?
Vånt förbunds årsbokslut öven vån
venksamhet han ett allvanligt r-esultat att fönmedla. Vi han minskat vånt
medlemsantal i SMFF. Fön fönsta
gången på tio ån har vi alltså inte
lyckats öka medlemsantalet, utan vi
har' 1979 minskat med 459 medlemman. Det allvar-ligaste i denna nedovisning är' att f lentalet av minskningen
är i åldensgnuppen unden 25 ån.
Någon kanske tycker att det inte än
något mär.kvär-digt om SMFF i likhet
med flena andna ungdomsonganisationen tappan medlemmar. Ett sådant
tänkande än dock mycket fanligt och
kan äventyra SMFF:S utveckling. Vi
behöven absolut en tillväxt av medlemskånen med tanke på det slona
venksamhetsområde som SMFF anbetan inom. Vån tävlingsvenksamhet omfattan tre huvudgnenar med 25 tävI ingsklassen. Detta är' i för hål lande

till vårt medlemsundenlag ett kollosalt utbud. De f lesta specialför bund
han inte til lnärme lsevis en så stor'
venksamhet trots mångdubbelt flera
medlemman. Fön SMFF innebär denna
del av vån venksamhet att mycket sto-

40i kr per år.Per Postgiro
51 81 65 - 6, 600 10 NorrköPing 10.

LöSNUMMER
i mån av tillgång för 7i kr/st.

Säljes

Material sändes till fackredaktörerna
ler ti I f örbundsexpeditionen
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nadiostynda modellen och i intenvjuen
talat om hun dyrt och exklusivt det än
att vana modellflygare. Intnycket av

oss har blivit att vi sysslan med något som man måste ha mycket god ekonomi för att hålla på med. Följden han

bIivit att fönäIdrar nekommendenat
sina bann att 9å till någon av de van-

I i ga ungdomss yssel sättninganna.
Nu måste vi ändna på detta och tala
om att vi han billiga byggsatsen och
material som är lämpligt till ungdoms-

sysselsättning även i de lägne åldnan-

na. lnom vårt för-bund har vi i stont
vanit dåliga på att tillvarata det ungdomsintresse för f lyg som onekligen
f inns. Alltfön ofta hön man att det än
ingen mening med ungdomsvenksam-

het, det blin inga modellflygane av

de

f
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PRENUMERATION

till SMFF 4Or krlär

I rubniken antydde jag att vi kanske
använden fel taktik nän vi pnesentenan
oss i massmedia. Vi han nu en längne
tid i alla sammanhang visat upp vår a

lesta i alla fall. Ett sådant angumentenande kan vi inte acceptena med den
na nesursen, både ekonomiskt och
pensonellt, måste till fön att klana av syn på ungdomsfnågon som nåden idag.
Hur många av alla ungdoman som sysstävl ingsvenksamheten.
Vad beron nu minskningen på? En för'- lar med andna fnitidssysselsättningan
blin kvar inom den förening de till klaning kan vara vaC jag benörde i
min ledane i MFN 6/?9. Jag sknev dän hört? Genomstnömningen än ett lika
att vi nu fån alltflen av de gångna år - stort pnoblem fön alla. lrzlålsättningen
ens goda ungdomsvenksamhetsånEång- skal I natunligtvis vara att få så många
an som passenar 2s-ånsstnecket. Ge- kvar som möjlist. Det 9ällen alltså
nom att antalet klubbar som engageran att ta väl vara på de ungdoman som
sig i ungdomsarbetet inte ökan nämn- kommen till oss.
vänt, kan våna tnogna gamla fint anbe- SMFF måste nu prioriter-a ledanuttande klubban nu inte sjålva klara av bi ldnings- och nekryteningsfrågonna.
en yttenligane ökning av medlemskån- Anets medlemsutveckling måste bli en
väckarklocka fön oss. Låt oss alla
en i junionåldrarna unden 25 ån. Nu
nannsaka vår lokala venksamhet och
måste vi alla hjälpas åt att r'åda bot
på det stona pnoblemet med ungdoms- göna allt för att ett liknande resultat
r-ekryteningen. De nya bidragsbestäm- lnte upprepas. /,
/-melsen som kommit fr-ån Statens Ung/{/
I
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Direktanslutning

domsnåd gön också helt klant att vi
måste se öven hun våna klubban anbetan och hjälpa alla klubban till ett akt ivane klubbanbete
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På gnund av att en del oklanheter- bland vår'a
medlemman visat sig finnas betnäffande allmänna

Om du tillhön stynelsen i någon av ovanstående

lendenår.
Tävlande fån endast nepnesenlena en kiubb per
kalendenån och gnen. Om den tävlande deltagen
i fler a gnenan kan han nepresentena ol ika klubban
i Frif lyg, Linfl yg och Radiof 15,9.
Tävlingsanmälan gönes av klubb på anmäiningsblankett som gäller för van.je gren. Det än alltså
inte tillåtet att anmäla deltagane pen telefon.
Den tävlande vans namn stån på anmälningsblanketten måste själv ha byggt de modellen som anmäls och används.
Den tävlande skall ha sina modellen rnärkta med
SE- samt sitt medlemmsnummen i SMFF. Bestämmelserna för^ mänkningen sägen att på vingen
skall siffnor och bokstäver^ ha minst 3 cm höjd
och på knopp och stabilisaton I cm höjd. Saknas
denna mänkning fån man ej deltaga itävlingen.
Siffnon och bokstäver kan beställas fnån SMFF:s
expedition,
Deltagande modellen i tävling fån ej väga över 5 kg.
Stönsta motonston lek I 0 cc och stönsta bänyta
'l
50dm2. lpopulär skalaklassen gäl len tills vidar.e
att de som enhållit dispens också kan deltaga.

SMFF:s Fönlag.

r eglen och bestämmelser för' deltagande i tävlirrgsvenksamhet följei'här'en redogönelse fön de t"'iktigaste.
Tävlande skail tillhöra SMFF negistnerad klubb
och ha betalat för'bundsavgif ten fön gällande ka-

Vid allt tävlingsdeltagande iöppna tävlingar utom
Nonden skall den tävlande ha giltig FAI licens.
Denna licens utfändas av SMFF. Vidane skall anmälan ske genom SMFF. Detta än ett beslut som
tagits av FAl. Vidare än denna anmälningspr^incip
ett villkor fön SMFF för säkningen som också gällen SMFF medlemman vid tävlingar över hela
vär I den.

Till sist det inte minst viktiga: Anmälande klubb
är ansvanig fön att deltagannas modellen uppfyllen
neg lerna.-

Klubbnegistneningen

Följande klubbar han cien l5 febnuari inie fönnyat
sin negistnening till SMFF.
A 32A MFI( önnar na
B 257 Stanfightens

3 264 Fk Stardusters

B 271 Gustavsbengs MFK
C 57 N. Upplands FK, MS
C 93 östhammar-s RFK
D l8
Nyköpings MK, FS

D lOl Eskilstuna FK, RMS
F l90 Eksjö RC-klubb
G 266 Raketgnuppen Pyno
Å 162 RK The Moon
M 145 MFK Falken
O 74 Stnömstads RFK
P 70 Ale lvlK
P 72 MFK Spanvarna
P II I MFK Stonken
P 182 Borås MFK
P 183 Al ingsås MFK
P 185 Finnish Ain RC
R 154 Maniestads FK, MFS
S 235 Ambjörby MFK
T 62 Linde MK-RC
W I l3 S. Dalannas FK, MFS
Y 106 Kr amfons MFK

4

klubbar så se till att Er negistnening snanast insänds. Om Du än rnedlem i någon av dessa klubban
ocl-r vet att Er venksamhet e.j fungenan administnativt så van vänlig och kontakta SMFF:s expedition
pen telefon ellen bnev så kanske vi kan hjälpa till
att lösa Edra pnoblem.

Alla beställningar av SMFF byggsatsen fnån klubbar- och medlemman skall ske till SMFF:s fönlag.
Fönbundsexpedi tionen, Box 1OO22, 600 I 0 Nonnköping.

Utdnag1 un bidnagsbestämmel senna

isningan till förondninS (SFS 197i :388, ändnad
se|.rsr 1979:274i. Om statsbidr ag till Ungdomsor .oanisationernas centrala och lokala verksamhet.

Anr.

Förondning

+\
Sratsbidrag urgån endast till onganisation som bedriver r,er'ksarnhet huvudsakligen bland bann och
ungdom. Organisationen skal I ha minst 3 OOO medlemmar' i åldenn 7-25 är och lokalavdelningar^ i
minst hälften av Iandeis landstingskommunen,
Med landstingskommun .jämställes vid tillämpningen
av denna för or^dning kommun som icke ingån i Iandst i ngskommun.
Anru i sn in g

Ål densgräns: Som bidr-agsbenättigad medlem näknå=-Een som unden ånet fyller^ 7 år liksom den som
unCen året fyller 25 år .

Då flena onganisationer tillämpan en tolkning som
utgår fr-ån födelsedatum (dvs medlem är'bidragsbenättigad fnån den dag han/hon fyllt 7 ån till den
dag han/hon fyller 26 ån) kommer nådet att unden
en övengångspeniod fnam tom den 30 juni 1980
att godkänna en nappontening som bygger- på denna
tolkning fön dessa onganisationen.
I onganisationen som även han medlemmar som än
äldne, skall medlemmanna i bidnagsbenättigad
ålden ha ett verkligt inflytande öven den venksamhet som bidnaget än avsett fön,
Spnidning: Det finns 23 landstingskommunen, Malmö,
eotebons, och Gotland jämställs med landstingskommunen. Sammanlagt bl in de 26. lhälften, dvs
13, måste lokalavdelningan f innas.

För or dning
5$

Med medlem i ungdomsonganisation för stås i denna
fönondning den som under nänmast fönegående ne-

dovisningsån vanit ansluten till lokalavdelning inom
onganisationen och som där'vid haft stadgeenliga
möjllgheter att påvenka beslut nönande onganisationens venksamhet och inniktning. Nän antalet
medlemman unden nänmast föregående redovis-

ningsår skall bestämmas för en onganisation, skall

hänsyn tagas till förhållanciena den dag unden nämnda nedovisningsår, då onganisationens venksamhetsån upphönde.
Utöven vad som enligt fönsta stycket krävs fön att
någon skall räknas sonr medlem i en ungdomsonganisation unden närmast för egående nedovisningsån
fordnas att han han enlagt avgift till onganisationen
fön det verksamhetsån som upphönde unden nämnda
nedovisningsån, Statens ungdomsnåd får rnedge att
knavet på enlagd avgift ej skall gälla för knisten
ungdomsonganisation. När statens ungdomsråd lämn-

an sådant medgivande, skall den ange på vilket
- lokal- och kontonskostnaden (hyna, telefon,
ponto, kostnaden fön lokalvåndane, kontonsmaannat sätt som organisationen skall stynka medlemsskapet. Dänvid skall statens ungdomsnåd samnåda
tenial, utnustning etc),
med ungdomson gani sationen.
- kostnaden fön utbildning,
- övniga kostnaden (infonmation, utveckl ingsanbete,
intennationell venksamhet etc).
Anvisning
Fönmedlat
statsbidnag för lokal venksamhet (lokalt
vana
ansluten till lokalavAnsluten medlem: Att
aktivitetsstöd) skall inte tas upp i nedovisningen
Zeln'mg r'nnebEn att vana negistnenad ionganisaöven intäkten.
tionens medlemsmatnikel,
lnflytande; Det skall vana insknivet i stadganna att Undensknift: Redovisningen skall bestynkas av
älTä-meöfämman han möjlighet att delta i och ta ansvan fön beslut som fattas i lokalavdelningen.

Avgift: Medlemsavgiftens stonlek fastställs inom
i f ten skal I vana ind i viduell och betalas år^ligen.
Medlemsnedovisning: En medlem får räknas endast
en gång i en och samma onganisation per venksam-

öFg-äF'isat i onen, Med I em savg

het sån

.

Onganisationennas medlemsnedovisning gör s vanligtvis fön samma peniod som den ekonomiska nedovisningen. Medlemsnedovisning fån dock gör as
vid annan tidpunkt unden det aktuella venksamhetsår-et.

lcke bidnagsbenättigade medlemman: Den som en-

ller i samman-

komsten utan att betala medlemsavgift än inte bidnagsbenättigad. Detta gäller också den som än
men tillfällig medlem, typ rrbingomedlemrr ellen
rrdansmedlemrr.

Jö r' bunds sekn et en an e (mot sva n ande )
gllen kassön samt två nevisonen. Fnågan om auktoriserad nevison avgöns av onganisationen,

oFaiön ande

LOKAL VERKSAMHET
Fönondning

l5s

Statsbidnaget fön lokal venksamhet utgår' med
elva knonon fön vanje bidr-agsbenättigande sammankomst.
Med bidnagsbenättigande sammankomst fönstås en
av lokalavdelning planerad och anondnad sammankomst med minst fem deltagane i åldenn Z-25 är,
vilken vanat minst en timme och vid vilken venksamheten vanit av sådan ant och inniktning att den enligt bestämmelsen som meddelas av statens ungdomsnåd benättigan till bidr ag. Den som samma dag
deltagit i men än en sammankomst inom samma ungdomsonganisation mednäknas vid endast en av dessa
sammankomster,

Förordning

Anv isn ing

6s

Benättigade till statsbidr ag fön lokal venksamhet
an: dels de ungdomsonganisationen som fönklanats
beiättigade att enhålla bidnag unden anslaget
Bidnag til I ungdomsonganisationennas centnala
venksamhet, dels Sveniges r iksidnottsfönbund och

Med lokalavdelning avses sådan avdelning av ungdomsorganisation som fyllen följande vilikon, nämIi

gen.

1 flentalet av medlemmanna än i åldern 7-25 år.
2 det ankommen på medlemmanna och på ongan,
som utses av medlemmanna, att besluta om av-

40.O00 med 26 knonon och fnån 40.001 och däröven
med 18 knonon fön medlem,

övniga onganisationen med onganisationsstöd unden
jondbnuksdepartementets huvudtitel, dels de ungdomsonganisationen som enhållen stöd i sänskild
ordning unden anslaget Bidrag till ungdomsonganisationennas centnala venksamhet.
Anondnad av lokalavdelning: Aktiviteten skal I genomfönas av en ungdoms- el len idrottsonganisations lokala on gan isat ion.
Planenad sammankomst: En sammankomst än bidnagsbenättigande nän den än beslutad och planenad av den lokala onganisationens stynelse, sektion, medlemsmöte el len motsvanande.
En timme: 6O minuten,
Åldensgräns: Som bidr-agsberättigad deltagane i
sammankomst näknas den som unden ånet fyller
7 år liksom den som unden ånet fyller- 25 ån.

12s

Flena riksonganisationen tillämpan en tolkning

de ln

ingens venksarrihet,

3 avdelningen än infönd i ungdomsonganisationens
negisten öven lokalavdelningar,
4 avdelningen har genomfört minst 25 sammankomsten unden det verksamhetsån för ungdomsonganisationen som upphörde unden nänmast fönegående nedovi sn ingsår.

e$

Gr-undbidnaget utgön 275

följen av

OOO

knonon, om ej annat

12$.

es

Det nönliga bidnaget utgån fön antalet medlemman
öven 3.000 i åldenn 7-25 är i intenvallet 3.O01-

Gnundbidnag och rör'ligt biclrag utgån med sammanlagt högst det belopp som svanan mot tne fjändedelan av ungdomsonganisationens kostnader- fön

centnal venksamhet fön det venksamhetsån som

upphönde under nedovisningsånet nänmast föne
det fön vilket statsbidnaget utgån.
Statens ungdomsnåd bestämmen eften samnåd med
berönda ungdomsonganisationen de nonmen eften
vilka kostnadsnedovisningen skal I ske.
Anvisn ing

Kostnadsnedovisning: Kostnadsnedovisningen som
ffiministnationen
än en del av
de bidnagsgnundande uppgiften som lämnas till
statens ungdomsnåd vid nekvisition av bidnag, Den
AVSEN:

- pensonalkostnaden (lönen, sociala avgifter,
neson och tnaktamenten),

som utgån fnån födelsedatum (dvs deltagane är bidr-agsbenättigad fnån den dag han/hon fyllt 7 år till
den dag han/hon fyller 26 å.). Råaet kommen dän-

fön under- en över-gångspeniod fnam tom den 30
juni 1980 att godkänna den tolkningen fön dessa
onganisationen.

Bidragsbenättigad aktivitet: Statsbidnag utgån till
alla foFmen av-äRTivlteten som anondnas av lokal
onganisation och som uppfyllen bestämmelsenna fön
lokalt aktivitetsstöd. Exempel på bidragsbenättigad

venksamhet än sammantnäden, föneningsmöten,
lägen, tnäning, hobbyvenksamhet.
Bidnag utgår även till fnitidsvenksamhet unden
icke timplanebunden tid inom den samlade skoldagen. Det innbän att lokalt aktivitetsstöd utgår- till
al.la föneningsledda aktiviteten på annan tid än
lektionstid. (lektion = timplanebunden aktivitet).
En fönutsättning fon bidnag än att aktiviteten upp-

5

Redovisning: Lokalavdelningen nedovisan antalet
genomfönda sammankomsten til I niksonganisation
(fön idrottsnönelsen till distniktsfc;nbuÄcj). Fnån

fyl len gällande bidragsbeståmmelser enl igt denna
fönondning vad gällen sammankomstens längd etc.
StatEbidr-ag utgån även om kommunen stöden aktiviteten med medel ur fönstänkningsnesunsen.
Ledane: En ledane fån mednäknas som deltagane
u-ndenEnutsättning att han/hon än i bidr-agsber-ättigad ålder-. En ledare fån un bidnagssynpunkt
inte vana ledane fön men än en gnupp unden samma
timme.

Bidnag medges endast en gång pen dag och grupp
oavsett antalet deltagane och aktivitetens längd.
En gnupp fån inte delas i mindne gnuppen fön att
få f ler sammankomstbidnag,
Bidnag beviljas inte:

- Till aktiviteten som anondnas av lokala samanbetsongan, distnikts- el len niksonganisationer.
- Till entn6belagda tävlingan, kommensiella annangemang som dans, bingo, basaner etc ellen till
avgiftsbel agda kunsen.

- Till sådana studiecir-kelsammankomsten somfån
statsbidnag i annan or dning.
Nänvanokont: Vid vanje sammankomst skall närGnuppledanen ellen bitr ädande
""r-"kortlönas,
gruppledanen skall intyga att uppgiftenna på nänvanokontet är r-ikti9a. Kontet skall tillsammans
med en kopia av ansökningsblanketten fönvanas av
den lokala onganisationen unden minst 4 ån. Något
undantag från knavet på atl nänvanokont har behandlats i tne JO-utlåtanden (Se JO:s ämbetsbenättelse 19?4, s 604, 1977f78, s 386 och 1979/80,
s 375).

KLUBBNYTT

fönegående nedovisningspeniod fån medtagas sammankomsten som tidigane inte nedovisats men som
genomfönts de sista 30 dagar na av denna peniod,
Ondfönanden och endera nevison ellen kassön skall
b.estyrka att de uppgiften som lokalavdelningen
lämnan än niktiga.

Fön nedovisningen används lämpligen en sänskild
blankett, som än en tresetsblankett, Oniginalet
(vita blanketten) sänds in til I riksongani-sationen
(fön idnottsnönelsen till distniktsfönbunden). En
kopia (gula blanketten) används fön att söka kommunalt aktivitetsstöd och en kopia (gnöna blankett_
en) behålls av den lokala onganisationen och fönvaras unden minst fyra ån.
Om en lokalavdelning lämnan oniktiga uppgiften

kan den avstängas fnån bidnag.
Huvudman:. Bidnagsbenättigad riksorganisation
(huvudman) skall r.egelbundet följa den lokala venksamheten, ansvana för att begärda uppgifter- nedo_

visas och gnanskas samt nekvinena och föndeia
statsbidnag. Fönutom niksonganisationens intenna
kontnoll förekommen kontnoll genom kommunens
och statens ungdomsnåds fönsong. Bidnaget skall
i sin helhet komma de lokala avdelninganÄas venk_
samhet till del.

20S

Ungdomsonganisation än skyldig att till statens

ungdomsnåd avlämna venksamhetsbenättelse.
I övnigt än ungdomsorganisation samt sådan annan
onganisation som avses i l9$ andna stycket skyl_
diga att på anfondnan av vedenbönande statliga
myndighet lämna de uppgifter och det verifikations_
matenial som fondnas för myndighetens gnanskning.

Fön ett tag sedan fi ck jag ett kiubbmärke fnån Kils
Modellklubb fön pnesentation i Mfn. Men så hände
det sig att det fönsvann på vägen någonstans. Så
det van bana att be om ett nytt. Vi på den nedak_
tionella delen ben så mycket om unsäkt fön fönseningen. Hän än det.

Adnessen till klubben:

Kils Modettklubb
c/o Stune Andensson

Tegvägen

9

665 00 KIL

oss4/ 12 378

Lans-G

6

Skene 79.12.1O
HEJl
Manks Modellf lygklubb pnesentenan hänmed sitt
klubbmär ke. Eften att vi han vanit en sektion i
Ör'estens Fk. så skall vi fn,o,m 1980 stå på egna
ben. Eget flygfält med klubbstuga han vi haft i

några år och vi hoppas kningåkande miniflygane
tittan in till oss om de han väganna för'bi.
Fältet är' beläget mellan Skene och Benghem uteften R4l:an. Fnån Borås-hållet passenas Skene,
eften ca 2 km dyken en kalksilo upp på höger sidan
(OOnja br omsa) 100 m till och ta av till vänsten
(Daltonpsvägen). Se uppl Just här är det dålig
sikt och en vänstensväng. Fnån Vanber gshållet
passena Benghem, åk ca 2 km genom en lång högenböj eften ett pan hundna m, ta av tili högen, samma väg som ovan. Fältet kan ni sedan inte missa.
Obligatoniska flygdagan är tisdagan, tonsdagan

och lördagan,fnom Maj t o m Augusti har vi flygför-bud med fönbnänningsmotoren på söndaganna.

Detta är något vi gön fön att få behålla den positiva inställningen hos de kningboende. Vi bönjan
inte heller f lyga föne kl . I 0.00 och inte ef ten
k1.20.00. Vi följen också benhårt ljuddämpningsbestämmel serna.

Medlemsantalet än nu ca 50, mellan 7-5O ån. En
fin kompisanda fönsäknan klubbens utveckling.
Vån ungdomsverksamhet han knutits till SIA och
ett faddensystem dän den enfanne h.iälpen och län
yngne och nya medlemman, med bygge och flygning
fnam till ett RC cent. Vi han vid fler a tillfällen
diskutenat att hyna bygglokal, men alltid erfanit

att de flesta ändå byggen hemma,
Nyligen hade vi en utställning i Kinna dän syftet
van att visa vad modellflyg än, pnesenter a klubben
och vänva nya medlemman. Dän fanns allt fnån
Zeppelinane till f lygande tefat. Nybönjanplan,multi
och skalafl ygplan. Det blev SUCCE. En av medlemmanna satt unden utställningsdaganna och byggde en nybönjankär ra. Resultatet blev ett tjugotal
intnessenade nya medlemman dinekt och sen hoppas
vi på alla som måste fundena ett tag, dessutom fick
vi ston uppskattning fr ån allmänheten.
Fnamtiden sen lovande ut och planen och id6en har
vi på lager. Men bäst att skynda långsamt.
Väl mött under
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Jan Svensson
Tänk fönst och flyg däneften.
Hej

Vill här med pnesentena Modellfl ygklubben BUNTEN
fön Model lfl ygnytts läsane.
Klubben anbetan inom Nonsjö komun som liggen ca
l0 mil västen om Skelefteå. Vi bildades hösten
1977 av 9 stycken fl ygintr-essenade. Ett litet fl ygfält blev anlagt, den hösten.
ldag har klubben ett 70 tal medlemman och vi anbetan mycket med ungdomsvenksamhet. På vintnanna har vi byggkunsen i komunens huvudonter Nonsjö och Malå, sen då vånen kommen blin det tnångt
på fältet nän skolflygningen bör-jan. Så i sommnas
bönjade vi se oss om eften ett nytt fält. I Augusti
hittade vi ett bna ställe, öppet och fint, så kontakt
togs med mankäganen Thorgnens Tnä om att få
hyra manken. Det van ett positivt bemötande som
vi fick, ett arnende på 5O ån med gnatis hyna dessutom fick vi disponena den ituga som dom han på
omnådet rill klubblokal. Unden 4 helgen i höst iordningställdes fältet samt såddes med gnäsfnö.
(ytan blev 100x40 m). Vi hoppas att kunna utnyttja

fältet i mitten av nästa somman.
Vånat klubbmänke blev klant i ån. Det han nitats
av en klubbmedlem och än tnyckt i svant €z guld
och finns i 2 stonlekar-, 90 €z 4O m.m.
Med detta vil I Modellflygklubben BUNTEN önskan
en alla ett GOTT NYTT MODELLFLYGÅR.
Hälsningan fnån oss

alla i BUNTEN
Lans Gönan Jonsson

EM
EM | 979 - Mar'ville, Fnankn ike
Det blev rill sist ert officiellt EM i linflyg. Det
sena beslutet van tnoligtvis onsak till att endast
tio länder deltog, På vilket sätt lsnaels medvenkan kan ha bidragit till minskat deltaganantal, är
svånt att säga, man får dock inte glömma att det
tyvänn kommit politik med i även denna sport.
Nu kom i alla fall bl.a de svenska deltaganna att
uppskatta tävlingen. Då vi hän i Svenige haft en
nätt negnig och kall somman, fick vi en mycket
vanm och skön lrsommanveckart i månadsskiftet
August i-september.
Deltaganantalet såg ut enl. följande:
Speed Combat Stunl Team Racing

Belgien
Danmark

England
Finland
Fnanknike
Holland
lsnael
Italien
Sven ige
Tyskland
Totalt

-

3

3

I
3
3
2

3
3
3

3
3
3

3
12

3

I

3
3
3

3

3
24

3
21

3
I

3
3
3
3
2

2l Lag
7

Nämnas kan också att tävlingen ej van helt utan

kvinnligt deltagande. Kvinnligt pilotarbete i TeamRacing han vi ju sett tidigane, nu fick vi stifta
bekantskap med Fnanknikes R6gine Cunt, hon utfönde ett mycket gott sådant och visade att det inte
alls än något negativt med en sådan lösning.
En ny bekantskap för många van nog Marja Postma
fr ån Holland i Combatcinkeln. Vet man sedan att
hon än Fned Meijers fästmö, för stån man nog att
Combatf I ygning än helt natur ligt.
Tävlingen van som sagt inte av deltaganantalet den
allna stönsta, men höll dock ändå resultatmässigt
god klass.
Speed - F.zA
Vi f ick här en Iiten föraning om vad som komma
skall unden de nänmaste ånen, Franknike som visat
god Speed-anda det senaste ånet, slog nu till rejält med sina tne deltagane på medaljplats. De senaste årens mästane Emil Rumpel, Västtyskland
kom nu fönst på 5:e plats.
Jani Valo, Finland visade mycket jämn ocl-r god
klass med sitt fina nesultat på 251 ,046 km/tim,
detta gav honom 4:e platsen.
Konsten att f I yga i 250 km/tim har nu många länt
s

ig.

inte, utan man hade
i stont det nor.mala systemet, d.v,s Rossi med enbladig pnopellen och en bna modell med mycket
assymetr- i skt utseende.
Fnansmännen van de som allr.a mest visade stont
laganbete. Alla modeller hade samma utfönande.
Någr a dinekta nyheten visades

Snygga glasfiber -knoppan med aluminiumvingan,
pannor och pipon med samma utseende. Man hade
också en mycket fin lösning på sin fastsättning av
den enbladiga pnopeller-n. Al I balansening van
gjond i Rossis standand spinner och pr-opellenn
hade fönutom sitt hål fön pnopelleraxeln, endast
ett litet hål fön en styntapp, Denna tapp satt fast
i medbninnar-p-lattan t ill spinner.n. Dänigenom kom

alltid pr^opellenn att sitta fast i nätt läge.
Man kan också konstatena att det kanske finns
en viss favön fön fransmännen meC hemmabana.
Studeran man nesultaten sen man hun jämnt och
f int man behär'skade sina modeilen. De van fönutom Västtysklands Helmut Gonczicza de enda
som f ick tider i alla sina för-sök. Klant kan dock
konstatenas attdeockså behänskan sitt motonmatenial mycket vä1.

Team-Racinq
Svenige hade här 3lag, d,v,s maximalt deltagande.
Fönhoppningan fanns fön nätt hyfsade nesultat. Med
tanke på vacl Ulf Lansson-Hans Andensson och
Göran Rylin-Andens Appning pnestenat, bonde de
nog hamna inom semifinaldelen, Bengt-Oloph Samuelsson-Kjell Axtilius van nog inte att ställa
alltför- mycket hopp till, då de haft mycket pnoblem
med sitt Nelsonflygande.
Det skulle säkert bli en br-a tävling tnots att Danmank ej hade med sina bästa lag, endast Jörgen
Bobjeng- Wennen Siggand van anmälda. Or^saken
van att Danmank hade sitt Danska Mästerskap
samma helg. Vad östennike hade fön skäl ait utebii var inte känt.
Däremot hade Steve Smith-Colin Bnown fnån England, daganna innan i Nats gjort 3,40, Detta resuitat näknades då som officiellt världsr ekord.
Flolland hade med sina tre mycket bna Iag med
bnöderna Metkemeyer i topp. ltalien hade också
en mycket stanl< Iagtnio, bestående av 3/6 bröder
Cipolla. Dessa bnöden än de motontillvenkande
bnöder na Cipolla och han natunligtvis också gjort
det nya ital ienska knaf tpaketet fön Team-Racing.
Det sägs också att man tänken sig en mindre senie
till 198O fön tnoligtvis vissa utvalda nepnesentanter'.
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Då samtidigt dnygt hälften av de 21 stantande lagen
van utnustade med Nelson, de flesta tnollgtvis också med AAC-vanianten, fanns stora möjligheten att
uppleva snabba heat. Domansidan van sig lik sen
tidigane tävlingan då Dave Rudd, Engl.and höll i
tnådanna. Riktigt fungenande dommanteam är' idag
något av det mest väsentliga, då blocking, wipping
etc. skall upptäckas snabbt. Det kan hända mycket
med en nätt inställd moton onr piioten nåkan ut fön
en blocking av en långsammane modell.
Naturligtvis än det något som ingån itävlingsmomentet, att fönsöka anpassa sin inställning av motonn till de heat man kan komma i. Team-nacing
fån nog anses som modellflygets svåraste klass att
gör-a nätt motoninställning l. Hänsyn måste inte
bana tas till väder^lek, utan också till motståndar e
och tänkt karaktär- på heatet,
Nu gällde det för- oss svenskar i vanje fall, att
hitta inställning fön det f ina vanrta vädr-et. Hemma
hade vi pnovflugit i regn och kyla,
Både Uffe-Hasse och Gönan-Andens fick till bna
tr^äningsfanten. Dänemot fick de pnoblem i sina
hea!, I sitt fönsta heat blev Uffe blockad och kunde
endast med svånigheten ta sig fonbi. Detta kostade
honom vanningar och fön att inte bli diskad tvangs
han fullfölja heatet med en övenvanm motor. Hasse
hade därför stantpnoblem i omtankningarna samtidigt som kompen måste ändnas, de fick nu endast
5.O5,2. Dei var ba.a att bönja om fnån bönjan igen
fön der^as dei, fön a:: hitta rätt inställning till sitt
andna fönsök ait nå semifinalen.
Gör^an-Anders hade få:r e'r lovande inställning,
tillsammans med Gcjnans aptit på comback i tävlingscinkeln, bonde noro en tld unden 4 min vana
möjlig. Olunen gr^inade åtenigen de svenska iansiktet, det blev lite för- vanmt fön motonn med
dniftspnoblem som följd. Andens lyckades i alla
fall mecka in sig på tiden 4. 1 3,5. Det van bana att
bönja förbenedelsenna för 2:a omgångens fönsök
att få en bna tid. Mena pnovflygning, Bengt-Oloph
och Kjell hade tillbringat hela tiden med pnovfl ygning - skada - laga, pnovflygning - skada - laga
o.s.v. Man hade hunnit att sortena ut bitanna något
sånän nu infön fönsta heatet. Det fanns kanske i

alla fall en möjlighet att kunna genomföna heatet

och få en nätt hyfsad tid. Heatet bönjade bna.
Stanten gick penfekt och likaså gjonde motonn
unden hela tanken. Den fönsta omtankningen biev
en dinekt stant, och motonn fontsatte isamma fina
takt. Dänemot tog turen slut eften det att även
den andna omtankningen gått penfekt, Nän modellen
släpptes gick den in icinkeln, Onsaken visade sig
vid kontroll vana att landstället eften en lagning
blivit limmat snett innåt. Justening och genomgång
av modellen fön att få den klan till andna heatet
Cipolla-Cipolla visade sin motons fönmåga med
den snabbaste heattiden på 3.41r6. Smith-Bnown
använde sig av sin flygande vinge, tävlingens
enda, som visade en mycket fin flygstabilitet,
Denas moton var en ombyggd Bugl med fnontbox
fr'ån motonspecialisten Flones. Den gick skämtsamt under namnet Flugel men gick otroligt jämnt

och fint i hela heatet. De fi ck 3,42 och blev däri_
genom ett av de tne lag som fick en ticJ unden 3.50.
Fönutom de två redan nämnda så kom Hoilands

Vissen-Buys in på tiden 3.43,4. De imponerade

mycket med sitt säkra handhavande av sin Nelson.
Vissenligen utnustad med ett baklock av egen

design i vävbakelit.

Dagen med andna omgångens heat skulle vana lika
obeveklig som vanjigt. Nio iag skulle var-a nöjda
med sitt nesultat och de övniga lite besvikna.
Kanske inte alla men de som ialla fall näknat med
att få tillhöna de nio semifinalistet na.

Bengt-Oloph och Kjell

f

ick ett någonlunda hyfsar

heat i andna omgången. Vid för sta omtankningen
blev modellen lite felaktigt tankad, så omstanten
blev för-st på 5:e slaget. Slutnesultatet blev ialla
fall ett pensonbästa på 3.55,3. Fnågan van bana
hun långt det skulle r äcka.

Gönan och Anders hade eften mycket pnoblematiska

fått ihop en fungenande modell. Man
hade haft pnoblem med tnasiga tankan, dåliga slangar och tn illskande motoren. Nu ville det sig inte
niktigt i alla fall, utan överhettning och stantsvånigheten dök ånyo upp. Resultatet blev 4.17.
Uffe och Hasse hade nu till sitt sista försök att nå
serni saisat men på säkenhet, man hade valt pnopellen och inställning fön att kunna klana eventuella bnomsningan fnån besvänliga motståndane.
Otunen gn nade dem i ansiktet, då de tvingades utgå på 2z+:e var-vet på gnund av skunet bakne lagen.
Det van sy,nd, då man tnoligtvis annans kanske
klana: en semi plats.
Det kunde nedan nu konstatenas att de svenska
lagen skulle ha svårt att nå semifinalen. Uffe och
Hasse kom med sin enda tid på 2l:a plats (d.v.s
srs: I staatlalletl.
Gönan och Andens skulle inte lyckas nå någon
semif inal uran det van bana fön dem att ta lärdom
och sortena ut de felaktigheten i utrustningen som
inte höll må:tei, Det är^ bana att se fnam emot nya
mål, samr,digt som rutinen kommen mena rned i
bilden för- Ander-s.
De som kanske skulie kunna nå en semifinalplats
van Bengt-OJoph och Kjell. Det fönutsatte dock
att inte alla skulle få ha en bna dag och bätrna
sina tiden alltfön inycket. Bnödenna Metkemeyen
pr'övade nu sin FMV-motonfönsedda modell och
flög in på 3.43,8. Ciankson-Woodside bättnacle
till 3.5'l ,1. Nu bör.jade det att se men och men
knitiskt ut betnäffande en svensk semifinalplats.
Voghena-Menozzi, ltalien lyckades undgå diskning
i sitt andra heat och fick tiden 3.50,5. Tunen stod
Bengt-Oloph och Kjell bi den här gången. Bobjer gSiggard, Danmank tvingades utgå p.g.a div. pnobiem. Detsamma hände bnödenna Tnibe, England.
Nän hela andna omgången avvenkats visade det
sig alt 3.55,3 näckte till en nionde plats, d.v.s
sista platsen till semi fön Bengt-Oloph och Kjell.
Kons i taket, de nio lag som nu kvalif icenat sig
för semifinal i två nya heat r,,an följande:
1 Cipolla-Cipolla, ltalien
3.41,6
2 Vissen-Buys, Holland
3.43,4 3.52,0
3 Metkemeyen-Metkemeyen, Holland 4.O7,1 3.43,8
4 Smithr-Bnown, England
3.47,0 3.55,6
5 Voghera-Menozzi, ltalien
Disk 3.50,5
6 Clarkson-Woodside, EnglanC
4.O9r5 3.51,1
7 Penacchi-Cipolla, ltalien
3.52,3 4.O1,5
8 Wakker man-Van de Keend, Holland 3.53,1 4.O2,9
9 Samuelsson-Axtilius, Svenige
Disk 3.55,3
Det skulle nu bli intressant att se fontsättningen
på tävl ingen. Hun skulle finalen se ut? Skulle det
bli en uppgönelse mellan ltalien och Holland, eller
skulle Engelsmännen också blanda sig ifinalfl ygpr ovfl ygningar^

n

ingen

?

Pnoblem hade flena lag. Nämnas kan t.ex bnödenna
Metkemeyen som nu fick finna sig i en tid pä 4.O2,6.
Bengt-Oloph blev i sitt heat bnomsad av V./akkenman-Van de Wend, så att en övenhettad motor med
däntill stantsvånigheten gav 4.22,5 som föijd. Det
van bana att sikta in sig på det sista fönsöket att
nå final, fön dem som nu misslyckats.
Den andna omgången kom nu inte att påvenka finalbilden. Endast 3 lag fick sluttid de övniga tvinga-

des utgå av olik a skä|. Någna blev diskade medan
andra fick moton- och modellfel.
Det såg ett tag ut som om Bengt-Oloph-Kjell kanske
skulle ha möjlighet till en bna sluttid. Modellen
gick mycket font och stabilt. Tunen tog dock snabbt
slut då det van dags fön fönsta omtankningen. Då

Bengt stängde av motonr-r för landning van han pnecis eften ett av de Italienska lagen. Landningen
blev då fön snabb, och nän Kjell för sökte fånga
modellen gick den sönden ide gamla lagningar-na.
Det van bana att bnyta.
Till f inal hade nu följande kvalif icenat sig:
I Cipol la-Cipol ia, ltal ien
3.44,9 Disk
2 Vissen-Buys, Holland
3. 46, 5
3 Penacchi-Cipolla, Italien
3.51,6 3.51,5
Det inneban att Cipolla motonn nu hade möjlighet
att ta ett eunopamästenskap som stönsta tnof6.
Finalen kom att bli mycket jämn och samtidigt
typisk fön en final i dagens läge. peracchi-Cipolla
fick r-ätt tidigt utgå, då deras modell gick in i
cinkeln, Kvan van nu två lag som låg pnecis lika.
Flygfanten blev densamma, då Holländannas modell
van lite långsammane och alltså bestämde fanten.
Omtankninganna gick penfekt fön båda. Nän sista
omtankningen van gjord låg man alltså exakt lika.
Italien låg dock precis eften Holländanna och behövde dänfön göna en omflygning. Bägge lagen
hade två varningan van sedan ungefän halva finalen avvenkats, detta var bägge piloterna medvetna
om där-för^ van Vissen tvungen att fontsätta blocka
Cipolla, Cipolla var å sin sida tvungen att wippa
fön att komma om. Cipollas fönsök till omflygning
van dänför helt natunlig. Påhejad av sina ltalienska
lagkamnaten genomfönde han nu en omflygning med

hjälp av wipping. Domanna blev dänfön tvungna
att ge honom den 3:e vanningen mecJ diskning som

följd. Helt enligt neglenna.
Samtidigt kan man fnåga sig om inte Vissen skulle
ha haft en 3:e vanning fön blockning tidigane. Det
hän än ett svånt pnoblem fön en juny, då man i
finalen på 200 varv liksom i heaten på IOO var-v
har 3:e varningen = diskning. Man vill ju inte
rrdöma söndenrr en final på tidigt stadium, utan
låten de tävlande få hålla på. Kommen man då till
denna typ av negelfel blir ofta situationen lik denna. Man han men övenseendeän i vanliga heat.
Nu vann Visser -Buys, på tiden 2.41 ,5, Det van lika
med officiellt vänldsnekond i final. Det van väl
vända vinnane, då de visat mycket god klass i hela

Det kom som vanligt att bli tne hår da semifinalheat,
där taktik i fonm av blockning och wipping van med
tävlingen,
i bilden. Resultaten blev inte de allna bästa, utan
endast tne lag gick unden fynaminutensgnänsen. Bäsl De otunliga svenska placeninganna medfönde att
tid f ick Cipolla-Cipolla med 3,44,9. Der-as Cipolla- åven lagtävlingen blev lite sämne än väntat.
moton van mycket imponenande. Dniftsäkenheten
Svenige kom fönst på 5:e plats eften Hoiland,
det mest mankanta, samt penfekta omstarten med
Italien, England och Fnanknike.
stant på fönsta slaget. Detta hade fön övr igt de
Det
kan tnots lite sämne svenska insatsen i alla
andna ltalienska lagen också. Nän sedan flygtiden
fall konstatenas att tävlingen van intnessant. Bevis
på 10 vanv höll sig stnax unden 20 sek, kunde de
gavs fön att utvecklingen går viclare. Nya motonen
inte ungå att göna bna tiden. Denas stönsta pnobkomrnen fnam, modellen blin men tillfönlitliga.
lem tycks dock vara pilotsidan, det är kanske tun
Piloter och mekaniken behänskan men och men sitt
fön alla andna. Fån ett nutinenat lag en sådan

moton, så måste nog Henny Nelson hitta på någr a
extna f inessen. Vissen-Boys, Holland imponenade
också med sin dr iftsäkenhet ochflög in på 3.46,5.
De kunde definitivt hantena sin Nelson,
Penacchi-Cipolla visade också att der as Cipollarr,oton var i god kondition. Sluttiden 3,51,6 gav
dem kanske en finalplats.

iel. Vissenl igen händen många ofönutsedda
saken, men tätstriden är hånd och de som han fungerande enheten samt nutin kommen ofta långt,
Svensk Team-Racing han nu ställt in siktet på
maten

VM-80 i Polen. Vi fån hoppas på fina nesultat dän.

KiellAxtilius
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Stunt; F2B:
Eftensom det inte
vid detta EM kommen napponten från den cirkeln
att bli högst summar isk. 2l deltagar e hade i alla
fall vågat sig till Fnankrike fön att slåss om medaljenna. Av de Nondiska länderna van det bara
Finland som ställde upp nred deltagane (fullt lag).
Fön att vana lite men precis så hade alla deltagande lag ful la lag, med ful Ia lag menas lag med
3 tävlande. Bäst skötte sig hemmalaget då de belade platsenna 1, 2 och 4 samt tog lagguldet. En
mycket bna pnestation. En bna pnestation svanade
också nämnda f innan fön då alla tne kvalade in
bland de femton bästa och f ick alltså chansen att
gör a två fl ygningar till. Dessa två länder van de
enda som fick med hela laget till finalflygninganna.
Finland höll måttet och belade lagsilvenplatsen.
Bäst van Elias Mayer med en 5:e plats och sedan
följde Lasse Aaltio på 7:e och Kai Karma på 14:e
plats. Nämnas skall dock att många rrkändarr stuntflygane saknades och niånga av lagen utgjondes av
van någon svensk stuntane med

nya fönmågon.

Combat; F2D:
Det van med spänd fönväntan de svenska combatfl ygar na flöt in iFrankrike via en småväg fnån
Luxenbung. Eften att ha inr-at omkning på fnanska
landsbygden ett antal timmar fann vi dock nesten
av denna svenska tnupp. Dessa hade nedan fått
mat emedan vi kom fönsent och f ick gå till ko.is
med en liten Pain Riche imagen. Tillsammans med
engelsmän och italienane delade vi ett litet hotell
(typiskt fnanskt) i Longwy-Bas. öven till tävlingen.
24 stantande fnån 8 länder hade kommit och det

t äckte till fön att det skulIe blitävling. Det på
pappenet stankaste laget visade England upp inne:
hållande de tne välmenitenade hennanna Vennon
Hunt, Mick Tiennan och Dave Wood. Al la deltagande länden hade kompletta lag så det skulle bli
niktig fight om lagprisenna också. Fr ån Nor-ge och
Danmank kom inga deltagane och vånt svenska lag
bestod av Pen Stjärnesund fnån Västerås, Håkan
östman fnån Väsby samt lngeman Lansson fnån
Vänensbor g. Det kvinnliga inslaget stod Holland
fön genom att Fned Meijer-s fästmö Manja Postma
f lög Oliver -Tigenbestyckade balsamodel ler. Fönutom
Manja fanns det bana två dieselflygane tili i täv-

lingen, nämligen f inske Juha Niskanen och Sveniges

Ingeman Lansson. övniga 2l använde sig av glödane
och fönetnädesvis cell-pjastmodellen. Så bönjade
då fönsta omgången. Fönsta heatei blev en nen utklassning då Dave Wood, GB klappade dit Manja
Postma, NL med 374 mot -68. Fönsta nordiska

lyckan kom i heat två aå Pennti Salenma, SF vann
öven Gabniel Vennien, F med 312 mot 96. Heat
3 hade svenskt deltagande. Håkan skulle flyga mot
Vernon Hunt, GB, lnnan heatet tnodde väl alla de
viste vem som skulle vinna då Vennon är känd fön
att vana bna, medan ingen nånsin hade hör-t talas
om Håkan. Det än ju vanligtvis så att de flesta som
f Iyger på ett EM kännen vanandna då man t.^äffats
på tidigane mästenskap ellen setts vid andna intennationella tävlingar och man vet ungefän vanandnas
kapac i te t.

Det än dänfön inte lätt att komma som ny tillen
sådan här tävling när man inte han någon intennaiionell tävlingsrut in och inte vet vem motståndanen

är. Iett fall kan det vana bna, nämligen att man inte
har någon nespekt fön motståndanen. Det kan också vana en nackdel då man kan ha fått en övendriven nespekt fön någon nyktesvägen. Vi van väl alla
lite spända på att se hur Håkan skulle klar.a det
mot Vennon och mycket riktigt så tog Vennon fönsta klippet, men sedan kom Håkan loss och tog två
i snabb följd. Vennon van inte sämne utan tog två
till så att ställningen var 3-2 i klipp, Vernon hade
dock inget men att klippa utan f ick fönsöka att hålla
sig undan. Detta gick nu inte utan Håkan gjorde
det näst intillomöjliga och tog tre klipp rillså
ställningen van 5-3 i Håkans favön. Hela publiken
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stod i fullkomlig tnance infön detta heai. som van
tävlingens absolut snyggaste. Båda tävlandes mekaniken skötte sig också helt utan klanden och

gjonde ett snyggt omstantanbete. Kampen pågick
alla fyna minutenna och eften avblåsningen utbnöt
en vild applåd bland publiken. Håkan hade gjor t
det ingen väntade si9 nämligen vunnit öven Vernon
med 5-3 i klipp och poängen 7'l I mot 540, 7l8 van
tävlingens högsta poängsumma så Håkan kan venkligen i.änna sig stolt. Efter heatet utnämndes Håkan snant till favorit i tävlingen. Heat 4 blev en
segen fön Maestnelli, I mot Van de Maele, B med
44O-29O. Juha Niskanen fick stryk i sitt heat mot
Jean Claude Janssens (24e-4O2). Per fick visa
vad han gick fön iheat 6 då han mötte tysken Klaus
Mantin, och han gjor de det med bnavun.2-0 i klipp
och 392-88 i poäng. Hyvä Ruotsil Fned Meijen vann
öven Mikael Fegen, D med 360-268. Sedan van det
dags fön Hilmer att visa fnamföttenna mot Philippe
Henny, F. Dieseltaktiken med att fl yga inventerat
och anfalla i lämpliga ögonblick visade sig Iyckat
och snant ledde Hilmen med hela 3-0 iklipp ty
fnansmannen behånskade inte niktigt det dän med
nyggflygning. Då han insåg sin pnekära situation
ondnade han t ill ett lintnassel varvid Hilmers modell satt som ett spjut i backen, Det tog ovanligt
lång tid att neda ut tnasslet men till slut van resenven uppe i luften igen och heatet kunde fontsätta. Av någon anledning fick Hilmer en black-out
och fnån9ick nyggfl ygningen. Fnansmannen kunde
då ta två snabba klipp och med bättne flygtid vann
Philippe trors mindne klipp. Poängtalet blev 206392. Gråt. Albr-echt Reichle, D vann över Giulio
Benincasa, I med 394-212, och sedan van det Kennko
Kehnavuos tun att detnonisena Bent Gysbentsen,
NL med 340 mot -126. Regenande Vänldsmästanen
Mick Tiennan segnade mot Pieno Lanfredini med
380-290 och i sista heatet i fönsta omgången vann
Jean Close, B öven Jean Manc Schener, F med
264-1a7. I fönlonanomgången fanns det alltså
svensk, 1 finsk samt l0 andna hetsiga kämpan.
Gabniel Vennien, F vann öven Klaus Mantin, D med
26O mot -264. Juha Niskanen, SF slog ut den kvinnliga fägningen Manja Postma, NL nred 35O mot 276
itävlingens enda nena die.selheat. Tnedje heatet
skulle visa om Hilmer skulle gå vidane då han fick
möta Van de Maele, B. Vid stantsignalen kom
Hilmen upp fönst men med en unpissig inställning,
motonn gick undenkompad, Som tun van klantade
sig belganen ännu men och fick inte igång sin moton.
Hlmen puttnade runt iknappast möjliga stynfant
medan Belganen f ick in en l0 sekundensf lygning
eften en halvminut. Någon minut senane fick Maele
mer fant på sin moton och då fann Hilmen det lämpligt att avsiktligt landa fön att få en bäitre inställning. Medan mekanikenn ondnade detta fick belgaren fnatt och satte sin modell. Hilmen kunde sendan
gå upp och flyga heatet ut men belganen visade sig
inte i luften men. Skamligt lätt segen fön di svenske
med |60 mot -268. En lättnadens suck spned sig i
svensklägr-et. Alla hade gått vidane. Mikael Fegen,
D blev diskad i sitt heat mot Giulio Benincasa.
Pier-o Lanfredini, I vann sitt heat mot Jean Marc
Schenen, F med 440-326. Sist men inte minst var
det dags fön Vennon Hunt att visa att han inte hade
i fönlonaromgången att göna. Bent Gysbentsen, NL
f ick se sig utskåpad med 5-1 i ktipp (680-3 l8).
Eftensom det van l8 flygar e kvan skulle det flygas
två stycken Eliminationsheat. Lotten avgjonde att
Hilmen skulle flyga mot Mick Tiennan, GB och
Juha Niskanen mot Vennon Hunt. Kul, kul. Här
lade engelsmännen in en pnotest då de ansåg det
onättvist att två engelsmän skulle flyga elimination och att detta skulle kunna fönstöna denas
chanser fön en bna lagplacening, Protesten avslogs och första heatet bönjade. Mick och Hilmer
korn båda iväg vid startsignalen och snant var
kampen igång. Dieseltaktiken van inte så lyckad
hän då Mick behärskade r yggf lygningen myci:et
bra, utan det blev lite men följa John öven flygningen. Mick tog två klipp och sedan van det
Hilmens tun att ta ett. Då kom otunen genom att
1

hela senpen gick av vid knuten tnots att klippet
van Iängst bak på senpen. Domanen neagenade inte

men en av junymedlemmanna såg det och pnopsade
på omfl ygrring. Tyvänr van de andna två junymedlemmanna inte av samma åsikt, så det blev ingen
omfl ygning. Otun. lnnan heatet var slut hade Mick

tagit ett kl ipp till medan Hilmer inte hade något
attklippa utan f ick för-söka hålla sig undan så gott
det gick. Mick vann med 478-31O. Gnåt igen.
Juha Niskanen hade inte bättre tun mot Vennon
utan fönlonade med 340-38. Då var alltså både
finska och svenska laget neducenat till två tnedjedelan. Nu van dags fön andna omgången och fönst
ut van Vennon Hunt och Philippe Henny, I ett
mycket jämnt heat vann Vennon med 352-314. Lanfr edini blev diskad och Reichle gick vidane.
Kennko Kehnavuo, SF vann öven Jean Close med
440-238. Håkan skulle nu upp till bevis mot Dave
Wood, GB. Dave var säkent iite skännad eften att

ha seir Håkans f l y'gning mot Vennon i för sta omgången ocl- L-åkan hade en väldigt ston pness på

si9. Tyvänn b er liåkans tävlingsnenven helt ur-

ballaCe och:rea:et blev en niktig antiklimax. Dave
fick två kl pp och höll sig uppe hela tiden medan
Håkan smällce båda sina modeller och kunde inte
fullföija he ä heatet. Med men intennationellt tävlande fån Håkan också den nutin som behövs fön
att göna bna ;r'ån sig i alla heat unden en tävling,
men ty'värr saknades den nu.
Heat 5 såg Per^nri Salenma, SF besegr a Mick Tier-nan med 178 mot i42, Det van ett lintrassel i heatet och deita gick ut öven Micks flygtid och gjor-de
att han fönlonade, Fned Meijer, NL slog ut Gabriel
Vennien, F med 416-22A. Giulio Benincasa, I vann

öven Jean Claude Jannsens, B med 17O mot -62.
Sist men inte minst van det dags fön Pen St.iännesund att f lyga mot Robento Maestnell i, l. Pen f lög
fint och höll sig uppe hela heatet medan itaiienanen
var nene och hälsade på vid ett pan tillfällen och
detta fällde utslaget då det van 3-3- i klipp, sammannäknat 540-346 i poäng. Per flög venkligen bna
och fönväntninganna steg infön kvartsfinalen,
För st vann Vennon Hunt öven Albnecht Reichle, D
med 440-294. Dave Wood, GB blev diskad när- han
flög mot Kenrko Kehr-avuo. Dave hade 2-0 i klipp
'nen ett lintnassel ställde till pr oblem och utan att
neda upp tnasslet gick Dave upp med sin resenvmodell, vanpå diskning fölide, Engelsmännen pnotestenade men det blev avslag åtenigen. Pennti
Salenma, SF f ick se sig slagen av Fned Meijen,
NL med 358-136. Sist men inte minst igen flög
Pen mot yttenligane en italienane. Denna gång
Giulio Benincasa. Atenigen hade ltalien fön mycket
manktid medan Pen höll sig uppe hela heatet. Pen
hade dessutom 3-l i kiipp. En öventygande segen
med 540-66. I semif inalen f lö9 för'st Vennon Hunt
till sig en segen mol Kennko och sedan fick Per

flyga mot Fred Meijen. Två lika i klipp men men
ktid för Fr-ed såg ut att ge Svenige segern,

mar

men genom en mekanikertabbe vid en omtankning
fick Pen minus 50 poäng och det avgjonde heatet.
Fned vann. Det van bana att göra iondning sakenna fön fIygning om tr edjeplatsen mot Kennko Kehravuo och nu skötte Pen sig bna och vann heatet
klant. En tnedje plats van säknad och det än den
bästa placening en svensk någonsin fått vid ett
Bra gjot t, Pen. Mena sådant. Finalen
=M/VM,Fned
mellan
Meijen och Vennon Hunt blev en snygg
lillställning. Vennon dnog dock det längsta stnået
och vann.

Lagguldet gick till England medan Finland tog

silv'en. Bna gjor t av Per-rti Kenrko och Juha. LagD.onset delades mellan ltalien och Sver-ige. Det
är:.ö för'sta gången Sverige tan en medalj i lagrä\;l'ngen iCombat vid EM/VM. Ett bna preslalion

ar, dei svenska laget.

Eften en bankett (tnevlig) och en sista natt på det
untypiska fnanska hotellet samt en radiobillandskamp meilan England och Svenige på ett nöjes-

fält kunde vi på måndag mongon åter tnäda fänden
mot hemlandet. Resan gick lugnt och på tisdag kväll
van alla lyckligt hemma, och man bönjade nedan
längta tiilnästa år s tävlingan ute iEunopa.
Hilmen

Oxelöpokalen Ångång 'l 979
Tävl ingen hade i år utökats med två nya vandn ings-

pr-is iklassenna Stunt och Semistunt, dvs totalt
sett van det sex (6) stycken vandningspnis att tävla

om.

Med denna satsning på vandningspnisen (som man

skall ha tne inteckningan i oavsett ondningsföljd
fön att få behålla) så noppas vi ioMFK uit i.,t...set fön vår tävling både skajl hålla i sig och kanske även öka. Anmälningslistan såg ut som följen:
F2B stunt 8 st, Semistunt Z st, F2D combat l4 st,

Combat-Open 5 st, Speed-Open I st, Good-yean
4 st, F2C Team-Race 7 lag och Team-Race 83 lag,

Fönutsättninganna van som synes goda.
Lör-das 8/9:

Det noliga i stuntcinkeln var att vi hän i Oxelösuncl
mest såg nya ansikten men Västkustborna saknades
och till dem sägen vi: Välkomna nästa år!
Hun van clet tävlingsmässigt då? Jo, Mn Stunt him_
self Ove An<iensson stod.i en klass för. sig och be_
hövde aldnig känna sig hotad hän men fån se upp

medrlungtuppannarr när- de han tnänat upp sig. Men
å andna sidan han Ove nog inget emot det. Erik
Huss l<änna höll inte fön dagens påfnestningar med
påtotl c .rtt vingspetsanna höll på att mötars i f igunenna och bland annat dänfön missade han 30OO_
poängstr-ecket. Äke Nystnöm behöven tnäna I ite t il
för att knäcka Ove. Mats Fnanke och Mats Franzen
fr-ån Kanlstad samt Hans Miitler fnån Red Banon
behöven också lite men tnäning fön att vara med
i toppstriden. Av åtta anmälda kom allrså sex till
start. I semistunt van Johan Rasmussen fnån Vall_
entuna helt outstanding och vann med nästan 5OO
poängs marginal till tvåan lngeman Lansson fnån
Vänensbong. Den senane flög med en Semistuntlämplig rrenhetsmodellrt av Enik Huss-konstnuktion
fönsedd med dieselmoton och fanten van ganska
lämplig fcir klassen. Annat van det nän Jöngen
Finn betnädde cir keln och skuile flyga Semistunt
med sin Combathäck. Det gick i snabbaste laget
fön att domanna skulle hinna uppfatta manövranna,
och följden av detta plus dålig stunttnäning blev
en sistaplats fön Jöngen. 50O pcäng eften tvåan
kom två Rudolf Vallentuno dvs Lennant Helje och
Håkan Littke och mellan dessa två skilde det endast 16 poäng till Lennants föndel. Till stant kom
5 av de 7 anmälda. Fönsta inteckningen i Semistuntpokalen togs alltså av Johan Rasmussen och
i Stuntpokalen av Ove Andensson.
I

Den fön dagen men spännande klassen van Combat
dän det inleddes med att könas i lnt-klassen. I i av
de l4 anmälda kom och till slut var det en som
också hade segnat. Men låt oss ra det fr ån bönjan.
Först ut van Pen Stjännesund och lngeman Lans-

son där det eften fin fl ygning van l-l iklipp men
lngeman vann på bättne flygtid. Sedan van det dags
fön hemmasonen att slå ut Gösta Bengtsan med 2-1
i"klipp och bättne fl ygtid. Hemmasonen det än BengtAke Fälignen det. Andens Petrensson fnån Kanlstad

blev ett lätt

(? ) offer fön Jöngen Finn. Jör gen vann
i klipp och full f lygtid. I ett jämnt heat
vann Enik Huss över Pavel Fnöber g med 2-l
klipp men Pavel hade bättne flygtid så det van nära
ögat fön Enik. lsista heatet van det dags för Mats
Böhlin att få stnyk av årets stjännskott Håkan ösr_

med 2-O

i
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man. 1-l i klipp men Mats hade både sämne flygtid
De fyna Good-Yean flygarna kämpade tappent och
och men avdnag, Leif Gönansson blev seedad.
tapprast van Västeråsanna som nu vann fön femtiFönlonanomgången gjonde Per Stiånnesund och
elfte gången.
Mats Böhlin glada då de vann öven Pavel nespektive
Det van med glädje man på söndagskvällen såg tillGösta. Andens Pettensson blev hän seedad.
baka på en tnevlig modellhelg i Oxelösund. Vi komNästa omgång bönjade med ett eliminationsheat
men tillbaka nästa år .
mellan Böhlin och Leif Göransson dän Leif förloResultatlistan från Oxelöpokalen hittan ni iModellnade tnots 1-O i klipp" Flygtiden blev avgör^ande.
f I ygnytt nummer 6f 79,
Då van det alltså I kämpan kvar i leken och föt sl
ut van Jöngen Finn mot lngeman. Det var säkent
Hans Fallgnen/Hllmer
femtielfte gången den här säsongen de möttes och
tnenden stod sig pnecis scm tidigane, lngemar vann
på bättne flvgtid {l-1 i klipp). Jörgen har nog vid
Den fönsenade semestentåvlingen 27/1O 1979
det här^ laget fått ett i iktigt Hilmeruskomplex då
En kall och snövit oktoberlöndag hade l5 stuntane
segenmanginalen här var 8 sekuncien. Andens
möit
upp till kamp på Tor slanda fd flygplats i Göteav
Per
Stjännesund
slagen
Pcttensson fick se sig
borg eftensom AKMG skulle köna sin fönsenade
med hela 3-0 i klipp.2-2 i"klipp van det mellan
semestentävling. Det van mest nänboende som dykt
Håkan östman och Bengt-Ake Fällgne men Håkan
upp till stant. Mest långväga van Kanlstadspojkanna,
vann på bättre tid. Sist men inte minst fi ck Böhlin
klipp
utan
det
inga
blev
nog
möta Huss. Konstigt
lstunt-lnt vann Alf klant föne klubbkollegan Jan
Mats vann på bättne tid.
Bjer^nby. Sedan förjde ett ganska jämnt gäng med
Fönsta semifinalen mellan lngernan och Pen slutade Uif Selstam i spetsen. AKMG:s nya stuntfynd Kagu
på samma sätt som i för'sta omgången. lngeman vann Kainulainen hade otun att krascha sin egna konstnukpå full flygtid tnots 2-'l i klipp tili Pen.6 sekundens tion och fick därfön utgå. Conny Aquist van tillbaka j cirkeln eften ett pan åns fr ånvano. Han han
manginal, Mats lyckades inte åstadkomma men än
ett klipp mot Håkan och det r'äckte inte till final då nämligen var:! bosatt I landet nonr om Dalälven
Håkan både hade bättne tid och ett klipp. Flygning- men nu inse:i ei; Västkusten tnots allt än västkusten om tnedjepnis visade inga nya klipp men dänemot en och åtenviir; hem, Den uppkomrra ningnosten
tonde kunna boias :edan i vinten Vanfön nya fniska
hade Pen men flygtid och vann. Le gnande Finale
tag väntas näsia år. (täs: i år').
var en upprepning av SM-finalen, dvs samma kombattanten men nu vann Håkan med 3-2 i klipp eften
Semisiunt var me. oklan om vem som skulle ta hem
lika flygtid. Fön ovanlighets skull en niktigt publik- segenn. lnfön s. s:a orngången fanns det tne kandiheaten vadaten: Kun-csbacka-:e^na Claes Jansson och lngolf
',,änlig final. Vanligtvis br^ukan de bästa
na tidigane och finalenna en slags västgötakl!max
Jonsson samt Ka.,s:=csässet Andens Pettensson.
Slutet blev ati lngol: '':.rn föne Anders och med
men alltså icke så nu. Håkan tog sin första inleckClaes på tned-e pla:s. \1es: o:un hän hade Tommy
ning i vandningspniset.Combat-Open såg alla fem
anmälda komnra till stant, tne van fnån Vänensbong
öhlund som tnte:focce a:: cei var- tjäle ijonden.
en fnån Jakobsber^g och en fnån Väsby' Dagens
Fön er som;nte ino- ce: sa 9å'^ det faktiskt att
ha Stunttävling när ce: ä^ r-i r:usgnaden utomhus.
fr'åga van om Mats Böhlin skulle ta sin andna vinst
Pnöva själva fån n' sel
här' i Oxelösund och för sta i det nya vandningspniset eller om lngeman skulle ta sirr fjände vinst
och för'sta i det nya vandningspriset ellen om det
skulle bli en outsider. Helt otippad vann Gösta öven
lngeman och det van dagens föt-sta knall, Sedan
Väner^ sbongspoka I en 22,/ 9 1 97 9
hände det inte så mycket förr-än i f inalen dän Mats
och Gösta möttes. Hän kom knalinummer- två då
En vacken löndag sep:ember kördesånetsupplaga
Gösta gick och vann, Både Mats och lngeman fick
av Värrensbongspokalen, i år med ett nyuppsatt
se sig blåsta på konfekten (vandningspr iset), En
vandningspnis iStun:-lnt. Dännred finns det vandtröst är ju iallafall att Vänensbong vann.
ningspnis i alia tne ;är' lingsklasserna vid denna
tävling. Liksom tid;gane ån van det även i ån utsöndas 9/9:
iändskt deltagande -oenom 7 danska vänner'. Tyvänr
lspeed-Open blev det stor't manfall. Av 8 anmälda
kom
det inga fnån Norge.
klass
Kjellbeng
Ove
4
till
stant.
st
kom endast
FällI Stunt-lnt uteblev Ov'e Ander sson och kvan att
B 5 cc och klass C lO cc, hemmasonen Gönan
gnen samt Solnas Speedentusiast Jan Rosengren.
kämpa om segenn van i pnaktiken bana Alf EskilsDessa Kaffepettenr-eglen är venkligen kul då det
son och Ake Nystr-öm. Den fönstnämnde vann rnyckinnebär att en 0,8 cc motor kan tävla mot en 10 cc
et knappt med endast 34 poäng och det han nog
givit Äke blodad tand t;ll nästa års (läs: i års)
och vinna tili på köpet. Hun gån tru då detta till?
tävlingan, som god tnea kom Lars Helmbno, ningJo, van och en i sin klass tävlan mot gällande tävlingsnekond i klassen och nesultatet näknas om
nostig som han van. De kommande sju platsenna
van det mycket hår d kamp om. Det vittnan poängen
till ett pr ocenttal oclr den tävlande med högsta
pnocenttal vinnen. över tiil tävl ingen:
om genom att det bar-a skil.jen 450 poäng mellan
4:e plats och I O:e plats. Bäste dansk blev Leif
Ove bör jade med att knäcka sin 5 cc-are och blev
Montensen som segade sig upp till en 4:e plats.
utan tid. Gönan hade också pnoblem och blev utan
Stönst otur hade Cansten Thonhauge som satte
q0
ledningen.
oc-h
tog
klämde
i
med
9O.7
tid. Janne
sin model I i vår f ina mYlla.
Den blev kontvaniq ty i andra omgången klämde
Ove i med 260,9 krn/h (Det är tävlingsnekord här
Semistunttoppen är jämn och Johan Rasmussen fick
venkligen kämpa fön segenn. lngolf Jonsson låg
i Oxelösund) vilket blin I01,5 70. Gör an hade fonttätt bakom hela iiden och i mål skiljde det 24 poäng.
fanande pr^oblem då motonn fick fön lite soppa.
Uffe Edslev blev bäste dansk med en femteplats.
Janne ökade på och satte nu personligt rekond med
211,8 km/h =9313 0/0. I sista omgången hände ingenTnots 1l deltagare i lnt och l0 i Semi blev ändå
ting fönutom att Gönan missade att sätta svenskt
Combat dagens stönsta klass med l2 deltagare vantävlingsnekond med 0,6 km/h. Han nådde bana
av två danskan, danske mästaren Uffe Edslev samt
226,4 km/h vilket är^ 99,8 olo.
vinnaren av 1979 år s Limfjondstävling Bjanne
Schou. Vänensbongs egen slocknande stjänna
Team-Race f ick bana se 6 lag komma till stant
Läppen alias Dan Johnsson hade lyst upp igen
och av dessa gick tne stycken unden 4-minutensett åns fnånvano och visade att lite av de
eften
och
en
Vänenskom
två
Galaxen
gnänsen. Till final
gamla
taktenna sitten i. Uddevalla visade sig ha
på
gick
köpet
till
och
bungane, Den ena galaxen
två nya ansikten med i leken igen och vi får hoppas
vann.
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att vl fån se dem fler gånger.. Fönsta halvan av
Combatdagen visade upp en urusel combat men sedan agnanna sållats ifnån steg kvaliten betydligt.
Dan läppen övennaskade med att slå ut Uffe Edslev

Eften yttenl igane någna hangflygningan avslutade
vi mycket nöjda vår fönsta dag på uppvinden. Nästa
dag dänemot blev det inget fl yga av - vindstilla
och dimma, Måndag mongon van vi tidigt uppe, fön
så till semifinal gick fönutom Läppen, Anders
vi skuIIe t-esa med fär jarr fr ån Fnedrikshamn I3.I5.
Pettensson, Mikael Olsson och Bjanne Schou.
Eften att ha packat allt klant tan vi hangkännan och
Bjanne slog ut Läppen och Mikael klämde dit Anbegen oss till fynen, en pnomenad på 5 minuten fnån
dens. F:inalen skuile alltså avgöra om vandringstältplatsen.
pniset skulle stanna i Svenige ellen fönflyttas över
pölen. Mikael visade dock upp en mycket fin flygDet blåsen fniskt och Kanin sägen: rrlnte 9år det
ning och pniset stannade i Sverige. Bjarrre fick
att flyga i dagrr. Uppe på hangkanten blåsen det
ännu fniskane, rren jag kan inte hålla mig istyr nöja sig med andna plats, Andens blev tnea och
ut med kännan öven kanten mot stnanden. Stiget än
Läppen fyr a.
fint. I dag blåsen det nakt in mot hangkantEtt tack till alia tävlande och dornane santt de klubb- mycket
en.
Jag
flygen fnam och tillbaka öven havet och
göna
nredlemman som hjälpte till att
dagen till en
strandkanten.
ldag gån det också fint ait gå in öven
lyckad tillställning. Kom iger-r nästa ån!
Iand utan att tappa märkbant av höjden.
Solen skinen, vinden och havet bnusar- - detta är
H ilm en
toppenl Efter- 30 minuters ilygning början det ändå
kännas i anman och fingran att stå och styna och vi
måste ju med fänjan som vi beställt biljetter- till,
så nunt en sista gång och gör av med höjden över^
larrd och ner och landa... en. inte alltfön snygg landning, men med så många hinder i närheten fån man
väl vana nöjd ändå.
Dr-i som RC-segelflygen - det hän måste du pnöva
på någon gångl Det är- helt enkelt fantast iskt.
Gunnan Aonen

HANGFLYGNING MED RC-SEGLARE - EN UPPLEVELSE MAN INT E GLöMMER
Unden många semesternesor till Danmanks västkust och fiskehamnen Hintshals han jag fundenat på
att hän vid den hår-liga sandstnanden med de höga
klitter-na skulle det väl gå bna att f lyga hang med
en nadiostyrd segelmodel l.
lån, nän jag och min dotten Kanin packade för se-

mestenn, lade vi också nen min nadioseglanerlMonteneyrr bland de övriga modellenna. Fniflyggeejonna
van med, eftensom vi fönsta semestensöndagen ändå skulle vana med på en så kallad semesteniävling
pa F'l J Satenas.

Eften den fon vi vidane till Danmank och kom så
småningom tiII Hintshals.
Andna dagen vi van dät', to9 vi Rc-seglanen och

gick mot fynen. Upp bland klittenna bar det av,

upp mot högsta punkten i nänheten av fynen. Kärnan
göns i ondning. Lite spännande än det, fön den är
nylagad eften en markkänning på Sundbno.
Jag kastan ut och fönsöken nästan genast svänga

nunt och tillbaka. Det går inte så bna, känrans
rringe gen Karin ett blåmänke på ena knäet, men
det kianan sig i alla fall.
Vi fl yttar nu på oss en bit. Nytt ulkast - den här
gången följt av lite djänvane flygning längne ut
öven kanten, och se, det gjonde susen! Kännan

stigen lite bättne.

Runt och landning bland sanddynenna, Ny stant
och nu längne ut öven kanten och stnanden, och

hän visan det sig att hanEet bön.jan på allvan. Jag
flygen fnam och tillbaka unden några minuten, sedan tillbaka igen och landan - och så ut igen på
hanget. Detta än toppenl
Solen skinen öven havet. Vinden blåser och allt
känns toppen, men eften ungefän en kvant i luften
blir jag under en flygning lite för djärv och går
för långt ut öven havet - och si, dän finns nensvep, så -iag nopan till Kanin att det hän blir^ nog

landning ihavet...

Med nakkut s in mot stnanden hinner jag fram och
gön en nittigradenssväng - och sen kännan fönsvinna unden migl Full fant nen ef ten kl ittenna till
sinanden, och se, dän ligger kännan oskadad mellan
tne stenaT.

tyckaFG!
Då vi nu nänman oss ett nytt år-smöte inom kont,
måste jag ställa mig fnågan, Vad han hänt med
kommitt6n fön srona modeller ? Jag har- inte unden
det senaste ånet iyckats uppmänksamma någon typ
av för-s lag e I len öven huvud taget något I ivstecken,
vanken i Modellflygnytt eller månadsmeddelanden.
Jag hoppas detta benon på att man anbetan i det
tysta) men vone det inte på sirr plats att vi stonmodellf Iygane fick infor mation av anbetet, det än ju
ändock oss det benön vad resultatet blin. Skulle
det vana så illa att inget har hänt inom kommitt6n
måste ju luftfantsvenket ställa sig fnågan, Vad vi
är fön ansvarsmedvetna modellflygare som inte
ens kan presentena ett fönslag i stonmodellfr ågan,
unden de två ån som gått?
Jag vill också i detta sammanhang påpeka ati stonmodellvågen faktiskt spnider- ut sig öven landet.
Jag för-väntan mig dänfön att kommitt6n på ånsmötet kan lägga fnam ett nesultat på utnedningen
somkan acceptenas av både stonmodellflygane och
luftfantsvenket, så att vi inte blir tagna på sängen
av någna förbud fnån myndighetennas sida.
Gönan Muftig

Svan till TTTYCKARET MFN 5/19?9
Dan Spnängby begär- en fönklaning till vanfön nn 3
av MFN innehållen hela I sidor Linflyg och rbanal

4 s idor nadiof I yg.
Hän kommer fönklaningen: Du jämfön hela linflyg_
gnenen med en klass inom nadioflyget,

Fön att jämfönelsen skall blinimlig måste du således föndela de S linfl ygsidonna till att bör ja med

på de 4 FAI-klassenna: Speed, Stunt, Team, Com-

bat samt ta hänsyn till de nationella klassenna
Good-Yean, Semi-Stunt, (-ombat-Open. Dessutom
bön de speciella problem som nybörjare, Skala_
flygar-e och spontflygane nåkan ut fön även tillgodoses vaneften det tonde fnamgå att klassen
radiosegelflyg van klart övernepnesentenad i för_
hållande till de olika linflygklassenna tnors atr det
stod ovanligt mycket om llnfjyg i det nummen du

nämnde,

Willy Blom

MFK Red Banon
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Tonsdag: Linflyg, combat 2,5 cc, handluns.
Fnedag: Damtävling RC /oBS! Gällen dem som
aldnig han fått chansen att hålla i spakar na själv. Tävlingen flygs med dubbel-

RPN

kommando och klubbens egen känna.
P.S. Du fån tnäna tills i somman. rrvem

RIPA-lä9net 1980
Nu än det dags igen att tänka på sommanens flygningan. Vad det gäller Ripa-lägret kön vi igång
andna veckan i juli, alltså löndagen den 5/7, Vi
hade tänkt att utöka våna aktiviteten under lägenveckan, Vi han dänfön gjont ett pnognam, så Du
kan plocka meld Dig det Du behöven fön att deltaga.
Löndag: Lägnet öppnan, alla än välkomna.
Söndag: Glidfl ygning med RC-motonmodell, Du
rrgnetarrr Dig upp så högt Du kan inom
en viss tid, slån av motonn och glidfl ygen nen, då tiden näknas.
På kvällen litertsleek stneekrrsom gälleralla åldnar'.
Måndag: RC-segel samt' A-l
Tisdag: Mest oniginella modellen. Ta med det
tokigaste Du han, som fl ygen minst 1 minut, sedan nöstan vi fnam en vinnane.
Samt linflyg och fniflyg 75 cm:s och

sa jäkla mansgnisanrr Al.
Popul änskalatävl ing.
Den som har någon modell kvan kan
plocka ihop den och åka hem.
kuns
för:
skaladomane skall även hållas unden
En
lägerveckan. lntressenade kan vända sig till fönbundsexpeditionen,

Löndag:
Söndag:

Vidane skall vi som vanligt tnäffas vid lägenelden
ellen iklubbhuset på kvällanna för- pnisutdelning
och filmvisning och allmän tnevnad.

Spanven.

Onsdag: A2 €t B,2,
RC-landningstävling med bal longjakt

om

vädnet är^ lugnt.

P.S. Du som han en bna Supen 8 film, plocka med
den i bagaget.
OBSI Ändr ingan i prognammet kan ske om vädnet
bl

in

dål

ist.

Hjärtligt välkomna i

somman

RIPA-KOMMITTåN
Kontaktmän:

Chnisten Nilsson
Gönan Muftig

Ulf Håkansson
Tommy Fnöjd

o44/ 12 53 17
o44/ 12 20 ?2
o44/707 sl
o44/ 12 76 3e
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FAI-REGLER FöR RC-PYLON, KIASS F3D
5.2.1
Def inition av RC-Pylon tävlingsmodell
Flygplan, hos vilket drivknaften ombesönjes av en kolvmoton och lyft.

knaften enhålies genom aenodynamiska knaften venkande på bänande
ytor, vilka utom nodnen måste vana fast monterade unden flygning.
Flygplanet måste vana av semi-skala typ och i allmänna dnag övenensstämma med ett stont flygplan,
Tävlande kan bli ålagd att fönsvana sin modell med dokument, som
beskniven liknande flygplan i full skala.

5,2.2.

Moton (motorer-)
Moton måste vara av kolvmotontyp med fnam och åtengående kolv med
en total cylindenvolym av max 6r6 kubikcentimeten.

5.2.3.

Föngasane
Motonn skall vana fönsedd med en säkent fungenande, nadiostyrd avstängningsanondning, Piloten måste kunna stänga av motonn medelst
sin nadioanläggning, på marken ellen i luften inom 5 sekunden eften
t i I I sägel se, obenoende av fl ygpl anets I äge. Tävlande diskval if i cenas
i heatet om han ej kan landa sin modell omedelbant på uppmaning av

funktionän.

OBS| Denna panagraf kommen att ändnas f"om'lf I 1975.

E
J
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5.2.3,1. Ljuddämpar-e
Motonn måste vana fönsedd med effektiv ljuddämpane. Dämparens
maximala längd skall vana 3OO mm mätt längs dess centrumlinje fnån
cylindenns medelpunkt (mittpunkt) ellen fnån en punkt på cylinden-

nadiens fönlängning så att l.luddämpar-ens centnumlinje bildan nät
vinkel mot cylindennadien. Inom de 30O mm skall nymmas en expansionskammane, minimum 100 mm lån9 och minimum 30 mm i diameten.
Dämpanen skall vana tät och endast ha en öppning bak med max dia-
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5.2.4.

tll
I
I

=T
E

F

Pnopel ler

Endast tnäpropellen av tvåbladstyp med fast stigning tillåts.

5,2,5,

I
I

I
rar

mm.

Spinnen
En avnundad spinnen enfondnas på alla pnototypmodellen och mocJeller av nikiiga flygplan om fönebilden hade spinnen. Modeller av flygplan med stjännmotor och ningliknande motonkåpa behöven ej använda
sådan spinnen.

5.2.6.
Flygplanets kropp
5,2,6,1, Tvärsektion
Knoppen skall ha en minimihöjd av 175 m!'n och en minimibnedd av 85 mm.
Båda dessa mått måste finnas vid samma tvänsektion. Fi llets anses ej
vara del av kropp ellen vinge (stabbe).
Tvänsektionsanean vid denna punkt skall vana minimum IOO cm2 exkl.
fillets, Tävlande kan åläggas att uppvisa mallan som bevisan detta.
5.2,6,2, Motoninbyggnad

I
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Motorn el len motonenna måste vana inbyggda med undantag för ljuddämpare,cylindentopp och kontnollen, vilka ntåste vara åtkomliga
fön inställning av motonn. Cylinder topp än i detta fall I cm av motontoppen, glödstift eller kompnessionssknuv ej inräknade.

5.2.6,3, Landningsställ
Åt-inston" två tr.lul med minimum diameten 52 mm och med minimum
tjocklek l2 mm på åtminstone en tnedjedel av hjulets diametenmått
skall användas. spånvidden i sidled mel lan hjulen skall vara minimum
3OO mm. Err tnedje hjul av lämplig stonlek fån användas nån detta än
lämpligt fön modellen. Flygplanet skallvana stynbart på manken.
Landningsställen skall vara fastsatta så att nonmal start och landning än möjlig.

5.2.6.4. Kabin
En fönarkabin skallfinnas med sådant utnymme att ett pilothuvud får
plats. Pilothuvudet skallvana minimum 5 cm, mätt fnån hakan till

huvudets övensida,
Piloten skall ha klan sikt fnamåt och åt sidonna nän han sitten i non-

EI
ET

E

mal uppnätt ställning.
Pi loten behöven ej installenas.

5.2,7,

Bärande yton

t5

5.2.7,1. Area
Total pnojicenad anea av vinge och stabilisator skall vana minimum
45 kvadnatdecimeten. För biplan med olika stona vingan skall den
minsta vingens area vara åtminstone 2f 3 av den stönne vingens area.
Flygande vingan och s.k, deltaflygplan äno ej tillåtna i denna klass.
5.2.7,2, Spännvidd
Minimum spännvidd för monoplan l25O mm och 75O mm för den stör'sta
vingen hos ett biPlan.

5.2.7.3, Vingens tjocklek
Vingens tjocklek vid roten skall vana åtminstone 30 mm hos ett monoplan och 25mm hos ett biplan. På ett piplan med olika stona vingan
skall den mindne vingen vana åtminstone 19 mm vid noten. Vingtiockleken fån avtaga mot vingspetsen (rätliniigt) sett fnån vingens fnamellen bakkant. OE}SI noten definienas som den inre vingsektionen,
som kan mätas utan att vingen bortmontenas fnån knoppen, fi llets mednäknas ej i vingtjockleken. Fön helt fniliggande vinge' tex hos parasollmonoplan ellen övenvingen hos biplan än noten den sektion av
vingen som pnojicenas på vingens centnumlinie hos ett flygplan som
han l0O mm bned knopp dän vingen sitten.

5.2.A.

Vikr

Vikt, utan br'änsle men irikluderande all annan uinustning nödvändig
fön flygning, skall vara minst 22OO gnam och ej mer än 30OO gnam.
5,2,9.

Bnänsle
Bnänsle fön glöd- och tändstiftsmotoren skall tillhandahållas av tävI ingsannangönen och bestå av 8070 metanol och 2OS olja.

5.2.1O. Tävlingsbanan
En triangelbana utlägges enligt skiss och instnuktioner. Vanje vanv
40O m och tävlingen omfattan l0 vanv d.v,s total distans 4 kilometen. Tävlingen startan fnån stantmållinjen. Tävlingen är avslutad
lO kompletta vanv senane nän stant- mållin.1en passenas. Alla stanter
skall vana mankstant, mekaniska hjälpmedel får ej användas vid stant
men påskjut med handen tillåts.
Pylonenna skall vana minimum 4 m höga men ej högre än 5 m.
Tävlingsbanan kan modifienas om fältfönhållanden göF att säkenheten
annans åsidosätts.
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att åskådanplatsenna måste vara på andna

sidan skall avståndet från en linje genom pylonenna I och 2 vana minst
IOO

5.2.11.
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m till åskådanPlatsen,

Onganisation av RC-Pylon tävling

Alla sändar-e som skall användas under tävlingen skall testas och placenas på lämpligt ställe unden obsenvation. Unden lävlingen måste
sändarna fönvanas på betnyggande sätt och utlämnas av funktionän till
tävlande endast nän han kallas till slant. När den tävlande gjont sin
stant skall han omedelbant återlämna sändaren till funktionänen vide
sändarinlämningen. All otillåten sändning unden tävlingen kommen automatiskt att nesultera i diskvalifikation av den skyldige och rendera
honom fnamtida straff,

Heaten skall placeras^med hänsyn till nadiofnekvensenna

så att sam_
tidiga stanten kan erhållas.
la
Al
funktionänen på tär,,lingsbanan och alla tävlande
måste båna en
hjätm med hakband.

pylonmodel l.

5.2.12.1.

HjärmeÄ skar kunna ;;,;;å

;,å;Å"äJ'ä,ir'iuå".o.

Genomfönande av tävt ingen
Vid pylon I skall det finnas en pyrondomaneoch dessutom en fraggman
fön varje tävlande i hearer. pylondomanen skail ,ta J
het av pylonen, FlagEmannen skall stå i nät vinkel mot".".r"rou"]-.,a._
flygbanån'på
hö9en sida om pylonen, sett fnån den tävrandes pracening åch inte
men
än 5 meten från pylonen.
Varje flaggman skalr ha en fragga med skanp fäng och tävringsredaren
skall se till att vanje modelr identifienas av en fraggman fonä stanr av

vanje heat.

5.2.12.2. Flaggmännen skail hålra fraggan ovanfön huvudet nän frygplanet passenan
halvvägs metian pvron 3 och l, t der ögonbr ick fr ygpra.åi'na"'l-ri".r"
med pylon I på nätt si.da pylonen skallflaggmannen snabbt och
synligt
fälla nen sin flagga. Om en modell ej nunOån pylonen ellen passe"nan
tillbaka på samma sida om pylonen skall flaggmannen.vinka med flaggan
ovanfön huvudet. lngen flaggning skall fönekomma vid pylonenna
2 och
3 såvida inte tävlande missiyckås att nunda pylonen.
5.2.12.3.
5.2.1 2.4.

Vid pylonenna 2 och 3 skail den officiella pylondomanen stå iomeder_
ban nänhet av den pylon

han han kontnollen'över.
En s idl injedomane skal I
.vana p acenad,framfön uppst ä1, n ingsplatsen
fön de tävlande på pubriksidan
om tävlinEsbanan. Denna domane skall
signalena fön vanje flygning öven uppställningsplatsen ellen åskådan_
plats genom flaggvinkning. Domane vid pyron Z och 3 statt-signaiena
med flagga eller signalhonn om pylon ej nundas.
Tidtaganen skarr informena den tävrande nän tidtagaren fått signar om
att ett fel begåtts ellen någon pylon ej passenats p--å natt
I

=ät;

5.2.12.5. Maximum 4 fl ygplan tillåtes i vanje heat.
5.2.12.6. Maximum 2 minuten tillåtes fön stant och inställning av moton(en).
Efter 2 minutenspenioden fån ingen åtenstanta motonn eilen göna ett
senvi cestopp,
5.2.12.7

5.2.12.8.

.

Alla vanv.skall flygas motsols med svängan åt vänsten.
lngen minimihöjd fondnas fön tävl ingen.

5,2.12.9. Vanvet näknas ej om den tä^vlandes plan skän en pylon ellen
flyger
bakom sidl injedomanen. Två öventnädelsen innebän diskval iritliion
av den tävlande i den flygning felen gjonts.

5.2.12.1o. stanto.dningen i ata..tävr ingan skat avgönas genonr rottning,
stantande
nn I skall placenas nänmast pylon2, O; stantbanan än av Jåaå.,
skaffenhet att 6 metens avstånd kan håiras meilan de tåvrande ochO._
dessutom van och en han stantbana utan hinder kan alla tävlande flaggas
av
samtidigt, Om stantbanans bnedd än otillräcklig skall moaellennä
flaggas av med en sekunds mellannum. Al la tävlande skall g"; i;ku
många möjligheten att tävla.
5.2.12.11

Tävlingsledanen han r'ätt att fondna att tävlande skalr göna en demon_
strationsfl ygning fön att visa planets flygegenskap". o-.h pilotens skick_
lighet att flyga planer nunt tävlingsbanan. -ävlingsledanen kan dJsk_
valificena tävlande i något heat ellen fön hela tävlingenom han ansen
att fl ygningen än okontnoilenad, fanrig eilen på fön råg höjd och Jår-med
fanlig fön funktionänen. Tävringsredanen skail vid sååan åmsränårgheten beondna den tävrande att randa omederbant. Envis fr
vg"i.g;.,.1""
pylonennas topp kan betnaktas som fanlig fön funktionä"..nå.

5.2.l2.l2.Vanje tävlande får ha endast en hjärpare ivanje tävring. Hjärpanen
fån släppa modeilen vid stant och ge piroten muntrig infonmation gä[ande mode,ens frygkurs och de officieta fraggsignårenna. uttnycket
tävlande står fön en penson ellen ett lag om ;;";"å pensonen. Be_
löning ellen pnis utdelas som om det vone en penson.
5.2.12.13. Vid kollision ellen kontakt mellan två modellen i luften måste
båda moderrenna randas omederbant även om de äno i stånd att fontsätta fryg_
ningen, rnga poäng 9es tiil de koilidenande modellenna i detta heat

och omflygning av detta heat skall ej ske. Modellen inblandade i kollision måste inspekt^enas av tävringsredanen och godkännas som f rygvändiga innan de.fån stanta i följande heat. En nesenvmodell tillåies.
Tävlande får använda någon av modellenna i ett heat.

5,2,13. Poängsättning
5,2,13.1. Vanje modeil skail krockas med ett tidtaganun. Tidtagning bönjar nän
den tävrande fån stantsignar och avsrutai nän moderå passenan
mår_
linjen. Vinnane i vanje heat är den pilot vans modeil passenan mål_
rinjen fönst. Tiden skail ej användas fön att avgöna,r.n,.o.n vunnit
ett heat,
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Vinnarenskallflaggasavmeden.nutigflagga.ResultatetaVettheat
skall vana avgjort föne stant av nästa heat eller inom 5 minuten eften
det att vinnanen flaggats av'
Den av dessa två tidpunkten som inträffan föt st skall gälla'
5.2,13,2.Poängskallgesenligtföljande:4poängföt-första,3fönandna'2fön
'
irealä och 1 loäng fo" fja"a" plats. lnga poäng skall ges till tävlande
som ej flygen 1O varv ellen diskvalificenas'
5.2.13,3. Vinnane av hela tävlingen än den som fått flest poäng nån alla heat
n

äknats.

5.2.13.4, Om tiden tillåten och nadiofnekvensen ej läggen hinden ivägen skall
avgönandeflygningkommatillståndfönattfåfnamensegranebland
poäng. I annat fall får den bästa tävlingstiden
tävlande -"då.-Å.
bestämma

Pl

aceni ngarna'

DeI SeX: TEKNISKA REGLER FöR TÄVLINGAR MED FLYGANDL -KALAMODELLER (F4C),
ALLMÄNA REGLER OCH STANDARD FOR STATISK BEDOMNING
6.1 .
AV SKALAMODELLER F4C.

6.1.1.

Definition av skalamodell
En skalamodell skall vana en kopia av ett niktigt flygplan, tyngre

luft, transpontenande människon. Flygplanet skall ha f lugit.

6.1

.2,

RegelsYstem

. Allmänna negler och standard fön bedömning av skalaniktighet
6,2. LinstYrda skalamodel len
6.3. RadiostYnda skalarnodel ler
Tävlingsprogram fön nadiostyrda model ler
Tävlingan skall gcnomföras enligt neglenna punkt 6.1. och 6.3.
Plus de bestämmelser som gällen för vanje sär'skild tävling. Punkt
6.1. skall genomfönas för e 6.3.

6.'l

6. I .3.

6.1 .4.

än

.

Domane

Anrangön av intennationel I (nationel l) skalatävl ing skal I utse 3 skaladomane, som skall avgöna gnaden av skalariktighet och yrkesskicklighet, samt åtminstone 3 domane fön f lygningen.
Domanna skall, om så är möjligt' vana av olika nationalitet och utvalda
fnån en lista tillhandahållen av den nationella aenoklubben och godkända av CIAM. Vid världsmästerskap skall domanpanelen bestå av
minst 5 och åtminstone en medlem av junyn skall var-a fnån nespektive
sub-komm

i

t

t6.

6. I .5.

Koeff icienter
Dän koeff icient (K) f inns skall poängsättning ske mellan O-1O. Poängen
multiplicenas med angiven koefficient K. Tiondelspoäng fån såttas fön
skalanikti ghet och ynkesski ckl i ghet.

6. I .6.

Anmänkningan

a. Alla modeller skall kunna stanta och lyfta som fönebilden. Handstant tillåtes fön nadiostyrda modellen vanvid poäng ej ges fön

stanten (take off).
b. Modellen av sjöflygplan, alla kategorien, tillåtes använda hjul ellen
'hjulvagnan fön start om lämplig stantplats på vatten ej finns. Avvikelsen fnån skalan, genom användande av utnustning enligt ovan
skall ej menligt invenka på poängsättningen vid bedömning av flygplanets skalan iktighet.
c. lngen del av flygplanetr med undantag fön pnopeller och spinnen,
fån tas bort mellan skalabedömning och flygning.
d, Skalapr opellenn får för flygning ensättas med en pnopellen, som
har lämplig form och diameten. Spinnen får ej bytas mot sådan av
annan stonlek och fonm.
e, Metallbladspnopellnan ej tillåtna fön flygning
f. Att släppa eller lösgöna en stantvagn, docka ellen dylikt omedelbant
eften stant skall ej anses som att medvetet kasta något öven bond.
g. Användande av ljuddämpane skall uppmuntnas' Utvändiga liuddämpane fån montenas under flygmoment utan poängavdnag. Effektivt
dold ljuddämpane inom fl ygplanets utnymme kan ge extna poäng för^
u

tför andet.

h, Explosiva varon får' ej fällas.
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i. Om piloten i pnototypflygplanet syns unden flygning skall också en
rrdockpilotrr i lämplig skala synas vid flygning av modellen.
Om detta ej än fallet skall nedgnader-ing ske med maxupptill 20ls
unden punkten 6.3.7. 1 O.
rrDockpilotenrr skall inte poängsättas enligt punkt 6. l.l O. såvida
inte den tävlande begän detta och då gällen poängsättning endast

fön punkt 6.1.1 0.8.
6,1

,7.

Antal modeller
Vanje tävlande fån tävla med en modell i vanje klass.

6,1.8.

Antalmedhjälpane
Varje tävlande (pilot) fån ha en medhjälpane unden tävlingen, Tävlande
med flenmotor igt flygplan får ha yttenligane en medhjälpane.

6.1.9.
Bevis på skalenlighet.
6.1.9.1. Skalabevisning åliggen den tävlande.
6.1 .9.2. Namnanmälan
Exakt namn och typbetecl<ning på flygplansfönebilden skall anges på
anmälningsblankett och i skalapnesentationen.

6.1,9.3. Flygplanet fån byggas ivalfr-i skala men skalan måsre anges i skalapnesentat ionen.

6,1.9.4. Fön att få poäng fön skalaniktighet måste följande dokument föneläggas
domanna:

a. En noggnann 3-plansnitning av det niktiga flygplanet iminsta skala
I :5O,

b, Uppgiften om källmaterial, som använts fön fnamstäl lning av modell_
en. Sådana källon kan vana tidningan, handböckeq böcker eller
fullständiga fabniksnitningan öven flygplanet i fnåga, Som dokumentation fon fäng och mänkning godkänns källmatenial t.ex av typ
rrPnofile publ icationstt (inkl. 3-plansskiss). Ritningan gjonda av
den tävlande ellen annan nitane godkännes icke, såvida icke sådan
nitning nesp. nitane i god tid innan tävlingen godkänts av nesp.
nationel a skal akommi tt6, t i I lverkanen av fönebi dsf I ygpl anet el len
annan myndighet. Om de nitningan som pnesentenas ej innehållen
uppgiften om förebildsfiygplanets huvudmått (ving- och stabilisa_
tonspännvidd, längd, vingkonda, stabilisatonkonda etc.) måste
dessa uppgiften finnas tillgängliga i en bifogad, auktonitativ källa.
Uppgift om manschfant skall lämnas.
c, Åtminstone 3 foton eller tnyckta nepnoduktioner av det niktiga flygplanet minst ett avbildande det speciella flygplan som modellen
I

I

fönestäl len.

d. Den tävlande skall pnesentena enlista öven de komponenten han ej
själv gjont. Den tävlande skall även undenteckna en fönsäknan att
han själv byggt den anmälda modellen. Om han befinnes ha brutit
mot detta, kan han diskvalificenas fnån tävlingen.
e. Den tävlande än skyldig att tillhandahålla en skalalin.ial som
medger dinekta jämfönelser mellan hans ritningan och modellen.
Skalalinjalen kan bestå av två sepanata stickon.
Linjalens längd måste vana så ston att man dinekt kan mäta halva
modellens spännvidd och dess totala längd.
bildtext Sp. C./4 s. 90
I - En centimeten uppdelad imillimeten och halva millimeten som
på en nonmal linjal. Denna sida används fön mätningan på nitningen,
L - En centimeten uppdelad imillimeten och halva millimeten multiplicenade med faktonn mel lan nitningen och modellen. Denna sida
används för' mätningar på modellen,
Dvs om modellen än 4x nitningens I = 1 cm, än L = 4 cm.
6.1.10.

Bedömning av skalaniktighet och ynkesskicklighet
Bedömning skall ske punkt fön punkt enligt nedan i avseende på

skalaniktighet, ynkesskickl ighet och svårighet (complexity).

I. Flygknopp
K = 10
2. Vinge eller motsvanande
K = 10
3, stjäntyton o stjäntplan
K= 9
4. Landnirrgsställ
K= 9
5. Motonenhet, pnopellen,
K= 8
6. Sittbnunn ellen kabin
K= 4
7. Finish, fäng o mänkning
K = ll
8. Speciel lt fyndigt
K= 4
OBS! Punkt I användes som bonusmöjlighet fön dem, som uppvisan
en modell som är- speciellt natuntnogen och byggts skickligt
och fyndigt.
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6.1.11.

Bonus fön rrKomPlexitetrr:
Fön att kompensena de nadiostynda modellen vans fönebild än av
sådan konstnuktion att detta medfön nackdelan vid flygning, skall
följande bonuspoäng 9es, räknat i pnocent av den totala flygpoängen:
7o Bonus
Vingan:
o

MonoPlan

5

BiPlan

Biplan (vingPnofi I med konkav

lo

undersida)
TniPlan

t5

20

QuadnuPlan
Motonen

0

Enmotoniga
Tvåmoton iga

l0
l5

Tnemoton iga

20

Fynmotor iga
Flen än fyra motonen

25

Landningsställ

Fast noshjul (fixed tnicYcle)
Fast konventionellt
lnfäl lbant noshjul (tnicYcle)
lnf äl lbart konventionellt

0
5

l0
10

Al lmänt

Flygplan konstnuenade föne 1914 IO
ANM: För att enhålla bonus för'fl enmotorigt fl ygplan, måste för.-

hållandet mellan motorennas stynka övenensstämma med fönebilden, och alla motonenna måste fungena.
Domanna

skall avgöna bonuspnocenten i samband med

statiska bedömningen,

6.1 .12.

den

t

I

Poängsättning

Vid tävlingan för f lygande skalamodellen skall poängen skalaniktighet och ynkesskicklighet fnån de tne (5) domanna sammannäknas.
Dessa poäng enhålles endast om den tävlande genomfönt en tävlingsflygning.

6.3.
6.3.1

.

Klass F4C-radiostyrda,
Allmän karaktänistik

fl ygande skalafl ygplan

Max bänyta:
Max vikt utan bränsle men med
pi lotdocka:
Max bärytebelastning:

I

50 dm2

6ko

too

s;/

dmz

Moton:

a. Kolvmoton-max lO cm3
b. Jet- ellen naketmotoner fån inte användas.

6.3.2.

Radioutnustning
Valfri nadio och (eller )mekanisk utnustning, Flygplan med en ellen
flena kanalen tävlan isamma klass.

6.3.3.

Definition av stantfönsök:
Stantfönsök förel igger- då:

a. flygplanet ej lyft inom 5 minuten (plus I min för vanje extna moton),
som ti I ldelats stantande,
b. f lygplanet lyft men ej genomfön ett off iciellt fl ygpnognam.
OBS! Nytt fönsök får gönas, med domannas tillåtelse,.om något utanfön den tävlandes eller annangönens kontroll gör att stant ej
kunde ske.

6.3.4

inition av tävlingsfl ygning
Tävlingsfl ygning han genomfönts nän:

Def

a. manöven 6.3.7.4. genomfönts
b. flygplanet vanit i luften 60 sekunden
6.3.5.

Antal flygningan
Tävlande han nätt till två fönsök fön vanje tävlingsstant (flygning).
Tne flygningar ingår i tävlingen.

6.3.6.

Flygt id
Tävlande skall kallas till start minst 5 minuten innan han måste betnäda stantomnådet.

Tävlande han l2 minuten på sig att genomföna tävlingsfl ygningen. För
vanje motor, utöven en, fån tävlande yttenligane I minut, om flenmotonigt
flygplan användes.
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I

Tidtagningen skall stanta nän den tävlande börjar att slå på pnopellenn
eller 2 minuten eften det han stigit in på stantomnådet, benoende på vad

som fönst intnäffan.
Flygplanet måste släppas inom 5 minuten (plus I minut för- vanje moton
utöven en). lnga poäng skall ges eften 12 minuter, plus I minui för

6,3.7.
6.3.7.1

6

.3.7 .2

6.3.7.3.
6.3.7.4.
6.3.7.5.
6.3.7.6.
6.3.7.7.

.

.

vanje moton utöven en.
Flygning
Stant (take-off) (se panagnaf 0,1.6.a.)
a, Taxning minst l5 m se domanhandledningen denna klass)
b. Stant (take off)
Rakf lygning

Pnocedunsväns (90 + 27O grader)

Ått. örro" landningscinkelns mitt
Valfri nranöver
Valfri manöven
Valfni manöven
Valfni manöven
6.3. ?, 8.
6.3.7.9.
Valfri manöven
6.3.7.10. Realistisk flygnitrg
6.3.7.11. Rektangulät IandningsinfIygning
6.3.7.12. Landningens kvalitet vid landning i 25 m cirkeln
utanfön 25 m cinkeln
6.3.8.

K=
K=
K:3
K=
K=
K=
K:4
K:4
K:4
K=
K=
K=
K:

IO
3

4
4
4

9
4

9
4

Valfria manövnen (max 5 st 6.3.7.5.-6.3.?.9.)
Tävlande skall kunna bevisa att fönebildsflygplanet nonmalt utfönde
de manövnen som han tänken demonstnena med modellen, Valet av
manövnen skall skniftligt lämnas till domanna föne stant. Manövnenna
får göras i den ondning den tävlande önskan. De valfnia manövnenna
q, n, s, fån anvåndas endast av modellen av flygplan som inte fick
flyga avancenat.
a, Flenmotor iga flygplan
Alla motonen måste vana i gång unden stant och t.o.m manöven
6.3.7.4.
K:
4
b. ln- och utfällning av landställ
Stället får^ tagas in omedelbant eften stant och fål las ut vid
landning
K:
4
c. Flaps
Om fiygplanet använde flaps fön stant, fån modellen
också göna så. Flaps skall vana infällda unden flygning. Om flygplanet använde flaps fön manövnening,
fån modellen också göna så, Flaps skall fällas ut vid
lan<1ning.
K = 4
d. Fällning av bomben el len bnänsletankan
Om bomber tnansponteras inne i flygplanet, skall bombluckonna öppnas, bombenna fällas och luckonna stängas
för att enhålla maximal poång. Om bomben eller bnänsletankar äno placenade utvändigt fån de släppas som fönebildsplanetgjonde.
K = 4
e. Siall tunn
K : 4
f. lmmelman
K= 4
K = 4
S. En looping
h. SplitS(nevensal)
K = 4
i. Kubansk åtta
K = 4
j. Spin3vanv
K = 4
k. Roll
K = 4
l. Fallskänm
Om fönebildsplanet användes till att kasta ned last ellen
människon med fallskänm, fån den tävlande visa sådant

unden flygningen, Använde planet fallskänm unden landning fån detta också demonstnenas.
K : 4
go
m. Touch and
Flygplanet skall landa nonmalt och starta igen utan att ha stannat
Pnecision och mjukhet fön landning och stant poängsättsK = 4

n. Overshoot
Landningsanfl ygning med lågt motonvanv till unden 3
utan att landa fön att sedan med full motonpådnag

fontsättaflygningen
o. Vingglidning tlll vänsten och högen

m.

K:
K =

4
4
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Tävlande fån demonstnena någon annan manöven men
måste kunna bevisa att fönebildsflygplanet kunde utföna
den. Föne flygningen måste den tävlande beskniva manövenn fön domanna
K :
Flygning i triangelbana. Sidonnas längd min 100 m.
Ena sidan panallell med vindriktningen
K :
n- Flygning inektangulän bana. Rektangelns långa sidon
skall vana minirnum lO0 m och de kontane sidorna minimum 50 m. De konta sidonna panallella med vinden
K :
OBSI Manövnerna q och n bönjan och slutan öven såndaren.
Flygning på rak kuns och konstant höjd max 6 m
K =
t. Flygning på r ak kurs med en moton avstängd
K :
p.

3
3

Fl ygpoäng (poängsättn ing)

6.3.9.

Vanje domane skall unden flygningen poängsätta manövner na med 0-10,
Dessa poäng multiplicenas med koefficienten som vanieran med olika
manövnen. Manövnenna skall pnesentenas på lämpli9 höjd och plats
fön att domanna iiitr skall kunna döma i annat fall skall nedgradening
av poäng ske. Det skall finnas en funktionän som med flagga ellen
ljudsignal signalenan om modellen flygen öven fönbjudet omr.åde och
åskådane. Sken denna övr:nflygning innan manöven avslutats, enhållen
f lyganen 0 poäng. Funktionärr-,n skall föna anteckning onr övenfl ygningar.
Fl ygpoän9

6.3.1O.

Flygpoängen än den sammanlgada summan av de tne (5) domannas po_
äng plus bonuspoång.

6.3.1 I

.

Onganisation av tävling med nadiostyrda skalafl ygplan:
Alla sändane som skall användas unden tävlingen skall kontnollenas och
placenas i en speciell depå unden uppsikt av en funktionän. Unden tävlingen skall denna funktionär lämna ut sändane till tävlande endast nän

denne kallats till stant. Så font som tävlingsflygningen genomfönts,
skall sändanen omedelbart lämnas till funktionänen i såndandepån.
All otillåten sändning unden tävlingen nesuitenan i diskvalifikation av
den tävlande fön hela tävlingen och kan leda till fnamtida str-aff.
Unden den tid flygningen pågån skall piloten stå på marken inom der
omnåde som angivits fön detta ändamå1. Banchefen skall tala om fön
piloten, nän modellen f I ygen utanfön til låtet omnåde,
Stantondningen för de olika tävlande skall avgönas genom lottning innan
tävlingen stantan.
Tävlande skallkallas till stant minst 5 minuten innan han skall gå in

istantomnådet,

6,3.12.

Total poäng (slutresultat)
Lägg ihop poähg erhållna enligt punkt 6.1.12. och poängen fön
bästa flygningen enligt punkt 6,3.1O.

den

PROVISORISKA FAI-REGLER FöR KLASS F 4- STANDOFF SCALE
Först anragna 5/12 1975, Ändnade 30/11-19?9
GALLER FRAN OCH MED 1 januari 198O.
Syftet med en klass fön Standoff Scale ån att ha en tåvlingsfonm fön
flygande skalamodellflygplan med enkel statisk bedömning utan knav
på detal.ler ad expentbedömning av modellen.
Reglenna avsen att hjälpa nybönjane inom FAI-medlemmannas modellflygonganisationen att bekanta sig närmane med FAI:s skalamodellneglen och flygprogram och hun dessa reglen nyttjas vid tävlingan.
Dänfön används flygpnognam och flygbedömning så som de än tnyckta
i FAI Sponting Code, Sect 4, kap 6 för klassenna F 4 B och F 4 C
även fön denna Standoff Scale-klass.
Den statiska bedömningen anpassas med K-faktonen till dessa flygprogram så att fönhållandet mellan statiska poäng och flygpoäng
maximalt möjliga) förhållen sig som 50 till50,

Modellen: Vanje modell som liknar ett visst flygplan av systemet
tyngne än luften och som han sin fönare med i sig kan användas fön

tävl ing med följande begnänsningan:
Maxvikt - linstyrd modell - enmotor ig fönebild - 5 kg
- linstynd modell - flenmotorig fönebild - 7 k9
- nadiosrynd modell - 6 kg
Max bäryta - 150 dm2
Max bänytebelastning - linsktynd modell - 150 g/dm2
- nadiostynd - IOO g/dmz
Max slagvolym i molo."n/motonenna - linstynd modell - enmotorig
för ebild - lO cm3
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- linstyrd modell - f lermotonig
fönebild - 20 cmu
- radiostynd modell - lO cm3
Den tävlande måste själv ha byggt sin modelloch måste själv styna
den

Dokumentation: Viss dokumentation fondnas för att bevisa att modellen
liknan en viss fönebild.
Minimum av dokumentation skall innehålla en publicenad tneplansnitning ellen skiss tillsammans med högst tne fotognafien av fönebilden.
Ett unval fotognafien som visan flygplanet fnån sidan, i honisontalpnojektion och i fnontalpnojektion kan ensätta tneplansnitningen ellen
silhuetten, om det gällen gammalt fl ygplan till vilket inga nitningan

inns.
Spännvidden på nitning ellen silhuett (foto) skall vana minst 100 mm.
Fön att få poäng i bedömningsmomentet rrFäng och mänkningrr måste
den tävlande visa fängschemat genom fängtnyck ellen foto ellen med
en tnyckt besknivning. En rrPnofilerrellen liknande publikation är- fön
detta ändamål idealisk, både fön kontun- och fön fängbesknivning. Om
ingen dokumentation åtfäljen modellen, kan endast flygpoäng och poäng fön rrhantvenksskickl igheltt utdelas.
f

Statisk bedömning: Den statiska bedömningen skall gönas på minst 3
metens avstånd fnån modellen, Detaljen som inte syns unden flygning
( inkl ädda motondel an, kabininr-edningan, smådetal jen på model I ens yta)
skall inte bedömas vid den stat iska bedömningen. lnga mätningan skall
gönas.

Skalenlighet a, Sidoprojektion
b, Honisontalpnojektion
c. Fnontalpnojektion
Fhntvenksskicklighet
Fäng och mankeningan
SUMMA

(från t98O skall inga tilläggspoäng
till modellen).

K = 10
K : 10
K : 10
K = 15
K=20
K=65

9es fön egen konstnukt ion

/ ritning

Bedömning av flygning och nesultatbenäkning.

Reglenna i Sporting Code/4 mom. 6.2 tillämpas fön linstynda modellen.
Reglenna i Sponting Code/4 mom. 6.3 t illämpas fön nadiostynda modellen. De allmänna bestämmelsenna i 6.1 (utom 6,1.9.4) sällen även
för Standoff Scal e-tävl ingan.
Fnån 1980 gällen bestämmelsenna i 6. l.l l. (Annex 6 A) rComplexity
Bonusrr även inom Standoff Scale,
REGLER FöR POPULÄNSXET-A
Flygplansmodellen som icke deltagit i FAI-tävling ellen stand-off tävling kan
deltaga i Populänskala-klassen,
Dokumentat ion

Tävlingsdeltagane skall ha byggt och själv flyga sitt flygplan och

t.l.
1

.2,

t

skall för domanna pnesentena:
Treplan-skiss, som publicenats, i skala minst l:72.
Fotognafi av fl ygplansmodel I ens fönebi ld

el len byggsatsetikett e, len

annan publicenad bild av fönebilden, helst i färg, Fär gschema och
beteckningan bön stynkas genom ovanstående ellen kan ensättas av
en skniftl i g målningsbeskn ivning,
Undenlåtenhet att pnesentena dokumentation medfön neducenad poäng
vid bedömningen enl, pkt 3.
Poängben äkn ing

Tävlingsdeltagare tilldelas poäng inom en poängskala fnån 0-lO för
van och en av moment 3.1 - 3.2 (statisk bedömning) och moment 4. I 4.'/ (tlygbedomnrngr.
T i I I de lad poän9 skal I mul tipl i cenas med de svån i ghetskoeff i ci enten
(K) som anges vid vanje moment.

3.

Statisk bedömning
Bedömning av flygplanet skall 9önas på ett avstånd av 3 meten.

Detaljer som ej syns på 3 metens avstånd fån ej påvenka poängsättningen. Följande koefficienten skall tillämpas:
3.1.

Likhet med fönebi lden, konfigunation

3K

3.2,

Hantvenksskickl ighet, neal istisk ytbehandl ing

2K

3.3.

Fängsättning och beteckning

I

K
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4.

Flygbedömning

Vanje tävlingsdeltagane skall själv fl yga sitt f lygplan med undantag
för' landningen som får'utfönas av en annan flygane, vanvid dock poäng
fön moment 4.7 ei ti lldeias.

Flygare skall ha genomfönt minst en godkänd flygning fön att få till-

godonäkna sig tävl ingsPoäng.
En fl ygning än ej godkänd om fl ygplanet ei blivit luftburet inom 5 min.
fnån signal fön motonstart, Begänan om omstart kan gönas inom 2 min.
l--on tva etten fler a motonen gällen ett tidstillågS på 1 min/moton.
Endast 1 omstant/omgång tillåtes.
En fl ygning är'godkänd om fl ygplanet vanit luftbunet men än 6O sek.
Maximal tid fön fl ygning är' l2 min. (1 min rillägg/extna moton) fnån

signal fön motonstart'

.
4,1

.

lngen poäng tilldelas manövnen som avslutats eften maximaltiden.
Flygning utanfön anbefallt flygomnåde medfön avdnag fön pågående
manöven ellen nänmast påföljande manöven.
Flygpnognam som skall utfönas och de koefficientenr som skall tilllämpas:

START från marken

obligatonisk manöven Z

i horisontalplanet obligat' manöven

K

I K

4.2.

LIGGANDE Årra

4,3.

FöRBIFLYGNING, lå9, långsam på konstant höjd obl. m.

I

K

4.4.

FRI MANOVER nn I (enligt skr-iftligt fönanmålt pnognam) I

K

4.5.

FRI MANöVER nr' 2 (enligt skniftligt fönanmält program) I K

4.6.

FRI MANöVER nn 3 (enligt skriftligt fönanmält prognam) I K

4.7.

3K
INFLYGNING och LANDNING
på
ygningsbana.
ej
infl
behöver
ske
mär-ke.
Landning
Rektangulär
Obsenvena att landning skall ske omgående eften sista manöven även
om hela tiden ej utnyttjats.

5.

Speciella anmänkningan

5.1

.

5,2,

För- helikoptnan gäl len samma f lygpnognam.
Segelfl ygplan skall stantas med lina eller med fl ygbogsening.

FAI-reglennas gnänsen på max lO cm3 motonvolym och max 5 kg vikt
9äller-.

5.3
5,4,

Obligatorisk manöven fån ej uppnepas som fni manöven. Manövenn fån
ej dubblenas.

Fnia manövnan fån utfönas i den ondningsföljd som den tävlande
r.

öns ka

5.4.1.

Fäl lning av bomben ellen bnänsletankan ellen dyl.
Om bomben tnanspontenas inne i flygplanet skall bombluckonna öppnas,
bombenna fällas och luckonna stängas för er hållande av maximal poäng,

5.4.2.

Wing oven. Se bi laga.

5.4,3.

TopproII
Halv looping och däneften halv noll, Se bilaga.

5.4,4.

Split S (nevensal)
Halv noll däne{ten halv looping.

5.4.5.

En looping Se

5.4.6.

Kubansk åtta

\

bi laga.

Fön detaljenat utfönande se neglen F3A.

5,4,7,

Spinn 3 vanv.

5.4,4,

En noll Se bilaga.

5.4.9.

Fallskänm

.l

Om fönebilden användes fön fallskänmshoppning ellen för- att släppa
ned last med fallskänm fån den tävlande visa detta unden flygningen.

Använde flygplanet bnomsfallskänm vid landning får detta också demonstnenas.
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5.4. I O.

Touch and go

Flygplanet skall landa nonmalt men uran att stanna och däneften omedelbant stanta igen.

5.4.1

1

.

Ovenshoot

Landningsanflygnirrlt rrrt'd lågt motonvanv till under- tne meten utan
r- fullt motonpådnag och fontsatt fl ygning.

att sätta, däneftt
5.4.12,
5.4.

13.

Vingglidnin5l
Fån ske rill vänsten ellen till högen.
Tniangelbana

Flygning på konstant höjd i triangelbana. Sidonnas längd ca l0O
ten, En sida panallell med vindniktningen.
5.4.14.

me_

Rektangulär bana

Flygning i nektangulän bana. Rektangerns rånga sidon ca 100 rn. Dess
konta parallellt med vindriktningen och ca 50 m.
5.4.

15.

5.4.16.
5.5'

Flygning på nak kuns, gäilen f lermotoniga fl ygplan,
Flygning på nak kuns, konstant höjd med en moton avstängd.
Annan manöven
Annan manöven som t.ex bespnutning skall kunna dokumentenas.
Obsenvera att de fnia manövnenna skall bestå av sådana som kan
I en kunde utfönas av fönebi lden ti I I fl ygplanet !

el

6.

Tävlingsplacening
Den fl ygane vinnen som tilldelats högst totalpoäng. Vid lika totalpoäng
fön flena flygane vinnen den som fått högst poäng vid sin bästa flygning.
Vid lika poäng på bästa fl ygning fön flena vinnen den som han högst
poäng på sin näst bästa flygning. placening av övniga flygane sken
eften samma pnincipen.
pkt.
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Placening av åskådane mm kan fnamtvinga att
f lygningen ej kan ske panallellt med vindniktningen.
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I
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26
ir

..

^:-Y,/.
w{x,'/
'./ )' -1
,/r/*

.Z,z/

Djungel

ItlY

TI

om

PYLON
På 7O-talets sista skälvande år sattes två svenska
nekord inom pylon-nacing, Båda gick igenom ne-

kondvallen nän SM i Quat^ten Midget annangerades
av RFK Gripen på Ljungbyhed (F5).
Rekond nummen ett, största antalet deltagane någonsin i en nationell pylon tävling nämligen hela

23 st.
Rekord nummen två, Thoncl Hylanden RFK Kometen
ändr-ade det inofficiellt svenska nekondet till l.3g,O.
En halv sekund kapades fnån Stig Danielssons,
RFK Stuten gamla nekond I "39,5.
Planet som användes van Tenry Pr-ather-s Little
Toni med ROSSI I5 snunnande med en Top Flite
6.5 Supen M. Det hela styndes med en Futaba.
Resultatlistan såg fön övnigt ut så hän i början,
1:a Ingvar Lansson RFK Utvandr.arna 24 p 1,50.0
2:a Thor d Hylander RFK Kometen
20 1.39.0
3:a Stig Danielsson RFK Stnuten
2A 1.41 .O

Dubbel SM vinna.e. ingva. Lansson vann både
QM och F3D.
Foto: Anne Hylanden

Rövanheat

På SM:et lansenades också en ny gnej ett så kallat
rrnövanheatrr, vilket innebär- att de fyna snabbaste

pilotenna fön dagen i ett extna heat, gav följande

nesul tat.

1 :a Thor-d Hylander RFK Kometen
1 .39.0
2:a Stig Danielsson, RFK Stnuten
1.41.0
3:a rrCuttarenrrBönje Ragnansson Växjö RC I.49.0
4:a Rune Svenningsson Jönköping RFK
Upphovsr ätten till detta han Lans O Andensson
RFK Gnipen.
Jag hoppas inte att denrlintnessenade läsarenll
tror att detta än någon fonm av inböndes beundnan.
Utan därför' 9ån vi över. till rtskåne Openrr, rävlingen som alla han möjlighet attvinna till skillnad

fnån pnesidentskapet i USA. När rrskåne Openrr
gick 79.O9.09, skulle den på för-sök könas i två
klassen rrEl itrr ochrrspontrr. Men det smög sig, underlaget blev för- litet. I rrElitrr-klassen f ick endast
ROSSI och COX användas. övniga motonen tillhörde rrSpont-klassenrr. Det kom en Taipan rrfräsanerr.
de övr-iga van Rossi rrfnäsanelr. Men skam den som
ger sig, på pylon mötet 1979 beslöts att den fönsta
tävlingen i nästa decenium skall samma pnovtävling
könas om igen, eftensom vi ipylonkommitten vill
att alla stäl len upp som han en QM-känna. Motonn
skall ej ha någon avgönande betydelse,
Djungeltelegnafen sägen att många Quanten Midget
modellen han levenenats till Boden, Falkenbeng,
Knistinehamn, Rimbo, Alingsås och Tibro etc, eiler
fön att nämna någna men ellen mindne kända namn
inom modellflygane-cinkusen, som han studenat
ellen han blivit inoilbundna av pylonflygannas rävlingsvänld, Andens Rätz6n, Janne Kanlsson, Pän
Lundqvist el len Kjei l-Ake Elofsson.

OJlka slilan av Pylon-rrdåra.rr.
Foto: Anne Hylande.

Växjö aM

Bö.je Ragna.sson med sin nya F3D-kä.nå

Emmabodd

Folo: Anne Hytanden
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ffi
SM-gänget Poserån, nås!an alla 23. KJippan
Foro: Ände.s Bostnöm

4.

q

$2.1 fån eit:iiläqq:
Kindkåpon och andra kJara ka::.k:en siiska detaljen får- ej elimrnenas. Kinckåp-=-r:'1 linad får
bonrragas på Cen sida som moiorc'. rcern s tren.

$4.2 fån ett tillägg:

Om tävlande i samband med stant gör en eiier
flera nundsvängningan på manken, pir'uel:, skall
piloten avbryta stanten och betnaktas som diskvalificerad i detta heatet.
A

S4.6 tan ett trllagg:
Den tävlande skall på tävlingsledanens beondnan
thnottla nen sin ixoton så att landning omedelbant kan gönas, ett banvanv plus landningsvanv,

om inte skall piloten betraktas som diskvalificenad i detta heatet.
7.

54.7 ny negel:

Om

clada Skåne open-vlnnare,
Bu I tofla.
Foro:,Anders Bost.öm

Mr and Mns Walstnöm,

PYLON MöTE
Nu ska vi fönsöka komma nen på jonden igen genom

att över-gå till att nefenera 1979:s oår liga pylonmöte 79.1O,27, De inbjudna van de som hade tävlat inom pylon nacing de senaste ånen. Hoppas att
ingen kännen sig utanför . Jag bönjan med ett av
de mest betydelsefulla besiuten eftensom alla är
lika betydelsefulla.
Följande beslut är för slag till SMFF:s år smöte
1

980.

Ljuddämparen ska ha en maximai längd av 150
mm mätt längs dess centrum-axel fr ån cylindencentnum ellen nät-vinkligt mot cylindercentnum-

linjen. Utblåsöpp^ningens totala anea fån ej
mm).

Om, pga br'istande tillgång, icke onginal-föngasane används fån irrsugets anea ej överstiga

onginalets insug-anea. Den tävlande skall dokumentena detta.

Slid ellen ventuni får inte användas om inte

or iginal föngasane finnes,

3. $2.4 får'ett tilläss:
Pr opellenn får' balansenas genom beanbetning
av ett blad. Om ett blad justenas, ändning av
stiönind-;å att vikt obalans-r'åden fån detta
icke kompensenas genom beanbetning av det
andna bladet. Viki-balansering fån då endast
ske genom lackering av det justenade bladet.
Endast kommensiellt tillvenkade pr opelinan får
användas, Propellenn skall vana annonsenad i
rrfackpressrr.
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tnollerad. Om man vid misstanke till kollision
kallat nen de inblandade flygplanen och inga
fel ellen skadon han kunnat påvisats skall omstant ske.
Om tävlande inte landar på tävlingsledningens
onden blir piloten diskvalificerad och han fönsuttit sin chans till omstant.
F3D-neg I en

följande beslut:

. 52.3 innehåll utgån, ensätts med:

övenstiga 40 nmz (p z.l
2. $2.2 fån ett tillägg:

ej star-ta fönr än skadan bl ivit åtgändad och kon-

Angående F3D-neglenna, 6.5 cm3 pylon nacing, togs

QM-negl en
I

kollision sker istant ellen landninq skall

de inblandade omedelbant landa, vareften planen
kontrollenas av tävlingsledningen lnnan de åter
fån stanta. Om skadon vid kontnollen upptäcks
som kan innebäna en säkenhetsr isk fån planet

Ljuddämpane skall användas enligt FAI-neglen-

na med följande tillägg. Utsläppetsdiameter- fån
inte vana men än 12 mm tidigane 15 mm.
Men i slutet av novemben 1979 på CIAM, int. modellflygkommissionens möte i Par is beslöts följande nya neglen.

S5.2.6.3 Landställ.

Ändna minimitjockleken på hjulen fr-ån 18

mm

til I 12 rnm.
S5.2.3.1 Si lencen, ny.
The motor(s) shall be fitted with an effective
silencen of a minimum length 3O0 mm measur-ed
along its center-line fnom a point on or at night
angles to the cylinden centen line. Wlthin this
length thene shall be an expansion chamben of

not less than 30 mm diameten and having a single onifice of maximum diameter^ 10 mm.
Dessa två ändningan ska infönas i nu gällande provisoniska reglen. övensättningerr fnån engelska till
svenska kan gönas med ett ond rrPlPArr.

Vidare åtenkallades en hel hop av fönslag fnån
Pylon nacingutskottet (CIAM) och kommen tnoligen
igen vid plenanmötet I 980.
Fön övnigt har jag inte någr-a flen kommentanei
tillF3D-neglenna. Så vi åtengån till det sr.,enska

Resultatet blev: Swedish national XXX Cup. XXX
stån fön den firma eller penson somrrsponsanrl
tnofån. Den ska nämligen bli av Irkollosal fonmatr.
lntressenten fån gänna höna av si9 till undentecknad.

Poäng näknas i 4 av 5 QM-tävlingan på foljande
sätt i vanje QM-tävllng:
pylonmötet.
l :a- l 0:de plats
20,16, 3, 1 1,',| 0,9,9,7,6,5 - poäng
de itag it
2 - poäng
Tävl ingskalenden I 980
Den kan Ni titta på imånadsmeddelande nr 12 1979, NM i Quanten Midget
när ni han läst mina kommentaner.
Det han kommit så långt atr Svenige skall annange_
Tillägg: RFK Gr-ipens QM-tävling 80.O8.09 (Oppen
ra en öppen Nondisk tävling 1980. pneliminänt
Nondisk tävling). Siockro/ms QM-tävling 8O,05.03
st jr RFK Gripen i Klippan fön an;.angemanget vilket
jag redan han vanit inne på.
blin den så kailade prov,:ävlingenrrElitrr rrSpontil.
Det hän r",ar ungefän vad som diskuterades på pylon_
lnofficiellt WM för F3D, Sopwith Tnophy, 3O-31
mötet. Men nu ska Vl för-söka få det här- oårliga
augusti i Calgany', A ce"1;,Kanada, med n5ua F3Dmötet ånligt genom att nedan nu hälsa En välkomna
neqlen.
till någon gång på hösten 1980.
Sen måste -aq få säg: ai: vi ska ha flen annangönen
Det sista fnån Djungeltelegnafen än att vi ipylontill=3D nästa å^, cåce gamla och nya i.ex cötekommitt6n inte han gjort något konstnuktivt unden
bong, Jönköp n! e :^ ,, anför inte nya som Boden
1979. M-en det villjag bestämt sätta mig emot, eller
fön at: fä =- 3ecg^a'sk spr idning. Det än en upp_
att
vi håller på att I'fjanta'r oss med andr.å fönbund.
levelse e:: =..e.:e^a en F3D-tävling, pylonkom_
Därmed
inte sagt att vi ilfjantanil med SMFF.
mi::=- -.ä::^ _:ä^^a: lmed expentnåd.
loch fön sig än vi inte helt nennasiga. Men vi han
ett gemensamt ansvan för pylorr Rac;ir-tg och SMFF.
',|

- tr- =:: ::e.:å : I amner py lonmötet. Där- beslöts
oc<så a:: er s€^ e;ön euanter- Midget skulle ut_
anbetas a'. Bo^ s Pensson Hökaklubben.

Pylonkorrmitten
Thor cl Hylander
040-4 1 3339

Ett pan ån senane, så slutade han med allt fniflyg
utom Wake och gick öven tilj Radio. Dän han på
ett ån blev bäste Nya Zealändane i dom 3 kiassen
han f lö9. Segel, Pylon och F3A. I Wake fontsatte
han ait utveckla modellenna och sig själv. Och så

]ilrile\=_.::!F2

t.öttnade han på att vana bäst i Radio och tog upp
A2 igen. Även en gammal C-modell f lög då
Aå.
".f,
I A2 gjor de han come back med en snunreknoksfön_
sedd KlWl 2, nu med tillägsbeteckningen C. Och
så byggdes det Andnes Lepps AL-29:on.
Till 1979 års VM kvalade han in i både Wake och
A2. Och på plats visade han än en gång vilken duktig modellflygar-e han än.4:a i Wake på Vt.l och 3:a
veckan senane i Sacramento, I A2 missades fönsta
start och han slutade som 17:e man.
Åsikter han han och ofta vettiga sådana. Hän följen någna av hans synpunkter på snunnekroksflyg-

DEN FORFÄRLiGA CIRKELN
Av Paul Lagan. över.sättning av Lans-G,
Fönst lite om Par-tl Lagan.
Nya Zealändare, 38 bast och officer i The Royal
New Zealanci Ain Fonce. Han flugit fnifiyg i29 ån.
Gen ut South lsland News (SlN), en tidning i foliofonmat och i STABBEN-layout. Läsvänd inte minst
på gnund av Pauis ideer- om modennt fnifl yg, Sysslar också med joggning, squash och motoncykelåkning. Paul abbonenade på titeln Nya Zealändsk
n ing,
mästare unden en lång rad år . Fr^ä-mst genom att han
F1A än tnoligtvis den hår-daste klassen atr nå inflög FAl-klassenr-ra + Al och iA på ett mycket bna
tennationell slandard i. Det kr-ävs mycket tr-äning
och tid fön att behär ska flygandet i klassen.
1971 och VM i 6tebong. Paul kvalade in i laget
lngen annan klass knäven så mycket skick/ighet
aila 3 klassenna. Och han fick chansen att flyga
ciom s.jälv genom att lifta med ett militänt tnanspont- konstr-uktion av modellen, fysisk kondition och tnä_
ning under tävlingslika fönhållanden.
flyg till London. På Tor slanda Iandade han ett pan
dagar senane med en tnunk av ansenliga mått.
Layout och konstnuktion än mycket pnestanda mot
den fanns 4 A.2:or,4 wakefieldan och 3 C2:or . Min
stabil i tet mot stynkekompnomissen.
bii på den tiden van en SAAB 93 och pnoblemen
I denna antikel kommen jag inte att diskutena olika
med trunken van av det ',ränre slaget,
konstnuktioner, krokan ellen vingpr.ofilen. Jag kom_
men istället att tycka tillom en del omnåden som
Paul kom att bo hos mig i en vecka föne VM. Det
ytterst få flygane tycks bny sig om. Det jag har
blev nrycket modellflygsnack och också dagiiga
plockat ut än inte dorn enda ingnediensenna fön bna
tunen tili Tr-ollhättan, dän rnimningen var för lagd.
A2-flygning, men dom kanske fylien ut någna hå1.
Unden den veckan, så kom jag undenfund med att
Nlra Zealändskt modellflyg van bna mycket bättr e
ATT SNURRA ELLER INTE SNURRA?
än det som vi nonmalt såg på VM i fonm av pnoxyflugna modelJer.
Om du vill lyckas iF1A, då måste du flyga med en
snunneknoksmodell, MEN om du inte är fönber^edd
Pauls modeller 197 I tillhönde dom klart bätttne
elien vill undenkasta dig den tr äning, med ellerpå VM i Wake och C2. Av A2:or na van det en som
utan modell, scm knävs, kommen fällonna isnur-ne_
var klant bätne än dom andra, den kallades K IWI
2b. Resultaten blev inte så dåliga hellen, just utan- flygandet att orsaka många missan. Är du en ilen
gång imånadenrr fniflygane så nå| dig tillnakfl y,gför- fl yoffen i både Wake och C. lC missades en
n ing.
futtig sekund. Eftensom han hade mycket fin tamp
och VM:s vassaste Rossi, så hade det vanit kul
Om du tan aijvanligt på FlA flygning finrrs det bana
att se honom i fly-offen. I A gick det Iite sämne.
etl sätt att flyga, och det är- med en snur-nekr-ok av
ryssvaniant, rned katapult och annat.
i
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Fön att lösa alla pnoblem är der möjligt och önskvänt att en sådan lösning inföns på tenmikmodeiler.
Medan rrstil la luftrr modellen kan ha öppnar-e gl id

AR SNURREFLYGNING FÖR ALLA?
Fön att utnyttja snurreflygandet till max, knävs
fysisk kondition och snabbhet. Det är- inget fön
pensionänen ellen fön folk som inte kan nöna sig
snabbt. Om du ihte gillan att tr'äna, då skall du inte
flyga snur^reknoksmodelien. Risk fön stnäckningar,

och siabbtilt.
VARNING

Fön mycket wash-in kan skapa stantpnoblem, En
av mina AL-29:or-, stillaluftvar ianten, han mycket
lite wash-in och stantan som en dr öm i alla väden,
Den andna han lite men wash-in fön ter mikflygning
och än mycket svånane på linan. Den neageran olika
vid olika hastigheter och gån gänna ut åt sidan.
Bästa sättet att kontnollena skevheten än att ha
innenvinganna plana och ge spetsanna olika mycket
wash-out. Spetsanna venkar. vana lättane att ändna

r yggskott och hjänt inf ar'kt.

Du skall klana av:
A. 300-4O0 metens snacc medvindsfl ygning fön att
komma ikapp moder e: , termik, ellen kanske
fön att komma bakorr' övn iga stantf ältet fön en
bättre piggy -back :--r pos i on.
B. 45 minuters ko:: r';e^l:g joggning med en hastighet av 12 krr., :'rr. De::a för' att kunna behålla
med ånga om der behövs.
kondition 'ö^ e: råcd 7-stantens tävling.
Lite skevhet på stabben kan också göra nytta. Lite
C. Kunna sD^ .Lga caklånges med bra fant och biwash-in på insidan av glidet sen ut att fönbättr a
behål;en:alans. Att spninga baklänges är- nödtenm ikegenskapenna,
värdi9: ;ö^ en bna rrtimingrr i kopplingsögonb1 cke:, spec ellt i lungt väden och tenmik.
VINGSTYRKA
De modenna zoom A2:onna gillar ett dnag av 3 kp
S- A*LSTABILITET
fön att öppna knoken. Med den öppningsknaften skall
Fönn itiden, innan dom br-a zoomstanternas tid, van zoomnodnet bönja r öna sig vid Ztr Up, Kr^oken skall
cei lätt. Den rrmagiskatt 550/o TP gav
bna stabigå i botten vid 3| kp fön ..^ .oo-.n utslag.
^eni
l;tei med en nonmalstor- stabbe (5 dmz)
alla typen
:j kp dr ag betyder att modellen rön sig mycket
av väden,
snabbt och att vingarna böjen sig en bna bit.
Men i zoomstanternas tidevanv, så blev saken och
ting men kr itiska. lfall TP än fön långt fnam, är
I Bna, stanka funulisten i pnofilkontunen näna noten
modellen svån att få fant på unden dom avgönande
lär^ ett måste, Dimensionenna som finns publicenade
sekundenna innan kopplingen. (Fön mycket motstånd) pä nyska A2:on kan tjäna som niktlinjer om du samtidigt sen till att vingen inte sepanenan näna noten,
Och eften kopplingen bl ir det lått ett loopliknande
Plywoodspr yglan och en stank och bna plywood_
stigmönsten bnant uppåt och med stall på slLltet.
webbning nära noten än nödvändig.
Alla som flugit handluns vet botemedlet. Tp flyttas
bakåt och vinkelskillnaden minskas tills unfagningen Tyvär r så bön.jar- många vinganrtfluttnail nän
dom
blin bra.
böjs vid hår da dnag. Långt föne ilböjmaximurnrr. pbox i fnamkanten än en nödvändighet fön att fön_
Samma sanning gällen iFlA, men ibland villnätt
rrstigrr ge stall iglidet som det tar- lång tid innan
hindna rrf luttenrr på tunna pnof ilen och jag han
funnit det nödvändigt med knysspnyglar innanför
modellen nättan till. Lätta vingspetsan och bakD-boxen liksom mellan dom 2 balkpanen. Och dess_
kropp hjälpen upp det hela, men bästa lösningen är
utom glasfiben_och epoxy utanpå boxen. Jag an_
att fl ytta bak TP på din ilstilla luftl modell fön ett
vänden 27 g/mz glasväv. Klädseln skall vana
rrsuper stigrr och justera din termikmodell med Tp
str äckt. Det innebän lack utan någon fonm av mjuk_
lite längne fnam och med ett zoomstig med mena
loop. På samma layout blin skillnaden iTP inre men medel som nicinolja och liknande.
1
I

an5%.

ROLLSTABILITET
FIA modellen behöver lite wash-in på innenvingen
fön att ganantena att en modell som gliden nunt i
tenmik inte går i stöntspir al,
Med all den hastighet som byggts upp unden slutet
av dnaget, så gön innenvingens wash-in att zoomen
blin en stigande sväng där- innenvingen iyfter och

bnomsan på samma gång.
Pnoblemet än att fönhindna modelien att fönst gå
uppåt och sedan nenåt igen. Det krävs antingen
mycket wash-in ellen små nodenutslag fön detta.
Utan något av detta kan en hånd zoomstant nesul-

tena i störtspinal.

Små nodenutslag än bna istilla kvällsluft, men inte
fön tenmikflygning, dän det behövsrrvanvtidenil på
20-25 sekunden.
Små roclenutslag kan fås genom att stabben tiltas,
och en bna zoomstant och 20-25 sek/varv kan således fås med lite wash-in, lite nodenutsiag och

stabbtilt.
En bättne lösning och en som inte skapan pnoblem
med skevheten mm, än att använda föndröjt glid_
noder. Dom som studerat snunneknokskonsten vet
vad jag menan. Lite nodenutslag unden zoomstant_
ens 2-3 fönsta sekunden och eften det att modellen
lagt sio tillnätta på toppen, hoppan nodnet ut i
giidläge. Men ett sådant system knäven att timenn
startas via kr.oken och att det inte slanvas vid in_
stallationen. Fienfunktionstimens finns att få rag
i, så den biten bör inte skapa några pnoblem.

KOPPLINGSTEKNIK

Natunligtvis än det nödvändigt att tnäna ialla typ_
en av väden. En fälla som dom flesta snunneknoks_
flygane namlan i, än att koppla fön sent.
Tenmiken kommer och flyganen kännen den, llan
gön ett vanv till fön att kolla lyftet och sedan någ_
na snabba steg imotvind för- att få upp far-t och så
ivä9. Under tiden han tenmiken hunnit med vinden
en bit och fönsvunnit. Det än nödvändigt att jaga
ikapp ter miken och placena sig bakom så att ut_
skjutningen kommen mitt i blåsan.
Om du vill ha kvan linan i näven vid koppling,
måste du ta in någna meter lina, så modellen fån
en chans att höja nosen och stiga i kopplingsögon_
bl

i

cket.

Men bäst än att släppa hela linan vid kopplingen.
Men då måste timenstanten ske via knoken och
stanten ske med lös lina. Jag använden en 4 cm.
ögla som knokas öven vänsten långf ingen. Nän lin_
an tas in för hand liggen öglan vid näven. Nän det
än dags att koppla glider öglan upp till sista fing_
enledenr.så linan lossnan genom att bana näta p5
fingnet. ögieknuten hålls mellan pekfingret och
tummen stnax innan kopplingen.

Van säker på att knoken har- öppnat innan koppling,
Om inte, ajöss med den modellen.
Allt runt omkning, tnimning, för måga att inle tnassia
in sig själv i linan och ta hem lina knäver mycket
träning.
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Den som än intnessenad av South Island News kan
kontakta Paul. Här är adressen:

Paul Lagan
I Benmuda Dnive
Chr istchunch 4
New Zealand
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INOMHUS SM I NORRKÖPING 9 dec.

Mässhallarna i Nor nköping passade utmänkt som
inomhusanenon. Det än två hallan, den ena något
lägre i tak än den andna. Den stönsta har ca I m
till tak, men tnäbalkan sänken höjden till något
unden 7 m.

FK Gamen åtog sig annangemangen och passade på
att göna pnopaganda fön modellflyget istor^t. Tävlingen biev något av rrModellf lygets Dagrr i Nonnköping. Klubben gjor de en hel del pnopaganda i
lokalpnessen och i nadion. I foaj6n som sammanbinden hallarna hade man ordnat med utställning
av olika typen av modellf lygplan. I en mindne lokal
visades modellf lygf iimen omväxlande med rrHacke
Hackspettrr, Man hade också ordnat för' publiken,
så att den kunde se modellflygar na jobba i depåenna. I vandena lokalen höll en speaken, Gunnan
Kal6n och Johan Bagge, åskådanna undennättade
om vad som skedde. Egentligen van det synd att
vädnet van så f int - den r-iktigt stona publikanslutningen uteblev, men de ca 2OA som kom fick
nog valuta fön entn6n. De som ville kunde pröva
på att själva bygga och tävla medrrFlugantt.
lden mindne l-rallen höll rrFluganrr, HKG och Peanut till. För HKG van takhöjden väl låg. Det van
svårt att avväga kasten, så att planet inte slog i
baikanna. Gunnan Holm vann senionennas tävling
med en senie f ina flygningar . Dag For s6n, Gamen
van inte mycket eften i nesultat och vann jtrnior-

Thomas Dah sr.dm S.!1-\ line.e
för r25-öres! .
Foto: S-O Linddn

,J_ c^K .ssen

ki assen,

Genombnott för Pea-nutl
Den hittills stönsta pea-nuttävlingen i Sverige
genomfördes. lnte mindne än 9 tävlande ställde upp
föndelade på .junion och senionklass. Tillkallad

fnån Linköping ställde C.G Ahnemark upp som
skalabedömane, ett anbete som han utförde med
kunnande och oväld. Bästa skalapoängen fickLans
Lin<j6ns rrThulin Ktt, 26 p följd av Lars GönanssonsrrGipsy Mothrr. Tyvänn satte en avdnagen
gummimoton stopp för Lans L:s flygningan,
hade Peten Rasset, Gamen bästa
senionklassen
skalapoäng, 'l 9 men S-O Lind6ns rrBA4-Brr tog segern genom säkra flygningan. Till dem som fundeI

Yngsta deltaoa.na i Fluganklassen, Hennik och
Jespen U/ideJlJ Gamen. Mamma dgenan som hjälpa.
Foto: G Wahlbeng

nan på att bygga pea-nutmodellen. kan väl sägas
attrrPeck Polymenrr-satserna än utmänkta att börja

med.

Fniska fläktar- i rrFiuganrr-flygning.
Kombinationen fan-son han r;i f lena stycken i rrodellflyget. Nu bör-jar'även lag bestående av fan-dotten
dyka uppl Alf Änligh med döttnanna Madeleine och
Venonica han vi sett ofta, Gunnan och Karin Åg""a,,
och nu kom Bnor Eir.'ran med dotten Knistinal Att
Bi.or vet hun man hanterar gummisnodd det vet vi
tydligen lär-a
- bäste svensk på Vtvt i Fl B - han kan
ut det också, fön hans dotten vann rrF lu5lanrr junior
och själv vann han senionklassenl Bnon kunde pressa ut över minuten un sinrlFlugalr. lnte mindne än
48 pensonen deltog i rrFluganrr- flygningarna. -Det
betyden 288 stanten. Tidtaganna hade nog en svet-

tig dag!
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Depån,
Foto: G Wahlbeng

C.G Ahremank bedömen rrpea-nutrr-skala.
bondet stån
ochrrsopwithr.
Foto: S-O Lind6n

Lans Lind6n ha. bij.jat
olo: s-o Lrnden

F)å

tävla med FID-modellen.

F

Andens Jonsson, MFK Red Baron, Äl ta, monteran vingen på sin FID-modelJ. Bästa ftygning I I.59 min. B'e\ S.M-.\åd.
Foto: s-o Lind6n

Hånd sekundkamp i micnofilm-klassen,
lden stönne hallen flögs omväxlande micnofi lmane,
FID och 35 cm - samt tr25-ön€srr. pnognammet van
lagt så att de tävlande hade 45 min på sig att göna
två stanter. Fön FID-f lyganna blev det väl stnessigt att vana klana på angivet klockslag.
Endast fyna man ställde upp i FlD, men kampen
dem emellan blev hånd. Ander s Jonsson som ej
synts till på tävling sen VM-78 kom nu med ett pan
fina IrBud Romakrr-modellen och utan tvekan han
hans plan hög potential. Han han fått nen vikten

3:ån i FlD, Sven Pontan, Handen
Foto: G Wahlbe.g

Äldste de ia3a^:son, GamerFoto: G w'a- E-!

= -::-.
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till I,15 g - vanje tiondel än betydelsefull. Ju
tyngne modell, desto knaftigane och tyngne gummimoton behövs fön att flyga den. En tjockare snodd
gån ej att dna upp lika många vanv som en tunn.
Dän liggen en av Irhemlighetennaill Sven pontan
hacJe byggt nytt sen Jakobsbengstävl ingen, men
hade otun med två vingbnott. Lasse Lind6n som än
ganska ny i detta sammanhang han modellen med
god fönmåga. Viktrnässigt än han näna I gnamsgnänsen, Misslyckade stynningan och en otunlig
kollision dnog nen hans nesultat. Att S-O Lind6n
fönsvanade titeln sen 1977 - det hölls inget SM
197A - benodde på tur och kanske nutin. De första
flygninganna van s.k säkenhetsflygningan. Sedan
Andens visat vad hans modell fönmådde tog S-O
till den nyaste modellen och benäknade ta ut en
flygning på ca I5 min. Andens och Sven passade
på att kollidena i vad sorn tycktes bli fina flygningar. Nän sen Andens i sin omflygning kollidenade med Lasse, så van det alideles som givet det skulle inte gå bna fön honom. S-O:s sista fl yg_
ning slutade uppåt vägganna, tnots tne stynningan.
Dnaget i lokalen ökade unden Cagen genom solsken_
et utanpå hallen.
33
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Nya mästane i !r25-öresrr.
rr25-önesrr-klassen samlade I 6 tävlande. Tidigane
han SM inte clelats på junion nesp senionklass,
FK Gamen dominenade senionerna uppgönelse och
MFK Nimbus junionennas. Göran Abeng kunde lägga
en ny SM-titel till sin fönna - han vann segelmodellklassen 1955 -. Vem avrlgamannarl som skulle
vinna van en öppen fnåga ända till slutet. Denas
modellen hade ungefär samma pnestanda, dnyga
3| minut. Alla i senionklassen fick slutnesultat
öven 6 min. Junionenna han trållit på länge med
25-önesl Bland dem ligger pnestandan på 5 min i
7 metens hall. Thomas Dahlstnöm, MFK Nimbus
van fön dagen säknast och pnickade in flygningar
på ellen öven 5 min. Därigenom slog han fönne
mästanen Lans Lind6n som med sina pr opellenexpeniment - uppbyggda pappensklädda pnopellr-an hade lite svånt att nå takhöjd. Mycket bna flQs
också gnabbanna fnån Handens MFK, Johan Ahling
och Claes Lansson. De övertnäffade också senion-

Sven-Olof

Linden, Nimbus, vann i FlD,

35 cm

Foto: G Wahlbe.g

ennaj

Utom SM-tävlan f lögs också 35 cm micnofilm. Fön
nybörjane i micnofi lmbygge kan en sådan modell
vana lagom att bönja med. Det än betydligt lättane
att göna en liten fi lm än en ston. Men man måste
ändå kämpa mot vikten - varje uns av onödigt lim
ellen för' tjockt tnä än av ondo. Segenmodellen
väger' 0,45 9 rrtomrr - det är ändå väl tungtl
Gunnan Kal6n var övenledane och van mycket belåten med tävlinganna. En ondentlig känga vill han
dock utdela åt de tävlande - anmälan ska ske i tidl
Det han slanvats med det både i Jakobsbeng och
vid SM - Bättning enfondnasl
Ett välfyllt pr isbor-d med plaketten, nyttiga och/
ellen roliga hedenspr iser- föndelades vanefter vi
hunnade fon modellflyg, segrane, annangönen mm ..

S-O L

Vann 25-ö.es gjonde Gönan Åberg, Gamen'
Foroi G Wahlberg

K.istina Eima. tog hem junionklassen
Foto: G Wahlbe.g

fön flugo.

TV på plats å al I ting. Fnamfön liämeran Johan
Baqqe, uamen.
Foto: G wahlberg.

lnomhusfiyg i Jakobsbeng
I novemben han det blivit vanligt att åka till Jakobsber g på en inomhustävling. Som vanligt än det
örjan Gahm, som stån fön annangemangen och i år
hade lyckats få med sig någr a av radioflyganna i
klubben som funktionänen och det var br a - vi behöven samanbeta rröven gränsennarr! Gymnastiksalerr vid Jakobsbengsskolan än en helt vanlig stor
gymn.sal. Det går' utmänkt att flyga inomhus i en
sådan. Man fån givetvis vana benedd på att modellenna kan hindnas av bomman, linon,kongbollsställ
m.m, men det bnukar säl lan uppstå skadon på planen. Har man sen någon styr-hjälp - stav 2 till I m,
ellen ballong på lina kan man söka styna undan
modellenna från hindnen. Reglenna tillåten numena
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Antalet tävlande ökade allteftensom dagen fnam_
skned. Det blev svånt fön önjan och halns kiubb
att klana annangemangen, men de löste dem fint
ändå. önjans egna flygningan fick stå tillbaka.
Det van inte bna. Se till att anmälan sänds in i
nätt tidl
25-ör esklassen delades ej upp på sen,_jun. beno_
ende på oklanheten iantalet tävlandel iasse Lin_
d6n van klar t bäst med f I ygningan kning 5 min.
Hans senaste modell knäven bJl tast fon- att nå upp
till 3 g, mycket av vikten än spanad i den uppbygg_

mew

da pnopel lenn.
O.ian Gahm hdll i drrange-:-_::1åvJ;ngen i Jåkobsberg. -:- ' ::
rlolvskilling
I i 25-örcs-k ::::'
Lars Lind6n
=oto:

Sven Pontan flög lite hasandantat uppe i taket, men
han hade tun och den skicklighet som behövs i styn_
ninganna. Tack var.e SLM han inomhusfl yget en nöd_
vändig
i fonm av bailoriger ocl_r
^tävlingsutnustning
gasbehål
lane.

::- inomh!s: :i med sirl

obegnänsat antal sr\nningan. Stannan propellenn
dnas den tiden av fnån totaltiden. 3 klockor behövs

Tävlingen flöt f int och vi van klana med
ningen föne utsatt tid.

alltså vid tidtagn;ngenl All styr-ning ska ske fnamrfnån. Läs de nytr;ck:a neglenna i Modeilflygnytt
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5 Canada

6 New Zeaiand

l lsnaej
12 Fnance
13 The Nethe.tands
14 Brazil
15 Switze.land
16 Spain
1

'1o92

o
1964
ltgo
1652
t21g
O
itos

FtB
1465
tZ55
I lat

FtC
2t05
t7l5
1769

Total
5555

49ol
J9O9
44s2
4443
4274
4191
4O3l
3579
3312

12s9 2025
142e 1763
1447 1175
1192 1Z3O
1236 tO94
1229 t25e
1210 2102
1235
O 3i99
t5OO 215 2gos
1236
O 2BB8
O
O 12lg
tigo
O il90
O
O ltos

Roge. Simpson
3Fd Sienna Cup
Contesr Dinecton
Den fönsenade Semesteriävlingen 2Z/lO 1g?g
F2B Stunt-inr:
I Alf Eskilsson, Kungsbacka MFK
352a
2 Jan Bjennby, Kungsbacka MFK
2775
3 Ulf Setsram, cnåbo MFK
2496
4 Måts Franz6n, Ka.tstads MFK
2453
5 Conny Äquist, Kungshämns MFK
2432
6 Karl-EFik Aörjesson, Kungsbacka MFK 2330
7 Kdo'r I d:r -lainen, .Af MG
D >k

25 M..^-:

25 rc:å-.

2?
2B
29
30

lerz.,.-:
a ,
.
Schles -7Fniebls Chausse:.:--, -: :

'a

r

I

460

Sierra Cup penpetual trophy
Poinrs slandings
FIA
I Unitecl States
i985
2 Sil-den
t99l
t u-cdt Brrlran
1969

9 Argentina
l0 Denmark

695

I350
258

1

29 Achtenbeng M, USA
30 Hannah B, USA
3l simpson R, LjSA
32 Easr B, AUS
33 Kenr T, USA
34 Ferreno D, F

69 deltagdre

isutdel_

S-O L

F]C

trIESULTAT

pn

Semisrunr
rngolf Jonsson, Kungsbacka MFK
Anders Petrensson, Kanlstads MFK
a aes Jansson, Kunssbacka MFK
-.. 3ennrsson, AKMG
l-:.:'-å.
Lå.sson, Vänersbongs MK
1... e tsacsson, Gråbo MFK
Vå3nus gde.quist,
AKMG
-ommy öhJund, AKMG

1359
120?
I 136

iO65
ZgA

Vänensborqspokdten 22/g 1 g7g
F2B Stunt-lnl
I Alf Eskilsson, Kungsb.i.ika MFK
2 Ake Nystnöm , VaIcntuna MFK
3 La.s He/mbro, lrolihårtans
MFK
4 Leif Morrensen, Aviato. DK
5 Mlkaei Olsson, Skara LFK
6 John Amnirzbö/t, Aviato. DK
7 Mats Fnanz6n, Kantst.rds MFK
I Mdrs Fnanke, Karlsrads MFK
9 Jan Bjennby, Kunqsbacka MFK
1O Johannes Thonhauqe, Avt.rror DK
I I Cansten Thorhaug.r, Avidro. DK
Semistrht
I Jolar Rasmu. aa, Varröni,ra Mr k
I la ,olf Jo.\sor, Kunorba. k- M h
3 r r-c' !.r
.on, hunq.bä, ka Mr I
4 "Jn. Ol 'uncl. AhMC
5 Uffe EdsJevJ Adnhus DK
6 J- pon B-dndr. h€r, .lao. M.
^
7 HåRan L r.ka, vJrj.rlund
Mt K
U L--. -Ake A.de.-5on, AtMG
e orr/
OhJund. AhMC
i0 Pår F.endenthale.J Karlstads MFK

2968

2934
27

55

2L96
436
2326
2263
2245
2209
2054
241

2

llbl
I lJl
t2Or
IOb2

lot4
5{i
_re
16.

135

Com bal

I
2
3
4
5
6
7
I
I
Iu
II
l2

Mikdel OJsson, Skara LFK
Bjanne SchouJ Aanh!s DK
Andens Perrersson, Ka.tstads MFK
Dan Johnsson, Väne.sbo.gs MK
cunnar Canlsson, Skara LFK
Uffe Edslev, Aarhus DK
Stefan Oisson, Uddevalta MFK
Bj6nn Lundin, Kdrtsrads MFK
G--l Cr,dbr.rd,
Våi-.soo.q5
Mh
r or-B
o^a pän-lå.. VänF-.Dorg
Vf
Tom-. H-nrd.)son,
UddF. -,ra MTh
B önn R^gn:tnom. \år Fr.oo-9) Mf

SM-79 1979-10-20. A.nansön Sotna MSK
Al jun
I Lars Lind6n, Nimbus
2 Sören Nilsson, Eskilsruna
3 Andc.s Olsso., Nonberq
4 J\ .l i La ine, Eski I stuna
5 Pete. Ti96r, Eskijstuna
6 Jonas Frid, Eskiistuna
7 Thomas Webe., Solna MSK
o I obräs F.id, Eskilstuna
I Slephan Blö.ktund, Soina
l0 Stefdn Romberg, Esf,itsrund
ll Thomas DahJstnöm, Nimbus
i2 pdtrik Jarleman, Solna
l3 Krister Lindblad, Eskilstuna
i4 Andens Söderbäck. Sotn.:
l5 Gnesen Sanes, Bo;iän9e
l6 Jan Johdnsson, Oxelösund
l7 Ola karlsson. Norbe.o
l8 Johan Sanerö, UppsaJå
l9 Lans Dahlsr.öm, Uppsdla
20 Tommy Sdmue/sson, cåmen
2l Konsta Lyhndkis, Solnd
22 Aoders Jönsson, tKdros
zr tomas t.anher, Tåbv
24 Magnus Sundstedr, Bonlän.re
25 Annika Hattgren, camen
26 Jacob Hallenkreutz- Gåm.n
z/ Peter Blorftund, Solna
28 Pen Bengfeldt, Soina
29 Lans cö.ansson, Merrome.na
30 Jan F.anz6n, Uppsata
3l Mats Bdgge, Gamen

589
568
528
516
505
484
459
453

45t
430
406
379
37A
363
350
349
337
336

3r9
317

308

2?l
270
24A
1z-3

r63

I30
125
96

?63

300
231

35

Pelen Peltensson, lkanos
Jon ljnggå.d, Solna
Pen-Enik Olsson, Norbeng
Thomas Eklund, oxeJösund
MikaeJ Hambeng, Siqtuna
Ragnar Salo, Eskilstuna
Mikael Holmbom, skvadenn

3l
33
34
35
36
37
38

a
9

l0

tl

l2

l3
t4
t5

l6
l7
l8
19

96
90
66
50
43
40

t9
603
588
549
522
507
445
474

Holger Sundbeng, Uppsald
Agne Hammd., SoIna
Michael Borell, ösLe.sund
Pen Johansson, Linköping
Beng! Wendei, Fagersla
Håkan Nilsson, östersund
Bengt Jansson, Norna Uppland
Börje Jonsson, Gamen
l/ikdel Pettersson, Nimbus
Lennart Findahl, No.be.g
Ove Larsson, Eskilstuna
Bengt Lindqvist, Si gtuna
Håkan Moureau, Solna
Ennst Bönjesson, lkaros
Ove Guslavsson, lkdros
Hans OIsson, Nonbeng
Gjran Larsson, Fägersta
Gönan Fäl lgren, Oxelösund
Johan Bagge, Gamen

471

458
412
366
309
306

E 2l FK Gamens Hösttävling
A1
I
2
3
4
5
6
7
I
9
lO
II

A1 jun 14-14 ån
I Jan Fnanz6n, Uppsala FK, MS
2 Jynki Lalne, Eskilstuna FK
3 Lars Dahlströmr Uppsala FK, MS

209
98

538
496
360
355
335
17A

592
574
449

Lans Lind6n, Nimbus
Madeleine Än/ i gh, Met.omerna
Tommy Rehnsl.öm, Gamen
Thomas Dahlstnöm, Nimbus
Mals Jansson, SoJna
Mdts Almlöf, Metromerna

424
394
259

B1 sen
i Olof Nerud, Malmö
2 Bnon Eimar, Solnd
3 Stune Johansson, Solna
4 lnger Johansson, Soind
5 Gunna. wivardsson, cråbo
6 Lennart Flodstnöm, AKMG
7 Tomas Ekendahl, Eskilstuna
I Bengt-Olof T6nnqvist, Fasensta
9 Bo Jansson, Linköping

783
617
533
503
424
396

2e9
272
257

HKG jun
I Pe. Nordgnen, Linköpin9
2 Magnus Nordqvist, Solna
3 Jy.ki Laine, Eskilstuna
4 Magnus Sterner, Solna
5 Andens Jönsson, lkanos
6 Thomas Weben, Solria
7 Jan Johansson, Solna

I80
155

143
130
42

29

HKC sen
I Jöngen Andensson, Nonra Uppland
2 Henbent Hartman, Västerås
3 Bönje Eniksson, Nonna Uppland
4 Bengt-Ake Fållgren, Oxelosund
5 To.sten Eniksson, Uppsala
6 Kjell Magnusson, Uppsala
7 Leif Enicsson, Hä.nösand
I To.bjönn \ryeinestå1, Norrd Uppland
9 Tomas Alm, Eskilstuna
lO Gunnan Holm, Soina
1 I Göran Fäl l9nen, oxelösund

4A?

464
437
395
3A2

217
85

534
47a
397

273

269
264
230
196
I B0

lun

LAG
1 Solna MSK I
Lennant Lansson, Agne Hdmmar, Bnor
Eimar.
2 Solna MSK It
GenaJd Bohman, Stune Johanssorr,
Srephdn BjöFktund

Leif E.icsson, Hännösands MSK
Bo Hallgren, FK Gamen
Gista Franz6n, Uppsala FK, MS
Kani-Axel Pettensson, FK Gamen
Lar's Karlsson, FK Ganen

453
3?7
353
245
I 19

HKG sen
I U.ban Lindstnöm, lkanos
2 Olle Blomberg, Nimbus
3 S-O lind6n, Nimbus
EM I infl ys 3O.A.- 2.9. 1979
Ma.ville, Fnankrike

A32
A26

F2A Speed
1 Constant Patnick, F
2 Enfroy Daniel, F
3 BelleiJe Jean Francois, F
4 Valo Ja.i, Finland
5 Rumpel Emil, D
6 HaJmanrPeter, GB
? (L.czicza Helmut, D
o JaasKetarnen, ts tnland
9 Brands Ron) NL
l0 Fage.sr.öm Veikko, Fintand
I I Bak Jan Jaris, NL
l2 Schmidi tngo, D

759

Fl B jun
1 Kjell Ottosson, Uppsala FK, MS
2 Pån Wjttsålenr FK Gamen
3 Jän Johansson, 3lnå MSK
4 Mats Jansson, &ina MSK
5 Johdn Akenmanr Uppsala FK, MS
6 Tommy Rehnström, FK Gamen
FIB Sen
1 Leif E.icsson, Härnösands MSK
2 Kanl-E.ik
Widell, FK Gamen
3 Jan Zetterdahl, Solnå MSK
ri Bengt BlombengJ FK Gamen
5 Bö..je Jonsson, FK camen
6 Lenna.t Backman, Eskilsruna FK
7 lnger Johansson, Solna MSK
I Tomas Ekenddhl, Eskilstuna FK
9 Lena Johansson, Solna MSK
l0 Sture Johansson, Solna MSK
1 I Tomas Alm, Eskilstuna
FK
FlC
I UlfCarlsson,
AKMG
I Ge.ald Boman, Solna MSK
3 Jan-OlJe Akesson, Fladdermusen
4 To.e Hedqvist, Eskilstuna FK
5 Lars-c Olofsson, AKMG
6 Hans Lindholm, Västenås FK, MFS
7 Andens Pensson, AKM, MFS
8 Gunnan Agren, Uppsala FK, MS
9 Urban Nygren, Solna MSK
l0 Nilsenik Hollanden,,Karlsrads
MFK
I 1 Lans Kanlsson, FK Gamen
12 Dag Fons6n, FK Gamen
13 Lans Ahmdn, FK Gamen
Nimbustävlingen

557

1762

t5O3

3 MFK Nirnbus
147a
Lars Ljnd6n, Thomds Dahlstndm, Mikael
Pettersson,
4 Solna MSK lll
12A1
Thomas Weber, Andens Södcrbäck, Par.ik
5 F-ascnsta MFK
988
Bengt Wendcl, Göran Larsson, B-O
Törnqvist.
6 |KAROS
816
Ove Gustavsson, Anders Jönsson, Ernst
Bönlesson.
7 Metnomenna
674
Ld.s Gönansson, Mals Almlöf, Ronny MölJer

FI B
I Lennarl Backman, Eskilstuna
2 Lars Lind6n, Nimbus
3 B-O Tö.nkvist, Fåge.sta
4 Thomas Dahlstnöm, Nimbus
5 S-O Lind6n, Nimbus
6 Ake Engström, Axvalla

I
2
3
4
5

568
560

156

BI
1 Thomas Dahlstföm, Nimbus
2 Lans Lind6n, NimDUs
3 B-O Tö.nkvist, Fagersta

736
658
406
360

785
7A3

799
74A
733
376

9OO

A22
AOA

749
729

900
900
895
818
?97
795
7AB

732
72O

646
5?g
88
14

och DM för Närke 30.9-1979

l0
II
l2
l3
l4
l5
16
l7
l8
l9
20
2l
22
23

I
2
3
4
5
6
7
I
9

Jonas Frid, Eskilstund
Tobids Frid, EskiJstuna
Jyrki Laine, Eskils!una
Thomas Dahlström, Nimbus
Lars Gnönholfi, Nimbus
Lars Lincl6n, Nimbus
Old Karlsson, Nonberg
Stefan Rdnnbeng, Eskilstuna
Andens Lindström, lkanos
Kristen Lindblad, Eskiistund
Per Erik Olsson, Norbenq
Erik Johansson, Nimbus
Sören Ni/sson, Eskilstuna
Tomas,Kdrlsson, Nimbus
Gö.an öberg, Nonbeng
Peten Peltensson, Ikaros
Per Findahl, Norberq
Anders Pironen, Norberg
Pernilla Larsson, Faqersta
Anders Jönsson, lkaros
Per Pensson, Nonbeng
Anders Olsson, Norbe.g
Ch.ister Vainonpäå, Nonbeng

Ernst Börjesson, Ikanos
Mikael PettenssonJ Nimbus
Eengl Wendei, Fagensta
Ove Gustavsson, lkanos
Unb3n Lindstnöm, lkaros
Gönan Larsson, Fagersla
Hans Olsson, No.beng
Lennarl Findahl, Norbeng
Anders Littonin, lkaros

FIA jun
I Andens Olsson, NoFbeng
2 christer
cöransson, Nimbus
3 Joachim Al ling, Nimbus
4 Anders Lindströrn, lkanos
5 Jan Backman, Eskllstuna

5r6
DM segn.

503
447
469
454
442
432
425
393
373
359
334
330
317
308

234
219
194
124

120
86

DM segr

HKG jun
t Thomds Karlsson, Nimbus
2 Thomas Dahlstnom, Nimbus
3 Anders Lindstnöm, tkanos
4 La.s Lind6n, Nimbus

543
534
530

DM seqr

510
492

320

la3

i54
DM segn. 525
425

600
DM segn. 599
585
491

444

seg.,

2Ol
194
65
36

DM segn.

152

DM

r43

55,863

2

255, I 38
252,AOA

251,046
250,347
244,497
244,233
24O,963
233,31 l

232,25A
224,? 19

221,4O0

7O?

690
545
4Al
416
384

A1 jun

519
396
369
285
243

Gnan Larsson, Fagersta
Olle Blomberg) Nimbus
Bengt WendelJ Fagersta
Roland Frid, EskiJstuna
Mikael Pettersson, Nimbus
S-O Lind6n, Nimbus
Ove Peltensson, Fagensta
Unban Lindstnöm, lka.os
Bjönn €hn, Axvalla

Lans Larsson, AKMG
Owe Larsson, Eskilsluna FK
Gunnar Holm, Solna MSK
Agne Hammar, Solna MSK
Lars-c Lindblad, Eskilstuna FK
Gösta Nilsson, öste.sunds MFK
Pen Johansson, MFK Linköping

152
149
147
119

I
2
3
4
5
6
7
I
9

i
2
3
4
5
6
7

cl

36

552
504
498
492

271

254
217

Flc sen
Mats Roslrng, Uppsala
Björn Södenström, Solna
Bnon Eimar, Solna
Lennanl Flodström, AKMG
Leif Enicsson, lärnösand
Johan Akerman. Uppsala

Perer Bengljung, Gamen
Michael Borel J, Östersund
Lennart Larsson, Solna
Genald Bohmdn, SoIna
Håkan NilssonJ Ostensund
Gunnar Holm, Solna
Ronny Mol ler, Metromerne
Lars Karlsson, Gamen
Elsy La.sson, Soina

1979.11.03

jun - 13 ån
Stefan Larsson, AKMG
Thomas Weber, Solna MSK
Stefan Romberq, Eskilstuna FK
Peten Bjönklund, Solna MSK
Jonas Fridh, Eskilstuna FK
Krister Lindblad, Eskilsruna FK
Konstantinos Lyhnekis, Solna MSK
Stephan B.jörkjund, Solna MSK
Sö.en Nilsson, Eskilsiuna FK
Frednik Adoifssonj Eskilstuna FK
Tommy Samuelsson, FK Gamen

560
196
455
429
398
343
331

324
203

576

DM segr
354

Lag
763,809
724,267
7 1 2,497

2 Finland
3 Allffiagne
F2B Stunl
I Billon G6Fard, F
2 Tayeb c6.ard, F
3 Tnudler Boaz, ISR
4 Lavalette Maro, F
5 Mayer Elias, FINL.
6 Robinson Bancy Price, GB
7 Aaltio Lasse, F|NL.
I Balesio Fnanco, I
I Egenvany ceza, RFA
lO Onsini claudioJ I
I i Draper William, GB
12 Banile Salvatone, B
l3 Maikis Klaus, RFA
l4 Karma Kai, FINL.
l5 Rosenbeng Eliezen, ISR
l6 Libe. RobeFt, B
l7 Liber coerges, B
i8 Kehnen Uwe, RFA
l9 Tindal Peten, GB
20 Maor Offer, ISR
21 Tonchio Olimpio, I

1.949,33
1.868,33
1.738J66

1.725,33
l.7l o,33
1 .710
1 .703,33
I J699'rj6
1 .69?,33
1,697
1.693

1.6a4,33
1.669
1.663
1.63A,33

426
82 I

,33
805,66
794,33
7?8,33

Las
2
3
4
5
6
7

Finland
G.ande Bnetagne
Allemagne
lsraeJ
ltaJie
Belgique

5.543
5. 076,66
5,OO2

4.984,33
4.951,66
4.930

F2C Team Racing

1 visse./Buys, NL 3143r!4 3'52rr 3'46rr5 ?t41tt5
2 cipoJla/Cipolla, I 3r4ttr6 3'44rr9 Disk Disk
3 Penacchi/Cipolla, I 3r52!'3 4rOlr'5 3r51rr6 315lrr5 Disk
3r431rB
4 Metkemeyen/Melkemeye., NL
5
6
7
I
9
lO
II
l2
lir4
t5
l6
l7
l8
l9
20
21

Smilh/Bnown, cB
Voghe.a/Menozzi,
I
GB
Clarkson/Woodside,
Wakkerman/Van de weendj NL
S
Samuelsson/Axrilius,
F
Delo./Guillomes,
DK
Bobjens/Sissaard,
Rylin/App.ing,
S
F_

!zan/^uz:n,
oonr F
eunr/u
Tnibe/Tnibe, cB
Meden/None, FINL
Lieben/Dessaucy, B
Desmedt/Delnue, B
Lenzen/Pieper,
D
D
Bnendel/Kuckelkonn,
Lansson/Andersson,
5

La9
I Hollande
2 llalie
3 Gndnde Bretagne

3B

5 Suecle

3t47i

3r50rr5

3r5lrrl
3r53rrl
3r55'!3

4r0l,r5
4107r3
4' I 3'r5

4114i?
4t

1

4i?

4rI9'r6

4t21 12

4t21r 7

4r3l,,6
4t33i2
4r39il
5r05il2
1
1

1

I r2O'i3
tt24 t4

l|57r?

l

2r3of9

I

3' l4rr

Landsra9sligan i lrifJyg l929 SJqrstälJninq
Antal !ävlandei FIA 136 pensoner
Fl B 4l pensonen
FlC
18 pensorre.

F2D Combat
I Hunt Vernon, GB
2 Meije. Fred, NL
3 Stjärnesund Per, S
4 Ken.avuo Ke.kko, F;nl
5 Reichle Alb.echt, RFA
6 Sdlenma Pent;, Finl
7 Ben:ncasa Giuiio, I
I Woods Dav;d, cB
9 Nlaes:ne/J Roberto, I
)0 Fen.:. Ph;lippe, F
I 1 Ve.n e. Gabniel, F
12 Crose Jean, B
l3 -iennan Michael, GB
l- ös:nan Håkan, S
l5 ,a.ssens Jean Claude, B
l6
Pieno, I
1i -.niredini
La.sson lngemar, S
l6 Niskanen Juka, Finl
l9 Sche.e. Jean Ma.c, F
2O Gysbert!en Berr, NL
2l Vandemaele Ronny, B
22 Postma Marja, NL
23 Fegen M;chael, RFA
24 Martin Klausr RFA

LåKan Bnooe-g, BonJånSe MSK
Bo Jänsson, MFK LinköD ng
pen q\a.nsL^öm, MFK F,adde-n_sFn
Gunnar Holm, Solna MSK
Gösta Fnanz6n, Uppsala FK, MS
Bengl Wendet, F-9e6516 yc-6
HåLan Nitsson, Ostc.suads MFK
b-or F.mån! Sotnd MSK
Hans Eklund, Hännösands MSK
lrgc Sundslcdr, Bonr;ngF Msh
hacl Barell, 05.e.sunds Mr K
^1r,
Jån.T ^ar z6n, Uposar- -h. MS
--n
AndFr- Pr.nsson, AKM. M_s
K Fll Mägrussor. Uoosdrs -K, MS
Per-Arne Svensson, UppsaJa FK, MS
\rr5 W.rtent r, AKMC, -Ft
H"'9i"
llrA Jdr-Fnil-.sundbFng, upp-ala .K, MS
Anoe.sson, At M, MFS
19 LdssF Ld.,son, A^MG, FE T
20 Bo Halrg-en) Ft Camen
2l Fe. DignFrr. So'na MSt
zz Btot^ Södenst.om, SoJrd MSK
zr AgnF pamrår, SoJnö MSK
:: urre
\o.aa? L\end-^r, F s( rsrJra I h, MtrS
zJ
sd.ddhi, MSf M\singcr
Jonsson, FK cöTen
i9
!:.."
z/ Pdn WirtsäLcn, F^ C-mFn
JtJ\
zö HotandFr.d,
Fskits.una I K, Mt s
zy Hen s otund. Hårnösdno
weber_, sor^d MSK
Jun
i9
Jr l"-".
Paren W-nagåno. So,na MSK
J2 John P^trF.s"o.,
AlV, VrS
JJ Nils-Olo\ cusra\sson, A.ralra r r I
J4 Håkan Andcnssor, MFK rf.vdoF.n
35 FredFik Hallgnen, FK Gamen
Jun
36 Jan Backman, EskilsrunaFK,
MFS Jun
37 -lorsrFn L.;Ksson. Ltppsard Th, MS
JB Häns Svensson. So,nd MSK
39 Gönan Larssonj Fagensta MFK
40 Gusien Björkr östeFsunds MFK
4l Dan Bjönk, ösre.sunds MFK
Jun
I
z
r
4
5
6
7
ö
_9
l0
rr
l2
rJ
r4
l5
lb

LAG
1 Gnande Bretagne
2 Finlande
3 ex Suede
3 ex ltdlie
5 Pays Bas
6 France
6 ex BeJgique
I AlJemagne

7

10

1t

1l

l3
14
14

t5

Nondiskt Mäsienskap le-19/e 1979
F2A Speed
I Ole PouJsen, Danmank
2 Leif Eskildsen, Danmark
3 Niels Enik C Hansen, Danmark
4 Jari Vdlo, Finland
5 Veikko Fage.ström, Finland
6 Kani Jääskelåinen, FinJand
F2A Speed holdnesultat
I Danmank
2 Finland

244,56
2 43,57
243,O7
241,2A

234,22
234,22

749,7

548i

5O Beagr

5046
4997
4812
46eO

4017

F2C Team Race

12,47
1

8,05

.17
l8
lq
20

Jakobsbengs Mfk
9,26
8,18
7

.22

jun 7.44
6.4 4

6,12
s.4

. r.ncens Mfk
.d6i, tr1fk Nimbus

2466
2458
2aa5

243a
za2e
Z3A1

2369

2345
Z32g

23lA
z3os
2302
22e1
2274

2260
2207
212?
2174

Zl55
2145
2092
2OA4

lg24

2700
2700
2659.

2700
2?OO

2659
Jun 2652

Genald Boman, Solna MSK
Uif CarJssonJ AKMG FFT
Lans Ahman, FK Gamen
ians L noholn, Våsle.ås F K, MtrS
Jai-Oi l- Al-.esson, MFh - täddenmusen
Lars-Gunnar Lindblad, Eskilstuna FK
Unban Nygnenr Solna MSI<
Fdoi Astfeldr, LsRil5runä FK, MFS
Gunndn Agnen, Upp5äta .K. MS
Lar.-c
OJofsson, AKMG Ftr-l
Andens Pe.sson) AKM, MFS
Ton- Hedqv:sl, Esf irs.una -K, MfS
La.s-Kärlsson,
FK Gamen
Nrlstr:k iloilandp., l a.tsrdds MtrK
Dag Fons6n, FK Gar-n
Jun

sM tfroMHus
A"r

1

2O,15
1 5,04
t0_34

a

2q97

2645

2629
Björn S<jderstnöm. Sotna MSK
2616
Lennart Flodstnöm, AKMG FFT
25?6
Pän Wiirsåter, FK Gamen
Jun 2Sz1
Lars Lind6n, MFK Nimbus
Jun 2531
Sven-Olov Lind6n, MFK Nimbus
2SO?
Jan Johanssonj Solna MSK
Jun Z4SO
Lennanl I lansson, AKM, MtrS
2441
Mars Jdnsson, SoJnd MSK
Jun 2430
Johan Alenrnan, Uppsdta ch, MS
Jrn 2422
Kjell Liwenbors, Sotna MSK
241 3
(Kanl-Enik Widell, FK Gamen
23A2)
Ande.s Håkanssor) AKM, MFS
2352
SrLne Johans-on, Slna MSK
2325
Lennart Eackman, Eskitstuna FK, MFS 2296
Peter Wanngård, Sotna MSK
2OZ?

z
8
9
l0
II
12
13
14
l5
l6

I
I
l0
II
l2
l3
l4
r)

39
55
86

11/11.29

2572
2Sl

26A1

2664
2645
2595
2499
2 47A
2471

2449
2344
2332
I 500
I

448

1979.12.Os

Anr. E2t Flygklubben
FID SM-klass
I
2
3
4

2700
2696

camen Ncnrköping

S' en-Olo\ Lind6a, MFK Nimbus
Ande-s Jonssoa, MFK Red Baror
Sven Pontan, Handens MFK
Lars Lind6n, MFK Nimbus

25-önes sen SM-klass
1 c<;nan Åuere, FK Gamen
2 Ka.l-Enik Widell, FK Gamen
Andeas Heamansson, FK Gamen
Beng! Blomberg, FK Gamen
Jan Zetre.dahir SoJna MSK
Peten Rasset, FK Gamen

7

,21

6.5t
6.47
6.31

6.20
6.08

7.21

".O5
C.OJ
6.0l
3,57
J.33

9.46
s.4a
3,A7

0.46

I SvFn-Orov L no6n, MrK N mous
z Pplc. Rasset, F K Canen
: +"d9... Henmansson, FK Gamen
4
Alf Anljgh, MFK Metnomerna
Ranut jun

r

z
3
4
5

cö.dn.-oa. Mr Mar.om.
_Ldr*
torr)
^
Vö/rer. M-k M-rnomF-.Mats Almtöf, MFK Metnome.na
Thomas Weber, Soina MSK
Ld.s Lind6n, MFK Njmbus

Ska I apoäng

O.2t 0.23

HK G

I5

O.O7 0.05

t9
r;
Ii

0.06 O.Og
O.lO O.OA

Ska la

i'il';l,o

"?Tn

O.;c O.Oe
O.Oe O,0Z
0.09 O.iO
_
.0.05

HKG sen
I Gunnan Holm, SoJnd MSK
2 Jdn ZFrrcroa-r, Solaa MS^
, S\ei-Olo\
L ldÅn, Mtrh N abus

l3
lz

j

I

26

O,42

A.2A
A,2Z

jun

1
2
2
4

Da9 Fonsdn, FK Gdmen
Thomäs Weben, Sotna MsK
Jan Johdnsson, Sotna MSK
Tominy Rehnström, FK Gamen

0.39
0.34
0.34

,
2
3
4
5
6

bro. Ermar, Soln€ MSK
Jan Zetrendahl, Solna MSK
Gunnar HoJm, Sotna MSK
Vivianne Webe., Soina MSK
K-A Pettensson, FK Gamen
Lars Kanlsson, FK camen

1

.31

1

.29

o.t5
1,59

I.5t

o,49
o.37

Fiugan jun
I
.
3
1
5

K^:srina L:nan, Sorna MSf
Jda Jonans>on, Sorna MSK
Thomas Weber, Solna MSK
ParF. Peil--s-on,
RTK lkåro"
tr.pd-:R Hatlg"-n. Fh cånph
Hel^. R w;oarr. F h GämFn
:
VindLns, -K CånFn
. 1:u^'o
roTm\_lFhnsrnöF,
Lh Cdaan
Berqljung,
T k Cdm, n
,: f",..
-orm, M-K Mer.o-.,., d
I ;ndq. is,, MFK MerFumF-.å
]]
_*9-"r
I I RobF.t
Anonsson. VFf Mprrunernlr Jespcr Widetl, trh CåmF.
iq
MFF Me,.or*rnd
^enr Lidsr.om,
i5 Rooen
L Ktund, FK Cahpr
16 Ma q BägaF, FK Gdn-n
Dag Fors6n, FK Gamen
DF-"ulor dF, oq l5 pan-or Fr q, o,bl,kpr
rFluqdn-lävl inqr,
I,ruELMERUS MEMORtAL"
Anr. Et40 MFK Linköpin\g
låkan

Brobe.g,

I

|.2g
t.l9
1.14

I,C3
I.OI
u.)4
o,5O
O.49

o.4_
0.45
o_4i
A.43
O.4t
O.39
O.z1

O.:O

I en

g7g,1 2.1 6

Bontänse MSK

877

LASSE Lansson) AKMG
Gunnd. Holm, Sotna MSK
Agne Hamma., Solna MSK

Hans Lindhotm, Våste.ås FK, Mts S
b Btönn Södenstnöm, Soina MSK
7 Fåhaa \i,ol, O:,a
,.o, Mt
upp.o,q -h, ^vs
I _."tn*- | rulob-rJ,
co t" .-i76a, Jpo_u,. -t, M5
_9
r0 t,.d.i(
Ho,rg.aa, I / GJr-r.
I I Thomds Webe., So/nd MSK
o
.on, uposd,ö -F M5
,.-,
]?
lJ !Eo.ie Jonsson, Ft cdmen ,
l4 Ldo) Asrf-tJt, F-^ i) u.å I r
l5 Bo Jdn\,on, M. / L;n(uo;.o
l6 La.s Kärlsson. FK G.mFnl7
hord- Han ro., qo,ad M<,f
l8 .ä.. -rdn1pn, Upp.åjd, -f Mq
r9 Rolånd F.id, EskrJstuia FK
20 J.,n Bå, kmdr, L .k,r..ur ä trF
2l Pä. Wiltsårer, Ff Gamen
zz p.te. H o.F I Jr C, Sor.._ y_^
23 Co.ra \'t..on,
u..a..u.o.
M.^
24 slFpaaa B ur kr _nd, So,r o M r25 cunna. k atån, F^ cameh
26 Bo HaJtsren, FK Gamen
SOLNA FAI_CUP

2t .11
20,54
t9.04
Jun t3.St

9.06
8.39

Flygt.

ZSg2

FIC

F2D Combat hoidresuttal
1 Svenige
2 Danmark
3 F in land

' rmh!stävJins

2607
26A5

2eol
2551

lO,2A

35 cm
I 5\ cn-Olo\ L ino6n, Mt K Nimbus
z
Widell, Fts camen
J ^arr-Enik
Pete. Rasset, FK Gamen
4 Lans Karlsson, FK camen

26j5
2612

MFK

5 Bengt-Otov Törnqvist, Fagenstd MFK
6 Leif Ericsson, Härnösänds MSK

I Jens Gesch\ryendtner/LLris pedcnsen, DK
i:32,6 3i59,3 7;59,6
2 OrF Pours-n/tb qasruss-n, Dt
3:55,9 3:58,O a:O+
I F,-mn.g J"ns.r/K.ld nitrdnd, Dh
5i44,6 3t52,O 9:1 4,s
4 Andens Appnins/Gö.an Rylins, S
3:59J J D:sk
5 J.n Gus'-v.son/CJnndn Hår n^, S
4:09,3 4:06'8
I Danmank
2 Svenise
F2D Combar
I lngemar Larsson, Svenige
2 Enik Huss, Sverise
r renKKo Kehrdvuo, F nland
4 Uffe Edslev, Danmank
5 Dan Hune, Danmank
5 Michael OhJssori, Sverige
5 OJav Hune, Danmark
r r rmo tso.ss, F rntand

gluaa

F] B
i Knut Andensson, AKM, MFS
I Hror Erman, Solna MSh
3 Jan Zetterdaht, Solna MSK
4 Thomas Dahtström, MFK Nimbus

5521
15146
901 4
1

F2C Team Race holdnesuttai

Lindq\'sr, S

FIB
I Knut Andensson, AKM, MFS
1 B.or Eiman, Solna MSK
Jan Zettendahl, Solna MSK

4994

F2B Stunt holdnesul rat
I Danmank
2 Svenige
3 Finland

26ga
26A5
2679
2677
2661
2641
263Z

47 Jan Johansson, Solna MSK
Jun 1964
48 Mars Rosling, Upps-la Fl\, MS
t95t
49 Ollc Oster-otm, E"Kits.una,r KjMFSJun l9J6

5654

SM-kiass
1 rhomas Da_hrströn, MFh Nimbui
z L-^s Lind6n, MEK N:mbus
3 Claos La.sson. Hdndens MFh
4 Jo''l än Änr 'n9, dandrns MtrK
5 Pan W:[silp.,
Th caren
o Uag Fo.s6., T K GamFn
7 l.omn\.Rehnsl^öm,
Fh camcn
U MådeteinF Anl,9h, MFK Mi(nonannd
Jar Johansson, Sotnd MSK
.9
l0 Mögnus Bo.g, Handens IIFK

27Og
27OO

42 Lorentz Bjönktund, Täby SFK, MFS 2068
42 Alve Hansson, Limhamns MFK
206A
44 Gjsla Rask, Waxhotms MFK
2006
45 Thomas Hammar, Solna MSK
Jun
l97a
46 Rune Liljegnen, -fäby SFK, MFS
1gZ-/

?31 ,2

F2B Stun!
I ove Andersson, Svenige
2 Leif Eskildsen, Danmank
3 Hans Rdbenhoj, Danmark
4 Kai Harma, Finland
5 Stig Henriksen, Danmark
6 Alf Eskildsson, Svenige
7 Ake Nyst.öm, Svenige
I Karj Jänvinen, Finland

Lag totalt
I Danmank
z sve./qe
3 Fjnland

25-önes jun

400
795
693
657

646

6l l
601
Jun 595

Jun

544
583
573
552

Jun

498

Jun 464
454

Jun 443
Juri 442
Jun 433
397

Jun 292
14A

ca

I979-I2.0]

Anders Söderbåck, Sotnd MSK
Jan F.anz6n, Uppsala FK
Thomas Webea, SoJna
Jan Bdckman, Eskilstuna
F nednik Hallg.en,
Gamen
Pelen Björktund, Sotna
Konstanrionos, Soina
I Pe. Guslavsson, Uppsdla
9 Thomås Hammaa, Solna
i0 Tomds Trånkne., Täby
tl Stephan Bjö.klund, Sotna

754
724
702
680
656
526

5ta
363
358

255

37

I
2
3
4
5
5
7
I
9
l0
I1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27

.Håkan Nilsson,

öste.sund
Bjönn Söderstnöm, Solna
tsengt Wendel, Fagensta
Mats RosJing, Uppsala
Gijsta Franz6n, Uppsala
Bro. Eimar, SoJnd
Pen-Anne Svensson, Uppsala
Olle Sandahl, Mysingen
Kjell Masnusson, Uppsala
Agne Hamma., Solna
Roland Frid, Eskilstuna
ctisra Rask, Waxholm
Bo Hallgnen, camen
Gunnan Holm, solna
Tomas Ekendahl, Eskilstuna
Ldns Lansson, AKMG
Eddy Astfeldt, Eskilsruna
Nils-Olof Gustavsson, Axvalla
Pen DigreJJ, Solna
Ove Larsson, Eskilstuna
Rune Liljegren, Täby
Gösta Nilsson, Östensund
Anders Sund, Waxholm
Hans Svensson, Solna
Ake Fennstedt, Uppsaia
Lonenrz Björklund, Iåby
Birgitla lolm, Waxholm

900
897
889
aa7
876
474
464
860

432
429

8r6
749
77l
769
734
72A

709
672
643
549
536
517

5t0
363
291

85S-r:
--:
a-i

sen

Bjö.n Södenst.öm, Solna
Lenndrr Flodsrnöm, AKMG
Bror Eimdr, So/nd
Sven-OJow L;nd6n, Nimb!s
Kjell Liwenbors, Solna
Lennart Bdckman, Eskilstuna

tc
I
2
3
4
5
6
7
a
9
10
11

ulf Canisson, AKMG
U.ban Nygren, Solna
Lars-Gunnan Lindblad
cerald Bohmdn, So/na
Lars-G Olofsson, AKMG
Hans Lindholm, Våste.ås
Gunnan Agren, UppsdJd
To.e Hedqvist, Eski/s!una
L Kanlsson, Gåmen
Dan Fons6n, camen
LAhman, camen

i
I

i

'
:hf
:
754
705

2330

F10 Anoelhoim

La.s Nonl6n, Ftaddenmusen
%r No.l6n, Fladdermusen
Peten Bergljung, Gamen
T Rehnsrröm, Gamen
Svante Thorell, Limhamn
Thomas Weben, Solna

668
607
563
360
312
2AO

Jan Andersson, AKM
Gunnar Holm, Solna
Lars Lansson, AKMG fft
Aive Hansson, LMFK Limhamn
John Pettersson, ÄKM
6 Gönan Nonl6n, Fladde.musen
7 Lars Andensson, Limhamn
I Mantti Bogdanoff, Limhamn
9 Jan Malmqvist, Limhamn
10 Nils Olof custavsson, Axvalta
FIB
I Knut Andensson, AKM
2 Per Wittsäter, camen
.3 Lennanl Flodström, AKMG fft
4 Lennart Hansson, AKM
5 Jan Johansson, Solna
6 Olof Nenud, AKM
7 lnge. Joqdnsson, SolnF
I Sru.e Johdnsson. $lnå

706
?04
563
557
529
433

4l0
2A6
262

2623
2477
246

1

245?
21

98

r913
1

90a

1

643

r

598

?99

Jun 643
624
5AA

Jun 472
471

455
432

714

6ao
603
482
Jun 415

363
344
190
t61

mulct o( n

eam tnt
custavsson-Hänne, Solna
Böhlin-Bengtzar,
V-borg
tunt6n -Winkler, Handen
Hesselvdll-Kanlsson,
Solna

Good Yea.

?,54,O
I,O1 .?

9,44,2
4,16,2

Nej

Speed enl. KP
I Fållgren c, Oxelösund
2 Ove Kjellberg, Solna
3 Jan Roseng.en, Solna
Stunl enl, domarko.t
I Ove Andersson, Västerås
2 Ake Nystnöm, Vallenruna
3 Sven Font6n, Handen
4 Willy Blom, Red Banon
5 Hans Mi!tler, Red Banon

21A,9A

=

96,51Ea

258,?7 = 96,31qo
2

06,90

359
1207
I

I i36
I

065

798
753
300
231

J Råssmussen, Vallentuna
Mats Fnans6n, Karlstad
Johan Ahllng, Handen
P F.eudentahler,
Kanl städ
A Pettersson, Ka.lstad
H Littke, Vallentuna
Magnus Bo.g, Handen
Comba! enl. healkont
1 Jilnpen Finn, Jakobsbe.g
2 B-A Fällg.en, Oxelösund
3 Hovmank, öSFK
4 A Pettensson, Karlstad

Speed
I Nits Bjö.k, Solna MSK
2 Ove Kjellberg, Sotna MSK
3 Jan Rosengren) Sotnå MSK
4 Claes Lansson, Handen

4.12
8.43
9.26

221

,95

214,O5
206,? 5

Combat
I Bjö.n Winkter, Handen MFK
2 Hans Mittlen, Red Ba.on
3 Johan Rasmussen, Vallentuna
Stunt
I Åke Nysrnam, vallenruna MFh
2 GunnaF Carlsson, Handens Mfk
3 Hans Mittler, Red Banon,
4 Wjlly glom, Red Baron
5 Sven Pontan, Handen MFK
i stunt
Johan Rasmuss6n, Vallentuna MFK
Lennant Helje, Vallentuna MFK
Pete. Hollnien, Red Eanon
Magnus Borg, Handen MFK

3064

2894
2t 86
66

Sem

I
2
3
4

669
636

I

-51

3

sM 11/eJ979
F2A speed
I Gönan Fållgneh, Oxelösund MFK
2 Ove Kjellbeig, Solna MSK
3 Jan Rosengren, Solna MSK

21 5,7

F2B Stunt
I Ove Andersson, Västerås FK, mfs
2 Alf Eskilstuna, Kungsbackä MFK

SZSq

3 Ake Nyst.öm, Vallentuna MFK
4 Gunnan Ca.lsson, Handens MFK
5 Jan Bjernby, Kunqsbacka MFK
6 Mats Fnanke, Kanlstads MFK

7
8
9
l0
II

Kanl-Erik Bö.jesson,

Kqngsbacka MFK
Håns Mlttlen, MFK Red Banon
Ulf Setstam, Gråbo MFK

Lans Roos, Tnelleborgs MFK
Sven Pontan, Handens MFK
12 Mats Franz6n, Kanlstads MFK
13 Willy Biom, MFK Red Baron
14 Hans öhlund, AKMG
15 Claes Jansson, Kunqsbacka MFK
16 Jan Be.ndtsson, AKMG
17 Ande.s Lundg.en, Gråbo MFK
l8 &han Rasmussen, Vallentuna MFK
19 Ronny lsacsson, cråbo MFK
20 Erring Linn6, AKM
AA?
21 Tommy öhlund, AKMG
22 Hans Lundin, Ka.lstads MFK

59
3536

39

27 02

2501

2345

I
1

400

325
677

670
5t 9
42A
392

O

2o5,71

4969

4943
4696
4153
3999
3994
3922
3848
38OO

3631

3624
3421
2OZ2

i63l
1626
1352
gZ?
g22
Aaz

3t

I

56

F2C Team-Race
I Ulf Lansson-Hans Andersson, calax
A.Og,?
2 A Appring-G Ryl;n, Vånersbongs MK
A.1Z,O
3B-O Samuelsson-K Axrilius Galax
1O.26,O
4 JanCusravsson/ G Hä.ne, Stna MSK 3.53;5
5 R Canlsson/O Hesselvall, Sotna MSh
4.16,4
6 Mats Böhlin/c Bengtsa., Vänersbo.qs 4.16:5
7 S Fontan/B W nkle., Handens MFK
4.2O,g
I Per Stjärnesund-J Sandst.öfi, Våsterås 4.37,4
9 L Ohlsson-B

Sem i stun t

SOLNA MSK.

lngolf Johansson, Kungsbacka MFK
Andens Pettensson, Kanlstads MFK
Claes Jansson, Kungsbacka MFK
Jan Berntsson, AKMG
Ldnsson, Vänensbongs MFK
'ngemar lsacsson, cråbo MFK
Ronnie
Magnus Södenquist, AKMG
Tommv öhlund, AKMG

I

1
2
3
4

I Guslavsson, Lärie, Sotra MSh
2 Pon 6n, Winktcr, -anden MFK
3 HesseJvall-Kartsson,
Solna MSK

108

HT -79

zoq4

Semestenlävl jnqen 22- I A-1 97 9
Arnangör: AKMG Platsi Tonslanda Götebo.g

38

2432

437

A Sund, B Holm, G Rask
l0 Uppsala ll
J Fnanzdn, P-A svensson, {Kd:JJ::=.")
Tack fön att Ni ställde !pp,

I
2
3
4
5
6

1979-18-11.

Ftc
I Jan-Olle Åk...o.,
Fladde.musen
2 Lllf Ca.lsson, AKMG fft
3 Laas Kanlsson, Gamen
4 Anders Persson, AKM
gOO+24g 5 Dag Fors6n, Gamen
9OO+242 . .
qoo+2t5 Al Jun
493
I Stefan GJstavsson, Fladde.musen
8Al
2 Claes Ljungg.en, Fladdenmusen
880
3 Thomas Fiedlen, Fladdermustr
749
4 Björn Gustavsson, FladdeFmusen
715
647
Vind 7 m/sek irån sldosr, nesradcls
Jun 615
disiql. +4o C.

Lagtåvl ingen
] AKMG
L Flodstnöm, U Carlsson, L-G Olofsson
2 Uppsala I
G Franz6n, K Magnusson, M RosJ ing
3 Solna ll
A Hammar, B Sdderström, K Liwenbong
4 Solna I
c Holm, B Eiman, G Bohman
5 Nimbus
S-O Lind6n, L Lind6n, T Dahlstnöm
6 Solna lll
T Weben, A Södenbäck, J Johansson
7 Gamen I
B Hdllgren, L Ahman, L Kanlsson
I Gamen ll
D Fo.s6n, P Wiltsäler, F lallgnen

I

Novembe.träffen

352A

2496
2453

731

Fl B jun
I Thomas Ddhlst.öm, N'mbus
2 Lans Lind6n, Nimbus
3 Jan Johansson, Solna
4 Pän Wi!tsäte., Gdmen
FIB

DM 1979 Linstynninb

Stunt
I Alf Eskilsson, Kungsbacka MFK
2 Jan Bjennby, Kungsbacka MFK
3 Ulf Selsram, cnåbo MFK
4 Mats -ran16n, Karrs.äds Mtrt
5 Connr AqvisL, kungshamns M-K
6 Kalle Börjesson, Kunqsbacka MFK

Williamsson,

öSFK

6.04,3

F2D Combat
I lngemar Lansson, Vänensbo.gs MK
2 Håkan östman, Väsby MF
3 Mats Böhlin, Vänersborgs MK
4 Jö.genAnde.sson,
Väsb) MF
5 Bengt-Ake Fällgren, Oxelösunds MFK
6 Jö.gen Finn, Jakobsbe.gs MFK
7 Mikael Bnonsson, Väsby MF
I Mats Beijhem, Väsby MF
9 Pen Sijärnesund, Västerås FK, mfs
l0 Andens Petensson, KarJsrads MFK
I I Gunnan Hovmark, öSFK
l2 Staffan Hovmank, öSFK
l3 BJönn Lundin, Karlstads MFK
La9-5M
I Vänersborgs MK
2 Solna MSK
3 Våsby MF
4 Kungsbacka MFK
5 Galax
6 Oxelösunds MFK
7 Våstenås FK, mfs
I Handens MFK
9 KanJstads MFK
l0 Vallenruna MFK
I I Jakobsbengs MFK
12 ösFK
13 AKMG
I J Mi K R,-d Baron
I i (r.tr')MFK
11, t t, tt, tr',.!,MFK

28p
19
19
17
16

l4
12

t0
B

I

SVERIGES

FöRBUNDSSTYRELSE

MODELLFLYGFöRBUND

ORDFöRANDE

Fortifikationsgatan 13, 546 O0 Karlsborg

Gunnar Kalen

SMFF bildades 1957 och har klubbar,
klubbmedlemmar och enskilda personer som medlemmar. SMFF är genom
Kungl. Svenska Aeroklubben med i FAl,
Federation Aeronautique I nternationale

SUPPLEANTER
Lars Carlsson

Svarvaregatan 9, 60360 Norrköping

Telefon 0505/105 91
Sven-Olov Lind6n
Hovstavägen 15, 703 63 Örebro
Telefon 019/18 21 79

Telefon 01 1 /1401 36

VICE ORDFöRANDE
Kenneth Gustavsson
Tvillinggatan 3C, 431 43 Mölndal
Telefon O311272527

GRENCHEF FRIFLYG
Bo Jansson, SPånehusvägen 57-59
39 Mal mö. Tel. 040/780 56

21 4

SEKRETERARE

GRENCHEF LINFLYG

Bertil Nilsson
Enbacken 4, 852 41 Sundsvall

lngemar Larsson
Kastanjevägen 23
46200 Vänersborg. Tel. 0521111210

Telefon 06Oi 1 201

1

7

GRENCHEF RADIOFLYG

FöRBUNDSEXPEDITIONEN

KASSöR

Sandbergsgatan 4, Postadress Box 1OO22,

K-A Ericsson
Saltvik 'l 849, 870 1 0 Älandsbro
Telefon 0611120102

600 1O NORRKÖPING 10.
Telefon 01111321 10. Postgiro 51 8165-6

öppettider: Måndag

-

Fredag 08

-

14

LEDAMOT

Exp.f öreståndare Ann Wah lberg,
Värmaregatan 9, 603 62 NorrköPing.

Arvid Holmbom

Telefon 011/ 141666

Telefon 060/21 1 80

Novisvägen

3,860

1O Matfors

Hanns Flyckt
Dalskogs gård, 561 00 Huskvarna

Telefon 036/13 38 06

UTBILDNINGSLEDARE
Carl-Göran Sundstedt
Vindhemsgatan 32,752 27 Uppsala
Telefon O18/10 81 57

Bosse deppdn. I Tyskland kom t.om långvinganna f.am. lnget stämde.

lbland tittade so en fnam och det biev litc dnständi9.re tempe.atur. Fnansk A2:a på wä3
upp. Tidlagenskdn t.v bjöcl dorn rävidnde som
vllle hä på anisette. Äwi:n i ån fanns det tidt.rgane som vnr hdlvpackade. Bedndv iql.
Dave rrB oodyr! Bdrnes glonde mångå find fnamtnädanden på kontinenrcn fönna åner. I å. bidde
dat lnget. Del tog lång rid innan fönsta maxcn
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