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modellflygplan?
Segelflyg på Ålleberg
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Stora Grabbars Märke del 3
Multiplex Pilatus PC 6 RR

30-årsjubileum i Norberg

Kristiflygarehelg i Uddevalla
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Gör PR för
modellflyg
Modellflyg är en kul och
meningsfull hobby. Vi vill
naturligtvis att många skall
upptäcka
denna
härliga
fritidssysselsättning. Där-för
har förbundet tagit fram
en del material som kan
hjälpa klubbar att jobba
med
medlemsrekrytering
samt att sprida information
om vår verksamhet. Du kan
exempelvis beställa affisch
och broschyr från förbundsexpeditionen (kommer även
att finnas på hemsidan för
att printa ut) samt att fem
roll-ups finns att låna från våra
värdklubbar, som är utspridda
runt om i landet.
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Ledare
Tänk vad tiden går…
Vi är nu nästan inne i mitten på
sommaren. Hemkommen efter att ha
deltagit i Biltemas Classic car dag där
modellflyget/Växjö RC var inbjudna att
visa upp modellflyget fick vi möjlighet att
tala med många och bjuda in dem till vår
hobby.
Det har aldrig varit så mycket folk vid
Biltema i Växjö någon gång så har vi
lyckats intressera någon där är det bra.
Våren har varit bra och besöket på
Aircombat tävlingen i Älmhult i april var
synnerligen lyckat. Där gjorde 13-årige
Jesper sjögren debut i tävlingssammanhang, han deltog bland ett gäng
garvade seniorer där en av dem stoltserar
med över 50 år inom modellflyget.

Efter en fantastisk insats så slutade
Jesper på 3:e plats. Det ni!
Anledningen till att jag nämner Jesper är
att han är en god förespråkare för modellflyget. När man skulle ha idrottsdag på
hans skola så tyckte han att de ”vanliga”
idrotterna var tråkiga o föreslog modellflyg
istället. När läraren sa att det inte var idrott
så stod han på sig och sa att vi tillhör
riksidrottsförbundet och är därför visst en
idrott.
Läraren gav med sig och Jesper
kunde bjuda med skolkamraterna till sin
hemmaklubb Älmhults RC för prova på.
Mycket bra jobbat Jesper!
Så har vi haft representanter på CIAM´s
plenarmöte i april, de som vill läsa
fullständigt protokoll från detta kan gå in
på länken som ska ligga på vår hemsida.

Ingela Persson
Ordförande
Med anledning av detta möte så
vill jag också rikta ett mycket stort
tack till Bengt-Olof Samuelsson som
representerat oss i 25 år och som nu gjort
sitt sista möte.
Tack för det jobb du lagt ner Bengt-Olof!
Jag hoppas sommaren blir bra och att
ni alla får möjlighet till mycket flygning i
sommar. Det blir en del besök på tävlingar
och meeting och jag hoppas träffa många
av er där.
Flyg högt, flyg väl, flyg länge
Ingela Persson

Styrelsen SMFF 2014
Funktion				Namn				E-post				Tel
Ordförande			
Ingela Persson			
ordforande@modellflygforbund.se
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Till klubbar !
Modellflygmärken, brons, silver och guld 25:Prov skall avläggas
Distansmärken 1. 2. 5. 10. 20 mil
20:Kontrollant erfodras
Beställningar från klubbar & skolor faktureras
— övriga leveranser sker mot postförskott.
OBS Angivna priser gäller endast medlemmar i
SMFF, för övriga - ring och fråga om priser.

Sveriges Modellflygförbund
Box 7819
10396 Stockholm
Tel
0515-371 55
Telefax
0515-371 58
Pg-konto
51 81 65-6

Förbundsmärke, blazermärke

10:-

Registreringssiffror, ark

60:-

Slipsklämma med förbundsmärke 40:-

Myggan, introduktionsmodell, byggsats15:-

Pins

Thermal Dart, lite större AMA Cub 60:-

SMFF-dekal

10:-

5:-

Flygmaskinen, byggsats

30:-

Linus, linmodell enbart ritning

30:-

SMFF-dekal, 8 st på karta 30x30 mm 10:-

Lucy, byggsats

35:-

E-post: kansli@modellflygforbund.se
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Sveriges Modellflygförbund
VO Bredd i SMFF
Hej alla modellflygare

Klubbledarpärm

Nu är utomhus aktiviteterna i full gång och det finns många meetingar
och träffar att åka runt till. F17 Kallinge har haft en flygdag där fint väder
och mycket folk besökte Karlskronaklubbens monter. Det var många
som fastnade framför simulatorn och hade en kul stund samtidigt som
de frågade allt möjligt om klubben och dess verksamhet. Det är alltid
kul att presentera modellflyg till folk som inte har en aning om att vi
ens finns. Hur mycket modellerna kostar och hur fort de flyger är en
återkommande fråga från de yngre besökarna. Då är det viktigt att
presentera de billigare alternativen för dem, då plånboken ”mamma”
står lite bakom och avvaktar svaren.
Ris och ros på vägen har Bredd verksamheten fått under våren
men ingen med någon kreativ lösning om hur vi ska lösa eventuella
synpunkter om ”problem”.
Får jag bjuda på lite matte angående heltidsanställd redaktör?
Om vi har en heltidsanställd redaktör skulle det kosta 305.000kr per
år i lön. Om redaktören ska åka runt i landet och jaga artiklar, kan
man tänka sig att redaktören åker 800 mil per år till en ersättning av
18,50kr/milen.
Vem vill köra sin bil för 18,50kr frågar jag inte om, denna gång.
Det innebär idag med ca 4500 betalande medlemmar att medlemsavgiften måste höjas med 70kr per medlem. Vem är beredd att bidra
med en höjning av medlemsavgiften på 70kr för att få en bättre
tidning?
Om vi hade kunnat öka medlemsantalet med 1000 medlemmar. Då
hade förbundet kunna bära utgiften av en redaktörstjänst utan att
medlemskapet blir dyrare. Om fler börjar skriva artiklar till vår medlemstidning kanske tidningen blir mer intressant för våra hobbyhandlare
runt i landet och därmed vilja annonsera i tidningen. Och på så sätt få
in mer intäkter till att driva en ”proffsigare” tidning.
Vi är ett gäng som knåpar ihop en tidning från de som sänder in
artiklar och gör så gott vi kan med de medel vi har att tillgå. En bra
början är att fler sänder in artiklar än att vi ökar utgiften för tidningen
utan att ha pengarna först.
DVD
De flesta klubbar har nu fått filmen och några har gett oss feed back.
Vi i Bredd hoppas ni använder er av denna film och får glädje av den.
PR
Roll-up
Roll-up finns att låna hos dessa personer:
Karlskoga klubben hos vice ordf. Bredd Sture Kinell
Säter klubben hos Ulf Höglin
Växjöklubben hos Ordf. SMFF Ingela
Klubben Jupiter i Luleå
Banderoll
Banderoller finns att låna hos dessa personer:
Ordf Bredd Christer i Alvesta
Ordf. SMFF Ingela i Alvesta

Christer Malmesäter
ordförande SMFF Bredd
VO-bredd består av följande personer:
Verksamhetsområde Bredd
vobredd@modellflygforbund.se

Funktion

Namn

Ordförande
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Modellflygnytt.se

Christer Malmesäter
Sture Kinell
Inge Sundstedt
Sven Pontan
Vakant
Patrik Gertsson

E-post
ordf_vobredd@modellflygforbund.se
sture.kinell@tele2.se
familjen.sundstedt@spray.se
s_pontan@hotmail.com

Det har under åren visat sig att många olika frågor
dykt upp från klubbarna, varför SMFF-Bredd tagit
initiativet att skapa en klubbledarpärm
Denna klubbledarpärm riktar sig till klubbar som är
anslutna till Sveriges Modellflygförbund.
Innehållet skall ge information, riktlinjer och
förslag till ett framgångsrikt klubbarbete.
SMFF-Bredd hoppas att innehållet i denna pärm
kommer att vara till stor nytta och hjälp
i ert klubbarbete.
Meningen är också att klubben kan använda
denna pärm för att föra in sina egna
dokument under respektive flik.
Klubbledarpärmen hittar ni på
förbundssidan under Bredd.

DVD
Under
2013
har
det
framkommit önskemål till
SMFF om PR-material som
kan användas i klubbarnas
arbete med att rekrytera
nya medlemmar. VO Bredd
har därför i samarbete
med PE-Film tagit fram en
DVD-film på ca 30 minuter
som presenterar ett stort
antal grenar inom hobbyn modellflyg. Ett exemplar av
filmen kommer under våren att distribueras till samtliga
SMFF anslutna klubbar utan kostnad..
Tanken är att filmen ska kunna visas vid olika klubbaktiviteter, till exempel Öppet Hus, lokala utställningar och
andra arrangemang där klubben vill visa upp sig och sin
verksamhet för allmänheten och förhoppningsvis
skapa ett intresse hos åskådaren att ta en fortsatt
kontakt med klubben.

Sveriges Modellflygförbund
Christer Malmesäter
Ordförande, VO Bredd

patrik@pgdata.se
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Stora Grabbar

Stora Grabbars Märke
Stora Grabbars Märke instiftades 1928 som ett hederstecken för framgångsrik idrottsprestation. Numera kallas
utmärkelsen oftast för Stora Grabbars och Tjejers Märke. I stort sett alla förbund har denna utmärkelse och kraven är
likartade. Man skall uppnå ett visst antal poäng och dessa poäng samlar man genom att placera sig i
VM, EM, SM och World Cup tävlingar.
Inom Friflyg skall man ha totalt 35 poäng. Vinner man VM är man omedelbart Stor Grabb. Vinst i EM ger 25 poäng
och ett SM guld ger 5 poäng. Alltså skall man bli Svenska Mästare sju gånger, vilket känns osannolikt. Alltså måste
man lyckas kvala in i landslaget, som har tre deltagare per klass och tävla i VM och EM. Man kan också samla poäng
genom att tävla i World Cup, där man möter den internationella konkurrensen.
Inom Friflyg har vi Stora Grabbar, som under många år utfört fantastiska prestationer del genom att tävla på högsta
nivå, dels genom att göra det under flera årtionden. Friflyg är en tacksam sport eftersom man kan utföra sporten högt
upp i åldrarna. Några inom Friflyg har varit så framgångsrika att SMFF instiftat Stora Grabbars Märke med Diamant,
vilket kräver 350 poäng. Hittills har Per findahl (F1A) och Bror Eimar (F1B) fått denna utmärkelse.
Nu startar en artikelserie, där Friflyg presenterar sina Stora Grabbar.
De får själva skriva om sitt tävlande och vad som har drivit dem till dessa prestationer.
Nummer tre i artikelserien är Gurra Ågren.

Stora grabbar, Nummer 3

M

ina 70 år av modellflygande börjar,
när jag var runt tio år under andra
världskriget. Inspirationen var alla
de flygplan som man som grabb hörde
och såg i luften över stan.
Här i Uppsala hade vi en järnhandel
som var väl försedd med den tidens
byggsatser, så där köpte jag mig den
första byggsatsen. Det var en spantbyggd
J 22. När den var nästan klar kommer jag
på att jag byggt två vänstervingar, och
klagar för min mamma, som säger ”hattar
kan jag göra men modeller får du fixa
själv” Bygga modeller blev en bra sysselsättning för en grabb som fick tillbringa ett
halvt år på sanatorium innan han började
med hobbyn.
Jag tror det var omkring 1946 då jag
första gången försökte få kontakt med
Uppsala Flygklubbs modellflygare. men
det var då ingen som lade märke till en blyg
grabb. Det var först 1948 som jag tack
vare Holger Sundberg blev engagerad i
klubben.
Av Holger fick jag ritningar av hans
modeller som jag bygger flera av bl.a. en
G1 Gummimotor modell och senare en
S:inta. När Holger fortsätter att plugga
tog jag över som kassör och sekreterare
i i sektionen.
Jag byggde många modeller, Korda
Laban. Segelmodellen Ibis var den första
modell jag klädde med siden. En stor
Inspirationskälla var Hobbyboken. 1948
lyckades jag som springgrabb tjäna
ihop 62:50 till en Komet Diesel, som var
en ansenlig summa på den tiden, och
det blev början till mitt flygande med
motormodeller. Debuten med Kometen
var litet trög, jag fann den vara mycket
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svårstartad, men som tur var kom jag i
kontakt med Sverker Norelius som hade
en likadan. Hans första kommentar var
”Mer komp” och ser man på den startar
direkt! Bygger en Modell HU10-C och
en sådan flyger jag fortfarande i Odtimerklassen.
1945 anordnade klubben och KSAK
vintertävlingen på klubbens fält Sundbro.
Det blev snarast en vårtävling i fint väder.
Jag och min bror Sten åkte buss till fältet,
där det var mycket att titta på-och tiden
gick- så vi fick gå 1 mil hem till stan!
Så i början av 50 talet kom Linkontrollen,jag byggde många, till Komet motorn
en Focker DR1Triplane,Midget Mustang
och Sven Olof Ridders flygande vinge.
Min sista Wake modellen var en Tempo
som jag en vacker vårdag på Sundbro
såg försvinna i en termikblåsa tillsammans
med 3 hökar!
I mitten av 50 talet kom Radiostyrningen
till landet, främst introducerat av Bertil

Beckman som jag kom att samarbeta
mycket med. Han hjälper till när vi ordnade
första RC tävlingen 1955 på F16.
Ungefär samtidigt fick vi till klubben en
donation av dåvarande klubbordförande
Godsägare Kilgren. Den bestod av en
komplett 3 kanals RC anläggning av ED
fabrikat samt en byggsats till ED:s ”Radio
Queen”(Toppen av vad man kunde få
då)som jag byggde. Vid den här tiden
jobbade jag på ett företag, som tillverkade
Silver Zink batterier till försvaret och dom
första svenska robotarna. Detta innebär
att jag hade tillgång till små på den tiden
superbatterier, men till anodspänningen
till motagaren måste man använda45-volts
hörapparatbatterier, och det orsakade
många problem.
Att ”flyga radio” var på den tiden något
av ett äventyr, jämfört med dagens
RC-flygande.
Medlemmarna i vår modellflygklubb var
mycket aktiva att tävla och ordna tävling-
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Stora Grabbar

ar,det resulterade i flera SM(här kan
nämnas att Sveriges första modellflyg
SM gick här i Uppsala 1938) samt att
jag 1963 startade vår Majtävling som vi
förra året firade 50 -årsjubileum.Den var
stundtals Sveriges största friflygtävling,
något år fick vi begränsa en del klasser,
största antal deltagare var 220 startande
modeller. De flesta av tävlingarna gick på
F16. 2001 var den en World Cup tävling.
Kontakterna för min del med F16 började
på 50 talet och det var inte alla gånger så
lätt med den tidens strikta militärer Då fick
vi ha inkvarteringar och mat på flottiljen, och
det var ju ett stort plus. Under kalla kriget
blev det litet svårare att anordna tävlingar
där. Här en liten episod: När jag efter en
tävling var till vakten med litet tårta, ser
jag en viss gammal gammal”Folkabubbla”
och känner då igen flottiljchefen och går
fram och säger:” Tack för att klubben fick
ha tävlingen här!” då svarar överste Calle
Karlsson: ”Hur fan vet ni vem jag är!”
Klubben har under åren haft en
omfattande ungdomsverksamhet, som
Calle Sundstedt med sina fina nybörjarmodeller starkt bidrog till.
Jag själv höll på med byggverksamhet en
kväll veckan i nästan 50 år.
Jag tycker det är fint att som pensionär
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få reda på att många av dem man haft på
byggkurserna har haft glädje och nytta av
det som de lärt sig.
När man fick familj var tävlandet litet
mindre, men när min yngsta dotter Karin
var i 10- årsåldern var hon under några år
med och tävlade i A:1 och hon byggde även
en F1A och tävlade med den. Omkring
1975 byggde jag en av klubbkompisens
Olle Sjömans F1C modeller och kom
igång igen och tävlade. Min första större
tävling var NM i Finland, sedan 1981
blev jag uttagen till VM i Burgos Spanien,
och 1983 till VM i Australien som blir
höjdpunkten för mitt modellflygande med
en Silver -medalj efter två fly- off -starter
mot Italjenaren Lustrati. Jag kommer med
glädje i håg Anders Perssons assistans
vid trimmningen före, och hans hjälp vid
kontrollen av modell och motor efter fly
off.På hemvägen flög jag en 10 starters
tävling i Sakramento USA. Det har med
åren blivit många EM och VM jag flugit
i landslaget. I början av 80 talet börjar
resorna ut i Europa med min blåa Fiesta
som ”mina” juniorer kallade ”Sateliten” för
dess många mil. Det blev många resor till
gamla Jugoslavien, speciellt en resa
dit är minnesvärld då jag hjälpte mina
6 juniorer från UFK vid junior VM 1990

i Mostar. Det är roligt att se sina juniorer
växa upp och bli fina modellflygare och
kompisar.
1988 åkte jag till World Cup tävlingen
”Holiday on Ice” i Norge, och här tävlade
jag varje år, under 22 år. Det har varit en
mycket fin tävling som varje år samlat
många modellflygare från Europa och
Amerika. Här bor man tillsammans på
ett vandrarhem och umgås med trevliga
människor.
Med hit tog jag med mina juniorer som
fick mycket inspiration där.
Det var spännande att åka ut i Europa
då jag och flera av oss svenska modellflygare åkte till Tjeckoslovakien ett flertal
gånger. Det var litet annorlunda att komma
dit. Jag upptäckte då snabbt att trimmet
hemma på Sundbro inte satt kvar, efter
dåtidens modellers resa i en varm trunk!
Här kom jag i kontakt med flera Polacker
som ville komma till oss och tävla, så det
resulterade att till Majtävlingen året efter
kom fyra! Dom bodde hemma hos mig
och det var litet av ett konststycke av en
ungkarl att fixa mat, men det gick.
Här grundades en vänskap över
gränserna som jag fått uppleva under
åren. Det är det roliga med modellflyget;
att man får så många trevliga vänner.
Bilresorna har ju varit många och långa,
så när jag var på Såtenäs och tävlade en
gång, sa grabbarna det är synd om Gurra
som har långt hem! Då säger Herbert
Hartmann som då var lastmästare på en
Herkules, kom upp till plattan till klockan
fyra så får du lift med oss till Arlanda. Så
sagt och gjort,blåa Fiestan körs upp på
lastrampen och binds fast, vi kommer till
Arlanda jag tror efter en timme,
och är snart hemma i Uppsala, det var
en toppenresa för en modellflygare och
hans bil.
2002 fick jag den stora förmånen att
emottaga KSAK:s Guld medalj och
Flygsportförbundets plakett för mitt arbete
i klubben.
Det är rätt så fascinerande att få upplevt
F klassen och fått tävla under hela de 70
år jag varit verksam. Komet Diseln är ju
på 1/10 hk c:a 7000varv mina nuvarande
t.ex Nelsson motorn på mer än 1 hk vid
30000v min. Även modellernas spännvidd
har ökat från 110 cm till min nyaste på
270 cm. Och även motortiderna är litet
roligt att få ha varit med från 30 sek till
dagens 5 sek. Min senaste F1C har en
växlad motor och elektronisk timer, vilket
underlättar mycket när man flyger F1C.
Gurra Ågren SWE 6

Jag har tio SM i F1C klassen plus en
silver plats på VM Sedan får väl
poängen säga det övriga!
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Plenarmötet

Plenarmötet 2014

CIAM:s plenarmöte 2014

Plenarmötet genomfördes 11 -12 april i Lausanne, Schweiz. Dagen före höll CIAM:s styrelse
sedvanligt möte där jag deltog som styrelsemedlem. Vid plenarmötet deltog också Bengt
Lindgren och Per Findahl. Totalt var 38 länder representerade.
De två dagarna följde det sedvanliga formatet med tekniska möten i hälften av modellflygets
verksamhetsklasser. I år var turen att F1, F2, F3FJ, F4, F5, F6 Working Group, Modellraketer
och Utbildning fick genomföra sina möten. De tekniska mötena genomfördes på fredagen.
Under fredag eftermiddag genomfördes utdelningar av diplom och medaljer för CIAM:s olika
utmärkelser. För svensk del var det glädjande att Mattias Hammarskiöld fick diplom och
medalj för sin andraplats i den totala Världscupen i F3K!
Lördagen användes för val av CIAM:s styrelse samt omröstning om alla de förslag som fanns
på dagordningen. Flera styrelseledamöter hade avböjt omval, däribland jag, så det blev
omröstning om flera ledamöter. En del av förslagen hade dessutom omarbetats vid de tekniska
mötena så det gällde att försöka hänga med i underlaget för att rösta rätt!
Årets plenarmöte blev mitt sista som SMFF:s delegat. Efter 25 år överlämnar jag uppdraget
till Bengt Lindgren och önskar honom all framgång som vår representant i CIAM.
Den fullständiga rapporten kan läsas på SMFF:s hemsida.
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Bengt-Olof Samuelsson
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Plenarmötet

Plenarmötet 2014
Kommande Världs- och Europamästerskap
År

2015

Världsmästerskap

Bud från

F1A, F1B, F1C

Mongoliet

F1E senior + junior

Serbien

F3A senior + junior

Schweiz

F3B senior + junior

Holland

F3C, F3N senior + junior

Österrike

F3M senior + junior
F3D senior + junior

År

Tilldelat

Österrike
Vakant

Tjeckien

Tjeckien

F3K senior + junior

Kroatien

F3P senior + junior

Polen

Världsmästerskap

Bud från

Tilldelat

F1A, F1B, F1P junior

Rumänien
Makedonien

Makedonien

F1D senior + junior

Rumänien

Rumänien

F2A, F2B, F2C, F2D
senior + junior

Australien

F3F senior + junior
2016

F3J senior + junior

Kroatien
Rumänien
Slovenien

Slovenien

F4C senior + junior

Rumänien

Rumänien

Raket senior + junior

Serbien
Ukraina

Ukraina

Världsmästerskap

Bud från

Tilldelas 2015

F5B, F5D

År

F1A, F1B, F1C senior
F1E senior + junior
F3A senior + junior
2017

F3B senior + junior
F3C/N senior + junior
F3M senior + junior
F3D senior + junior
F3K senior + junior
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Plenarmötet
År

F3P senior + junior

Frankrike

Frankrike (februari)

Kontinentmästerskap

Bud från

Tilldelat

F1A, F1B, F1P junior

Rumänien

F1D senior + junior

Rumänien

F2A, F2B, F2C, F2D
senior + junior

Bulgarien

F3F senior + junior
2015

F3J senior + junior

Ungern
Bulgarien
Rumänien
Kroatien

Bulgarien

F5B, F5D senior + junior
Raket senior + junior
År

2016

Ukraina

Kontinentmästerskap

Bud från

Tilldelat

F1A, F1B, F1C

Serbien

Serbien

F1E senior + junior

Rumänien

Rumänien

F3A senior + junior

Tyskland
Spanien

Tyskland

F3B senior + junior
F3C/N senior + junior
F3M senior + junior
F3D senior + junior
F3A Asien-Oceanien

Taiwan

F3C Asien-Oceanien
F3K senior + junior
F3P senior + junior
År

Kontinentmästerskap

Bud från

F1A, F1B, F1P junior

Rumänien

F1D senior + junior

Rumänien

Tilldelat

F2A, F2B, F2C, F2D
senior + junior
F3F senior + junior
2017

F3J senior + junior
F4C senior + junior
F5B, F5D senior + junior
Raket senior + junior
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Kabeltång

Klämma egen servokabel

V

ad är mer irriterande än ett råttbo
av kablar kring mottagaren? Vilken
kabel går vart? Numera bygger jag
modeller med i princip ett servo till varje
roderyta. Det innebär minst 6 servon till en
motormodell. Jag sätter även servona så
nära roderytan jag kan för att få så korta
roderstänger som möjligt. Det innebär
att jag tillexempel sätter ett servo i varje
stabbhalva. Det i sin tur innebär att jag
tidigare fått ett ”råttbo” av kabel bland
annat i stabben. Förlängningskabel som
ibland är för långa osv. Det har fungerat
i 15 år. Men hur ser det ut, risken för
problem när man hela tiden klämmer
ihop kabeln i stabben och vad väger det?
För att förbättra och eliminera råttbon
har jag länge försökt hitta en tång så att
jag kan göra egna servokablar. Tyvärr
är tängerna jag testat av varierande
kvalitet. De kräver oftast mycket träning,
flera misslyckanden, innan jag kom upp i
”hälften” rätt klämda. Det är mycket viktigt
att det blir 100 % rätt när man klämmer
servokabel. Konsekvensen kan annars
bli… totalhaveri.
Det gäller att tången har förmåga att
klämma rätt, titta på bilderna. Det måste
bli perfekt resultat, varje gång. Man måste
vara noggrann och kvalitetssäkra varje

Perfekt pressad kabel
kabel.
Efter att i princip ha gett upp mitt
sökande tog jag upp frågan med Amir på
HAB. Jodå de hade efter långt letande/
testande fått tag på en tång som skulle
fungera. Visst den är dyr 680 kronor, men
den fungerar och jag ligger idag på ca 95
% ”rätt klämda” kontakter.
Varje modellflygare behöver inte en egen
”tång” utan man kan med fördel gå ihop
och köpa en.
Slutsats: Du måste inte ha en ”tång”

för att klämma kabel. Vill du ändå ha
en, ta referenser från andra som använt
tången. Då är chansen att får en ”tång”
som leverarar. Gå ihop fler eftersom du
själv förmodligen inte har nytta av en i
proportion till kostnaden.
Edvard Käll
Titta noga på bilderna. Så här blir det 19
gånger av 20 när jag pressar. I annat fall –
gör om gör rätt.

Kabel och tång
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Quadrakoptrar • Raketer • Thailyktor

Om inte, vad är det då?

Är detta ett

modellflygplan?
Det finns skäl att
fundera över dessa
roliga flygprylar, som
kommit fram på senaste
tiden.
De har snabbt blivit
populära mer som leksak
än som modellflygplan.
Det finns en baksida
även på guldmynt!
Nyligen utsattes en
politiker för en ”attack”
av en quadkopter, som
lätt och bekvämt kunde
styras in över folkhopen
och släppa sin last.
Finns det regler …?

12

E

n titt i Transportstyrelsens rullor
ger vid handen, att vi modellflygare
nog är med i rulljansen där. Om än
i marginalen, för modellflygeri borde stå
långt ifrån transporter, som man allmänt
förknippar med godståg, långtradare
och flygmaskiner. Men icke.
Man talar om väsentligheter som
modellens vikt och den så kallade
kinetiska energin. Vad den nu är?
Nog funderar vi något över modellens
totalvikt och tyngdpunkten och var vi vill
ha den. Men sen då?
För oss modellflygare har det i åratal
gällt våra ”vanliga” modellflygplan –
fel! — i TS-terminologin heter ju allt i
den vägen luftfartyg – så det har nog
i modellflygarvärlden inte funderats så
mycket i de här nyaste banorna. Men nu
är det dags!
Men nu förekommer det allt oftare
kamerabestyckade modellflygplan

(hoppsan luftfartyg skulle de ju kallas!)
som flygs inte bara hobbymässigt utan
också rent professionellt.

Nya flygfartyg
Jag tänker på alla ”quadcoptrar” som
blir mer och mer avancerade med gyron
för optimal kontroll och också med
”auto return home con-trol” och andra
finesser.
Många modellflygare har skaffat en
sån här mojäng för att ha lite kul vid
sidan om så att säga. Framför allt
vintertid i gymnastiksalar. De har lite av
helikopterstuket och kul!
Men det kan bli allvarligare än så. Ser
man på Transportstyrelsens listor över
kamerabärande luftfartyg så handlar
det faktisk i dagsläget mest om dessa
”quadcoptrar”.
Många ”quadcoptrar” används idag
professionellt av mäklarfirmor för att
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Quadrakoptrar • Raketer • Thailyktor
få bra och säljande höjdbilder på sina
husprojekt.
Skogsbolag
använder
quadcoptrarna för att dokumentera
avverkning och nyplantering av skog.
Hur kan jag påstå, att Transport-styrelsen har listor över användare av
dessa märkliga flygtyg?

Vet vi om alla regler?
Jo, reglerna är fastställda och det är
bara att följa dem. Följa och följa – allra
först gäller det ju för oss modellflygare
att veta om att de finns. För närvarande
handlar det faktiskt endast för dessa
quadcopter-nyheter,
som
jobbar
”professionellt”, för nämnda typer av
företag.
Normala
vedertagna
radiostyrda
modellflygplan omfattas inte av des-sa,
för många totalt okända regler.
Om vi nu läser Transportstyrel-sens
regler för Kategori 1A UAS för luftfartyg
(dvs dit våra modellflygplan INTE
räknas!) så framgår det, att de inte får
väga över 1,5 kg och att de inte får
utveckla en kinetisk energi på över 150
J. Dessutom gäller, att man ska inneha
tillstånd för att få flyga med dem.
VIKTIGT!
Tillstånd
har
Transportstyrelsen
utfärdat till mängder av företag och
enskilda personer. De allra flesta för
Flygfoto, kategori 1B.
Av de företag, som erhållit tillstånd
kan i korthet nämnas – utan att
närmare beskriva deras verksamheter
– Unmanned AB, Unmanned Systems
Sweden, mera jordnära AB Schakt &
Transport, men också i rent undervisningssyfte Linköpings Uni-versitet. De
täcker alltså ett flertal olika verksamhetsområden.
Vad gäller regler för själva flyg-ningen
sägs i en mening, att en flygning ska ske
på sådan höjd att luftfartyget är väl inom
synhåll för piloten.
Det omgivande luftrummet ska kunna
övervakas för att avbryta en flygning
om något annat luftfartyg närmar sig
området.

Desssa nykomlingar – Quadcoptrar – underlättar i hög grad för bland andra fastighetsmärklare, som på ett bra sätt vill beskriva objekten för köparna.
Flygfarkosterna är då bestyckade med små, lätta kameror. Se bild nedan!

Problem för polisen …
Polisen har mött problem med
flyg-ningar av/med fastighetsmäklare
och journalister, som flygfotograferar i
sin yrkesutövning eller på uppdrag av
kunder. Då krävs tillstånd för den typen
av flygverksamhet. Många – i dagsläget
runt enskilda 300 personer eller företag
– har sökt tillstånd för den här typen av
verksamhet.
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Quadrakoptrar • Raketer • Thailyktor
Nyligen sökte Polisen tillstånd att
flyga med vad det kallar ”drönare”, dvs
UAS-flygfarkoster. De skulle främst
användas för att söka eller kontrollera
begränsade,
kanske
avgränsade
områden.

Flexibla flygfarkoster
I våras inträffade en händelse, som
aktualiserar problemen och frågorna
kring flygning med dessa flygfarkoster.
En politiker ”anfölls” av en quad-copter,
vars pilot på ett sätt bröt mot gällande
regler.
Eller struntade han i dem.
Eller kanske inte kände till dem.
Var det en vanlig ”modellflygare” som
inte tillåts flyga över folksam-lingar utan
i stort sett bara flyga på ett modellflygfält?
Eller flögs det av en pilot med en
UAS flygfarkost med tillståndskrav
med nödvändigt tillstånd utfärdat av
Transportstyrelsen?
Det blir mer och mer aktuellt att
regelmässigt dra klara och lättfattliga
gränser mellan UAS-flygfarkos-ter och
modellflygplan (som flyger under tillåten
maxhöjd 150 meter och inte kräver
några tillstånd).

UAS med maxhöjd 120 m

Övre bilden visar en raket som väger
över 500 gram – alltså krävs tillstånd
från Transportstyrelsen.
På bilden nedan väger den vänstra raketen nära 1000 gram och kräver samma tillstånd. Den i mitten väger under
500 gram och går sålunda fri.

UAS-flygfarkoster regleras av fastställda
UAS-regler med max flyghöjd 120 meter
inom godkänt flyg-område. I samma
veva måste också klarläggas vad som
gäller angående polisavspärrningar på
marknivå.
I dagsläget betyder det, att man inte
får beträda detta område, men får man
då flyga över det?
Det kan lite vid sidan om ämnet
nämnas, att i Turkiet har polis resolut
skjutit ner de flygfarkoster, vars piloter
överträder avgränsningarna.

Vem har inte råkat …?
A propos tillåten maxhöjd för modellplan,
hur många har inte ”råkat” flyga över
den av Transportstyrelsen fast-ställda
maxhöjden 150 meter?
På klubbfältet, i samband med
segelflygning i termik är det svårt att
avgöra aktuell flyghöjd. Få modellplan
har höjdmätare, som kan avläsas från
marken, så redan där finns ett problem.
Till och med Thai-lyktor
Man må i det sammahanget betänka,
att även enkla flygande tingestar som
lysande och icke styrbara thailyktors
uppträdande
också
mås-e
följa
Transportstyrelsens direktiv speciellt
vad gäller uppsläpp av dem i närheten
av flygplatser.
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Har släpps Thai-lyktor. Är de då sammanlagt fler än 50 eller är de större än
högre än 100 cm, då krävs tillstånd från
Transportstyrel-sen. Sker uppsläppet
10 km eller närmare än 10 km en flygplats, kontakta flygplatsen.
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Raketer, latexballonger,
Thai-lyktor
Här är det är enkelt för dig som pla-nerar
uppsläpp av svävande lyktor, så kallade
Thai-lyktor.
Det behövs inget tillstånd från
Transportstyrelsen. Det är tillåtet att
släppa upp max 50 lyktor per gång
oavsett stigningshöjd. Lyktorna får vara
högst 100 cm höga.
I Sverige krävs dock tillstånd från
Transportstyrelsen vid tillfällen då man
har för avsikt att:
• skjuta upp raketer som väger mer
än 500 gram
• släppa upp fler än 50 svävande 		
lyktor på en gång
• släppa upp en eller flera stora 		
svävande lyktor (om lyktans höjd 		
är 100 cm eller mer).
Om platsen för ditt uppsläpp lig-ger
under 10 kilometer fågelvägen till
en flygplats, måste du kontakta den
aktuella flygplatsen i god tid innan du
släpper upp lyktorna.

Ny grej kräver tillstånd
Så har vi en intressant grej, som kommit
de senaste åren, nämligen
FPV ”First Person View”.
Den erbjuder ett nytt sätt att flyga
modellflygplan på med kamera och en
videosändare ombord på mode-llen.
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Regler för UAS luftfartyg
Transportstyrelsens UAS-regler i form av 4 KATEGORIER handlar om
så kallade luftfartyg (modellplan dock undantagna! från dessa regler),
där luftfartygets vikt och dess kinetiska energi är maximerade och
luftfartyget får flygas enbart inom synhåll för markbunden pilot.
•

•

Flygs inom synhåll från pilot på marken.
Max flyghöjd UAS 120 meter:
Kategori 1A UAS				
Kinetisk energi max 150 J
maxvikt 1,5 kg
Kategori 1B UAS				
Kinetisk energi max 1000 J maxvikt 7,0 kg
Kategori 2 UAS		
mer än 7,0 kg
Flygs utom synhåll för piloten:
Kategori 3 UAS

Anmärkning: Kinetisk energi (av grek. kinesis, rörelse, och e
 nergeia,
arbete), eller rörelse-energi för en kropp, är det mekaniska arbete som
krävs för att reducera dess hastighet till noll.
Om luftfarkosten nu flyger in i en vägg, är det då väggen, som alstrar
den kinetiska energin? (Tingwall undrar)
På backen en videomottagare eller
videoglas-ögon för piloten. 		
Man upplever det alltså som att man
sitter ombord i modellen och flyger den.
Men man har alltså inte modellen inom
synhåll – därför er-fordras tillstånd enligt
kategori 3 UAS. Se ovan vad som krävs
för vissa typer av UAS-luftfarkoster.
Framtiden kräver klara regler för vår
verksamhet och vi måste följa dem.

Ett regelverk blir mer och mer påkallat
och välkomnas.
Enligt min mening bör det utformas
i ett samarbete mellan Trans-portstyrelsen och i vårt fall Sveriges Modell
flygförbund i första hand!

Det här var ju toppen! Jag ser inte
modellen, men det är som om jag sitter
i den och flyger den!
(s k FPV-flygning – ej tillåten – UAS-tillstånd Kategori 3 behövs!)

Suveränt! Redan på lite över 300 meter
– vilken kärra och vilken toppentermik!
Jag kör ännu högre om det går! (För
högt för modellplan. Max 150 meter
gäller!)

Sture Tingwall
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Pilatus PC 6 RR

Multiplex Pilatus PC 6 RR

Modellflygplan med hög kvalitet

Pilatus PC-6 Turbo Porter från Multiplex.

Multiplex är ett tyskt kvalitetsfabrikat. Det märks bland annat
på Pilatus PC 6. Första gången
jag såg detta schweiziska underverk i fullskala var 1961 vid
en flygdag på Täby Galopp. Därför var det extra roligt att bygga PC 6 som den heter idag.
Pilatus Porter är sjusitsig och
har en gasturbinmotor på 550
hästkrafter. Maskinen är STOL
(Short Take Off and Landning),
en luftens arbetshäst.

Detta är en fullskala Pilatus PC-6 Turbo Porter, molnformationerna avslöjar.

Pilatus PC 6 är byggd i ELAPOR, ett
EPP material. Spännvidden 1250 mm,
den väger 1100 gram och är bestyckad
med höjd och sidoroderservon, två
skevservon och två klaffservon. Det går åt
7-8 kanaler, beroende på radioutrustning.
Tyskarna har lyckats få till en fin skalalik
maskin. Det finns även flottörer till denna
modell.
Pilatus PC-6 Turbo Porter flyger 7
minuter med ett 3S – 2200 Ah batteri.
Jag är en lat modellbyggare, därför var
det bra att det bara tog 20-25 minuter att
sätta ihop maskinen. Och då hade man en
vacker modell. RR i Multiplex namn betyder
Ready for Radio. Det man måste tänka
på är att fästa stötstången till höjdrodret
innan man sätter dit stabilisatorn.
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Pilatus PC 6 RR
Men sedan tog det en halv timme att
ställa in radion. I byggbeskrivningen
framgår alla värden. Ett exempel vid
landningsklaff ska den gå ner 90 grader
och samtidigt ska höjdrodret följa 3 mm
ner på 0,8 sekunder för att utjämna den
ökade lyftkraften. Tyska ingenjörer brukar
kunna sina saker...
Däremot blev vi lite förbryllade över CG,
tyngdpunkten. Pilatus PC-6 Turbo Porter
ska ha CG 58 mm från vingens framkant.
Men den var nostung, kanske låg CG
vid 50 mm? Vi byggde om och flyttade
fartreglaget. Batteriets framkant ska ligga
strax under den lilla magnet som håller
”motorkåpan”. Tio gram bly längst bak fick
planet att nå perfekt balans. Jag placerade
fartreglaget på vänster sida i cockpit och
batteriet på höger sida. Korta bitar av
medföljande kardborreband användes.

Det här med CG kan vara ett förhållande
bland Multiplex modeller: FunCub och
Mentor har samma ”problem”.
För att lätt kunna väga in maskinen satte
jag två små bitar kardborreband vid 58
mm på vingkordan. Då kan man lätt känna
var CG ska ligga. Utan att behöva vrida
och vända på maskinen.
Vingar och stabilisator kan monteras
bort med lätthet, om nödvändigt.
Första start kan bli ”häftig”, PC-6 Turbo
Porter är ju ett STOL-flygplan.
Nu är det bara att vänta på ytterligare
skalaflygplan från Multiplex...

Bo Holmblad
PC-6 Turbo Porter har riktigt fjädrande
landställ.

Batteriets framkant skall nå motorkåpans bakkant.
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Ljunglanda

Mikroturbin och EDFEvent på Ljunglanda
Det händer alltid mycket
inom mikroturbin och EDF,
utvecklingen går både framåt och breddas åt sidorna. Ni
som scannar av nätet dagligen efter nyheter känner er
säkert hemma i det jag skriver, hoppas dock jag kan tillföra någonting, om inte annat
öka lusten att besöka oss i
sommar.
Det är ganska angenämt eftersom man
kan välja det som passar en själv oavsett
om det är lite enklare system eller en
nischad spets. Samtidigt som det droppar
in nya flygplan, både sportvarianter och
skalamodeller, så utvecklas och förfinas
teknikerna hos tillverkarna. Nu är även
standardutrustningen som följer med de
senare modellerna så pass bra att man
kan använda den rakt av utan att behöva

Yak-130 från Ready2fly.
uppgradera vare sig motor, servon eller
landställ. Det sker självklart absolut mest
inom skumvåfflorna och dit återkommer
jag lite senare, det som nästan är mera
spännande är att de klassiska byggsätten
kommit till liv igen. Dels har vi Black

Horse som många skrattat åt förr, som
har ryckt upp sig rejält och levererar nu
flera fina jetmodeller byggda på klassiskt
vis i trä. Viperjet, T-33, L39 samt BD5.
Även Phoenix har nya fina trämodeller
framme och på lut. Här rör det sig om

Falcon 120 med Kolibri T35, flygvikt 5.9kg
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Stinger 64 redo för flygning, 750gram torr kan vara rekord.
Hawk i två storlekar och en sportmodell
kallad Perceptor. De modeller jag tittat
på har varit lätta, känts bra och haft bra
finesser så som inkluderade landställ av
vettig kvalitet och invändiga hjulhus för att
förhindra att man får in smuts i modellen
via landställshålen som faktiskt är ett stort
problem. Klart värda att titta på om man
inte gillar expanderad polyolefin (EPO).

Fler och Skumvåfflor
Skumvåfflorna blir fler och fler och bara
bättre. Nu börjar dem bli riktigt bra där
2014 års modeller är väl genomtänkta.
Mycket väl flygande och bra komponerade
vad gäller gångjärn, linkage, montering
och landställ. Jag kör i år en Yak-130 i
EPO-skum som är riktigt trevlig. Den är
snygg att se på då man har lagt väldigt

mycket energi på att få den skalalik. Det
tar med sig en hel del fördelar eftersom
originalet också är väl genomtänkt och
en robust flygmaskin. Landstället t.ex. är
också skalaenligt och har extremt fina
egenskaper på gräsbana med sina stora
hjul och superba fjädring. Flygegenskaperna är mycket goda för denna
modell. Dem säger att den riktiga Yak-130

BVM F86 Sabre med Kolibri T35, vikt hela 7.5kg(!)
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Ljunglanda
kan flyga med 45graders anfallsvinkel, det
låter smått otroligt i första anblicken så
jag var tvungen att testa med min modell.
Nu blir man riktigt förvånad, för det funkar
faktiskt! Den går att flyga med hög nos
ungefär som en deltamodell och går
mycket stabilt med hög alfa. Min modell
har en riktig jetmotor och bra med pulver
för manövrer likt denna långsamflygning.
Kanske är EDF-setupen i underkant för att
ta sig ur just denna manöver.

med CAD-modeller på Yaken, Tomas och
Amir på HAB skötte CNC-fräsning resp
provflygningar. Nu efter 8 olika vinklar på
motorsetupen så går kärran spikrakt, även
om man går rakt upp till en stall, någonting
som är ett måste. Alla som flugit för sakta
med en propellermodell vet vad som
händer om man ger gas för häftigt vid en
missad landning. Nu efter mycket slit och
testande så har jag en modell som snabbt
blivit en favorit.

Montera turbinen

På motorfronten

Att montera turbinen i modellen är
en historia för sig som inte var gjort i
en handvändning. Jag fick frågan av
Ready2fly som konstruerat och säljer
modellen om jag inte kunde göra ett
konverteringskit även till denna och det
är klart man försöker. Det finns många
olika saker att ta hänsyn till och det stod
klart ganska tidigt att om det skall gå att
få någon som helst ekonomi i det hela
så är det en motor som gäller och denna
måste använda sig av det ena utblåset
eftersom ett så kallat byxrör (Y-rör) helt
enkelt blir för dyrt för att kunna sälja. Att
blåsa ut genom bara ett hål och dessutom
så nära stabben visade sig behöva en hel
del test och justering för att bli riktigt bra
– och bra blev det! Ready2fly ställde upp

På motorfronten lunkar det i skrivande
stund på i samma fotspår som tidigare
förutom Lambert som bumpar sina effektsiffror löpande och utvecklar nya projekt.
Övriga verkar ha svårt att få fram någon
förbättring eller ny motor alls. Det går
rykten om fler motorer men hitintills har
ingen dykt upp. Sådant man egentligen
bara hört rykten om är det svårt att uttala
sig om, i synnerhet i en tidning med ett
visst lagg från skrift till publicering. Är man
nyfiken så gör man bäst i att googla fram
senaste infon.
Jag har flugit med Lamberts motorer i ett
antal år nu och fick möjligheten att testa
en prototypmotor som är mindre än hans
vanliga motorer, en Baby Kolibri helt enkelt.
Den är endast 45mm i diameter och väger

150gram. Detta öppnar nya möjligheter
för att på smidigare sätt kunna konvertera
64-70mm EDF-modeller. Säsongen börjar
alltid för mig med Kolibriträffen i södra
Tyskland och till träffen hade jag klart en
Stinger 64 som på plats bestyckades
med Martin och Marcels nya Baby Kolibri.
Totalvikten blev 750gram vilket kan
vara världens lättaste turbinmodell även
med Funjet inräknat som ”fuskar” utan
utloppsrör och sidroder. Motorn är en tidig
prototyp som är kritisk att starta och som
begränsas till 245000rpm av gamla ECUn.
Med experthjälp av Martin och Marcel så
startades motorn med en tomgång på
126000rpm och en maximal dragkraft på
nästan 1kg. Stingern provflögs med lyckat
resultat och motorn är tillbaka i testbänken
för lite nya komponenter för bättre gång
och mera pulver. Det återstår att se om
denna motor når produktionsstatus.
Som ni hör så händer det massor på alla
håll och givetvis blir det ett mikroturbin
+ EDF-event på vårt fina fält Ljunglanda
även i år, närmare bestämt sista helgen i
augusti. Titta förbi och flyg eller bara för
att inspireras, du väljer – vi finns där.
//Henrik Torphammar
Växjö RC-klubb

Yak-130 behöver stor vinkling av motor och rör för att flyga rakt.
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Ljunglanda

Gruppbild Kolibriträffen 2014

Selfie från Kolibriträffen, Eivind med turbinförsedd L59 och
Henke med… hatt och sommaren
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Baby Kolibri jämfört mot en vanlig Kolibri
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Elefantastiskt

El-e-fantastiskt 2013
Förra årets träff var väldigt lyckad. Sol, varmt och inte allt för mycket vind.
Alla tänkbara typer av farkoster fanns på plats. Speciellt trevligt var det
stora intresset för multicopters och FPV som kommer mer och mer.

Uno Andersson, pensionerad flygvapen och SAS-pilot. Här drar han iväg med en Hawker Hunter J34, 1250mm spännvidd. Drivs
med en 90mm fläkt och 6 celler. Foto-Douglas Johansson

Träffens snyggaste helikopter !!! Niclas Becker från Värnamo kom med sin elkonverterade Thunder Tiger Agusta A 109.
Lika vacker i luften som på marken. Foto-Douglas Johansson
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Henrik Torphammar flög en GB Yak 55 med en spännvidd på
1800mm. Den väger 4.8kg och drivs med en växlad Mega-motor och 8 celler. Foto-Douglas Johansson

Det finns olika sätt att hålla koll på sin farkost. Antingen tittar
man upp på den, eller så lutar man sig tillbaka och tittar åt vilket håll man vill. Det sistnämnda kallas FPV där piloten i detta
fallet har glasögon på sig och ser det en kamera i planet sänder tillbaka till honom. Detta har blivit mycket populärt, främst
i alla typer av multicopters. Foto-Douglas Johansson

Thomas Karlsson och Christopher Kårebäck med var sin Surprise. Kärrorna väger 1.5kg och har en topphastighet på runt
300km/h. Thomas har i många år tävlat internationellt i F5B.
Foto-Douglas Johansson

Multicopter Paparrazi Y6, denna döpte jag till ”Kräftan”. Foto-Douglas Johansson

modellflygnytt nr 3 2014

Alla åldrar och kön var representerade i pilot-rutan. Kul att
det faktiskt har börjat komma lite ungdomar i klubbarna.
Foto-Rune Berglund
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Norberg

30-årsjubileum i Norberg

st-

ts

Mats Karlssons Bellanca i förgrunden och en fullskala Zlin 526 i bakgrunden.

D

en 29 maj 2014 var det återigen en
ny upplaga av ”Kristiflygareträffen” i
Norberg. Som vanligt var vädret inte
det bästa. Inget regn men stark vind...
Det här arrangemanget är populärt både
bland modellflygare och allmänhet.
Allt slagsmodellflyg visades, bland annat
storskalamodeller med Mats Karlsson
från Malung i spetsen. Bo Gustavsson
från Västerås kom, som vanligt, med sin
jetdrivna Viggen. Med en sådan maskin
behöver man inte bekymra sig för hårda
vindar. En som inte heller hade bekymmer
med blåsten var Micke Berg från Falun.
Hans uppvisningar ”tog andan” ur
publiken. Ett gäng flög aircombat, något
som imponerade på publiken.
Dagen till ära fanns även ett fullskalaplan,
det var en Zlin 526 som brukar finnas med
vid jubileer i Norberg. Ingemar Rämis vann
en flygtur med Zlin. En upplevelse kan
man tänka. Ingemar brukar vara Bosse
Gustavsson vapendragare vid sådana här
arrangemang.
Mycket var sig likt. Bland hobbyhandlarna
märktes RC Flight från Skövde, KB från
Falun och Erik Huss från Riddarhyttan.
Erik producerar ju gummimotormodeller
anpassade för de yngsta modellflygarna.
Per Nilsson, ”Kompositnilsson” skötte
speakerfunktionen med bravur. Inte för
mycket prat i högtalarna, maskinerna fick
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”tala”. Han hade med sig sin Hexacopter,
egentligen ingen modell utan ett arbetsredskap, som opereras med vederbörliga
tillstånd.
Christer Malmesäter från SMFF fanns på
plats för att informera om denna speciella
hobby. Det faktum att ordförande i SMFF
Bredd kommer till detta arrangemang
varje år talar för att ”Kristiflygareträffen” är
etablerad.

Modellflygloppis (swopmeet) växer år
från år. Hangaren var full med modellplan
och material. Livlig affärsverksamhet
förekom...
Den som har FaceBook kunde se bilder
från arrangemanget redan samma dag på
sin dator.
Norbergs Flygklubb, Modellflygsektionen, tackar publik och deltagare för
intresset. Nästa år blir det 31-årsjubileum.

Per Nilsson ställde ut sim Hexacopter med utrustning.
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Ingemar ska nu upp i det blå tillsammans med Mats Ohlsson i Zlin 526.

Många modeller och mycket publik.

En vy från Bålsjöfältet i Norberg.
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Majtävlingen

Majtävlingen 2014

mi-

rv
Gunnar Wivardsson Matfors Mfk laddar in max varv i sin F1B modell.

E

n riktigt rolig friflyghändelse under
året var att vi skulle få flyga den
legendariska majtävlingen på dess
riktiga plats, vi skulle åter igen få tillgång
till Sundbros sportflygfält utanför Uppsala.
Här flögs som många säkert minns de
otroligt välbesökta majtävlingarna under
tidigare år. Jag minns många stortävlingar
som jag själv var med i under -80 talet.
Exakt vilket år vi fick lämna Sundbro efter
diverse tråkigheter minns jag inte, men
det måste vara en stund sedan eftersom
när vi skulle åka ut till fältet den tredje maj
så sa Oskar 20 år att han då aldrig flugit
där! Uppsalaklubben med Gurra i spetsen
hade fått tillstånd av 12 bönder att vi
skulle få hämta modellerna om de landade
på deras mark, sedan hade fullskalasegelflygarna lämnat sportflygfältet Sunbro
för dagen så att vi skulle kunna utnyttja
det som startplats. Med en lysande
väderprognos i ryggen styrde vi bilen som
så många gånger tidigare mot Sundbro.
Tävlingen inleddes med perfekta förhållanden. Tävlingsledaren Mats Rosling
hade till och med svårt att bestämma
startplatsen eftersom vinden i stort sett
var obefintlig. Men snart fick vi en svag
bris som gjorde att startplatsen kunde
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väljas och tävlingen kunde komma igång.
Riktigt roligt är det att Uppsalaklubben
lyckas engagera äldre flygare som
tidtagare. Detta är ju trevligt för alla när
det blir lite socialiserande också, många
gamla minnen från tidigare tävlingar kom
på tal.
Efter en ganska lätt första period så kom
termiken igång på allvar. Vinden ökade
en del och det var riktigt turbulenta och
starka termikblåsor som drog iväg. Ser
man i resultatlistan så var andra perioden
den klart svåraste, speciellt i klass F1A
blev det många missar. Modellerna drog
nu iväg en bra bit ut på åkermarken, men
plats fanns för flygningar på tre minuter.
Under den tredje perioden stabiliserade
sig vinden och termiken något och det
blev lättare att flyga tre minuter.
Förutom att tävlingen var den första
uttagningstävlingen till Friflyglandslaget
2015 i klasserna F1A, F1B och F1C så
flögs det även småklasser i form av P-30
och oldtimer. P-30 samlade det största
startfältet för dagen och redan från början
hade Holger Sundberg från Gagnef tagit
kommandot i tävlingen.
Under den tredje starten drog en
markägara tillbaka tilståndet att hämta

modeller på hans mark vilket skapade
problem för arrangören. Efter en paus fick
vi fick till slut tillstånd av en av de andra
lantbrukarna att använda hans åkermark
för vårt startområde. Det var allt annat än
optimalt eftersom det var väldigt smalt,
men nöden har ingen lag. Vi flyttade dit
och körde igång period fyra nu med sänkt
maxtid till två minuter i de stora klasserna.
Det blev många maxflygningar i de två
avslutande grundstarterna, även om en
del mörka moln tornade upp sig och några
regnstänk kunde kännas var det relativt
lättfluget i de stora klasserna. De mindre
P-30 modellerna hade svårare att klara
maxtiden nu med mer vind och en ganska
turbulent startplats.
Efter att vi flugit den femte och sista
grundstarten kunde det konstateras att
ingen final behövdes i småklasserna och
oldtimer. I P-30 segrade Holger Sundberg
med 522 sekunder och i juniorklassen
tog Clara Edström hem guldet med 369
sekunder. I oldtimerklassen segrade Bosse
Pettersson från hemmaklubben med tiden
330 sekunder. Även klass F1C var avgjord
efter sista grundstarten, segrade gjorde
Tommy Eriksson, Gagnef med tiden 738
sekunder. Final skulle däremot behövas
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David Edström startar sin P30 modell.

Clara Edström med P30 modell.

Alice Edström startar sin P30 Gummimotormodell.
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Majtävlingen
både i klass F1A och i klass F1B. I klass
F1B stod Gunnar Wivardsson, Matfors,
Håkan Broberg, Gagnef och Bror Eimar,
Norberg med full tid. Med en prognos som
sa mer vind mot kvällen och ett nu ganska
litet fält, bestämde sig F1B flygarna för att
flyga sin final i samband med SM i början
av juni. De fyra F1A flygarna som klarat
alla max ville dock prova en final. Efter
en del väntan bestämdes att en fyraminutersfinal skulle flygas. Deniz Varhos,
Uppsala och Per Findahl, Norberg klarade
båda maxtiden. Anders Persson, Malmö
hade lite oflyt och landade i en granhäck
två sekunder kort till maxtiden och lade
därmed beslag på bronspengen. Fjärdeplatsen tog Per Johansson, Malmens MFK
hem. Per såg ut att flyga mot en säker
max, men modellen fusade tidigt och
Per fick ihop 212 sekunder. Efter finalen
kom en riktig storm in, vind över 10 m/s
och lite regn. Vi väntade en stund till
för att eventuellt kunna flyga en till final,
men det såg inte så ljust ut. Efter en del
väntan bestämde sig även Per och Deniz
för att flyga om guldet nere på SM. Efter
att vi plockat ihop och precis skulle styra
bilen hemåt mojnade vinden till flygbar
vindstyrka, ganska typiskt!
Vi som var på plats vill passa på att tacka
Uppsalaklubben för ett fantastiskt bra jobb
med att få in oss på Sundbro igen, hoppas
vi får återkomma 2015 för ytterligare en
legendarisk majtävling!
Per Findahl, SWE 15125
Håkan Broberg Gagnefs Fk med sin F1B modell.

Gagnef flygare.

Prisutdelning.
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Alice Edström vevar fullt .
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Friflyg

SM och UT3 Friflyg
Här kommer det resultat och domarrapport från SM och UT3 Friflyg
Juryrapport för FAI Svenskt Mästerskap i F1ABC, 2014
Tävling
Namn och adresser för
jurymedlemmar

Svenskt Mästerskap och Landslagsuttagning UT2 (Ingår i Stora Friflygcupen).
Arrangör: AKM. Tävlingsledare: Thorvald Christensen.
1.Bror Eimar, Kalmar
2. Magnus Söderling, Uppsala

Juryrapport för FAI Svensk Friflygtävling i F1ABC, 2014
Tävling
Namn och adresser för
jurymedlemmar

3. Anders Persson

2. Magnus Söderling, Uppsala
3. Anders Persson

Information i inbjudan

Tävlingskalendern och e-post.

Information i inbjudan

Tävlingskalendern och e-post.

Tävlingsprogram

Samling kl 8.00 på tävlingsplatsen i Rinkaby 6 juni, 2014. 5 perioder. Fly-off den 7
juni 2014.

Tävlingsprogram

Samling kl 8.00 på tävlingsplatsen i Rinkaby den 7 juni, 2014, 5 perioder. Fly-off
den 8 juni 2014.

Periodlängder

75 minuter.

Periodlängder

75 minuter.

Uppehåll mellan perioder

I samband med flyttning av startplats. En paus för att invänta att vindriktningen
skulle stabiliseras.

Uppehåll mellan perioder

I samband med flyttning av startplats. En paus för att invänta att vindriktningen
skulle stabiliseras.

Max.tid i varje period

Period 1 – 3: 180 sekunder. Period 3 – 5: 120 sekunder p.g.a. begränsad
fältlängd.

Max.tid i varje period

1:a perioden 180 sekunder. Period 2 – 5: 150 sekunder p.g.a. begränsad
fältlängd.

Avbrott och förseningar

I samband med flyttning till ny startplats.

Avbrott och förseningar

I samband med flyttning till ny startplats.

Väder och sikt

Vackert väder med god sikt. Vindstyrka 3 – 5 m/s.
Fly-off på morgonen dagen efter skedde i svag vind med god sikt.

Väder och sikt

Vackert väder med god sikt. Vindstyrka 3 – 6 m/s.
Fly-off på morgonen 8 juni skedde i svag vind med god sikt.

Startlinje – ändring av
startposition

Mellan 3:e och4:e perioden.

Startlinje – ändring av
startposition

Mellan 1:a och 2:a perioden.

Antal startpositioner

7 st.

Antal startpositioner

6 st.

Antal startande per position

3 startande i F1A och F1B, 4 startande i F1C.

Antal startande per position

3 startande i F1A och F1B, 2 startande i F1C.

Lokala regler eller avvikelser
från Sporting Code

I F1A fick den tävlande välja att ha modellen eller den tävlande vid startlinjen.

Lokala regler eller avvikelser
från Sporting Code

I F1A fick den tävlande välja att ha modellen eller den tävlande vid startlinjen.

Noteringar om tidtagning

De flesta tidtagare hade bra kikare och stativ.

Noteringar om tidtagning

De flesta tidtagare hade bra kikare och stativ.

Prisutdelning och redovisning av Muntlig resultatredovisning vid prisutdelning och skriftlig redovisning till alla
tävlande via e-post efter tävlingen.
resultat – bekräfta arrangörens
redovisning av resultat med
fullständigt namn, nationalitet
och antal juniorer
Någon incident eller olycka
Flera modeller landade i träd.
Protester
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Landslagsuttagning UT3 (Ingår i Stora Friflygcupen).
Arrangör: AKM. Tävlingsledare: Thorvald Christensen.
1.Bror Eimar, Kalmar

Ingen Request eller formell Protest lämnades till Tävlingsledaren.

Prisutdelning och redovisning av Muntlig resultatredovisning vid prisutdelning och skriftlig redovisning till alla
tävlande via e-post efter tävlingen.
resultat – bekräfta arrangörens
redovisning av resultat med
fullständigt namn, nationalitet
och antal juniorer
Någon incident eller olycka
Flera modeller landade träd.
Några startlinor vevades inte in omedelbart efter start.
Protester

Ingen Request eller formell Protest lämnades till Tävlingsledaren.
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Resultat SM Friflyg klasserna F1A, F1B och F1C
F1A
1. Per Findahl
1511125 Norberg
180
72286 AKM
180
2. Jan Svenungsson
3. Anders Persson
8335 AKM
180
33987 Uppsala
180
4. Deniz Varhos
73605 Norberg
180
5. Robert Westerlund
6. Robert Hellgren
40391 Norberg
180
7. David Thorsén
30719 Uppsala
180
8. John Pettersson
465 AKM
180
9. Per Johansson
6743 Malmen
93
F1B
42 Norberg
180
1. Bror Eimar
2. Thorvald Christensen 61700 AKM
180
3. Magnus Söderling
33989 Uppsala
180
4. Håkan Broberg
376 Gagnef
180
5. Oskar Findahl
58263 Norberg
180
172
6. Gunnar Wivardsson 10011 Matfors
7. Jan-Erik Andersson
1850 AKM
180
8. Einar Håkansson
55 AKM
123
F1C
1. Tommy Eriksson
448 Gagnef
137
2. Kjell Johansson
2480 AKM
158
1886 Eskilstuna
103
3. Eddy Astfeldt
4. Lars-Gunnar Lindblad
12 Eskilstuna
52
Lag
1. AKM 1.
2303
2. Norberg 1.
2294
3. Uppsala
2129
4. Gagnef
1405
5. Norberg 2.
1326
6. AKM 2.
995
7. Matfors
718
8. Malmen
383
9. Eskilstuna
155

2014

Summa
Fly-off
780
408
780
382
743
735
679 Junior
647
614
589
343

180
180
180
180
180
85
102
95
26

180
180
143
180
79
148
155
89
65

120
120
120
120
120
114
120
120
120

120
129
120
75
120
120
57
105
79

180
180
180
180
180
126
108
0

180
180
180
159
135
180
0
0

120
120
120
120
119
120
0
0

120
120
120
120
120
120
0
0

780
780
780
759
734
718
288
123

89
61
0
0

180
0
0
0

120
0
0
0

120
0
0
0

646
219
103
52

332
301
294

Resultat UT3 Friflyg F1A, F1B och F1C, 2014
F1A
1. Jan Svenungsson
72286 AKM
33987 Uppsala
2. Deniz Varhos
3. Robert Westerlund
73605 Norberg
4. Anders Persson
8335 AKM
5. Robert Hellgren
40391 Norberg
6. Per Johansson
6743 Malmen
7.
Lars-Buch
Jensen
DEN
4212
8. Per Findahl
15125 Norberg
8. Per Findahl
15125 Norberg
9. David Thorsén
30719 Uppsala

180
180
180
180
180
140
89
65
65
82

150
150
150
134
86
150
150
150
150
0

150
150
216
150
150
150
150
150
150
0

150
150
150
145
150
85
133
150
150
0

150
150
150
150
150
150
150
150
150
0

F1B
2. Bror Eimar
2. Thorvald Christensen
3. Håkan Broberg
4. Oskar Findahl
5. Magnus Söderling
6. Gunnar Wivardsson

42 Norberg
61700 AKM
376 Gagnef
58263 Norberg
33989 Uppsala
10011 Matfors

180
180
180
180
166
152

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
116
107

150
150
150
150
150
74

2480 AKM
448 Gagnef

158
180

61
0

0
0

0
0

67
0

F1C
1: Kjell Johansson
2. Tommy Eriksson
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Uddevalla

Kristiflygarehelg
firades i Uddevalla

En Stearman Pt-17 i skala 1/3 förgyllde flygdagen på Uddevallaklubbens fält. Stjärnmotorn på 240 kubik gav det rätta ljudet
och, inte minst, känslan.

A

tt fira ”Kristiflygare” är en gammal
god tradition i Uddevallatrakten.
I år var traditionen lite extra god
eftersom samtliga vädergudar, och andra
av intresse, var med på modellflygets sida
– ni vet morgonrodnadens gudinna Aurora,
solguden Apollon, vindarnas gud Aeolus,
växtlighetens gudinna Freja... ja, hela
rubbet var med. Men, som inte allt detta
var nog, var även migrationens gud med
men vad han eller hon heter har inte gått
att Googla fram. Den sista gudomen såg
till att utomsocknes besökare från fjärran
obskyra platser typ Borås, Hedekas,
Hönö (jo det är sant), Kungshamn med
fler ställen dök upp på arenan.
Och vet ni vad! Tror ni inte på rackarn
att det var en norrman som vann! Ja, just
det – träffens enda pris (observera ENDA
pris) gick till en Ola Norman. Alltid samma
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sak – vare sig det gäller skidor, oljeutvinning, gå på tur, sticka lusekofter... – vad
de än gör så må vi svensker ständigt hore
dette kjedelige: Seiern ä vår!
Denna gång gick priset till Thor Bortne
som knäckte ett nosställ i en landning och
därför fick pris för dagens värsta bravad.
– Nå må jeg ju komme tebaks näste år
og brecke en modell te, sa han samtidigt
som han gjorde segergesten och bar hem
ännu ett pris, denna gång i form av en
Volvo Amazon-modellbil, till oljemonarkin.
Samtidigt tänkte jag lite elakt: ”hvor
mange astronuttgutter har dere där borte?
För de slår oss ikke i allt, baggarna. Än, är
väl bäst att tillägga!
Conny Åquist
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En Focke Wulf 190 är en sällan skådad modell i luften ovanför
våra fält men håll med om att det är kul med lite udda modeller.

En del kallar honom ”snickarn”, andra benämner karln ”snusarn, eller feskarn” men vi
kallar honom The STIG – Sveriges Trevligaste bevarare av Idiomet Göttebôsska. Fast
egentligen heter han Anders Andersson! Denne välbyggare flög sin Pt-19, Little Norway.

Modeller av alla de slag visades upp och flögs när Kristi Flygaredag firads i Uddevalla.
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Flight line director Stefan Olsson höll
ett vakande öga över fältet.

Thor Bortne från Norge kom med bilen
lastad till bräden full av modeller av
samma typ som han jobbat med.

Modeller av alla storlekar deltog på detta meeting.

Thor Bortne vann pris för dagens eventvurpa.

Skall han lägga av med F3A och bara flyga skala i fortsättningen? Ja, det är den stora frågan vän av ordning ställer sig.
Själv ser han lite tveksam ut, Johan Brorsson från Hedekas.
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Motorbyggar- och segelflygdag på Ålleberg

En gång om året samlas
gräddan av landets mekaniker för att visa upp sina modellmotorbyggen. Och samtidigt brukar IGG-gubbarna
förlägga en flygträff på Ålleberg. På så sätt möts motorflyg och utanmotorflyg på en
och samma dag!

Ålleberg har i många år varit centrum för svenskt segelflyg, oavsett storlek på planen.

Conny Åquist
Wright J5, en niocylindrig fyrtakts radialmotor på 130 kubik i skala 1:4 konstruerad av Karl-Erik Olsryd men byggd
av Ingvar Dahlberg. Denna motors
driftssäkerhet gjorde den världsberömd
för det var tack vare den egenskapen
som Charles Lindbergh ensam lyckades ta sig över Atlanten 1927.
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En norsk gutt startar sin bogserkärra,
en Wilga.
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Huvudet utbytt mot en kamera, är vad denne pilot har fått.
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Anders Johansson påpekade vikten av
att ha solglasögon med bra kontrastverkan när man flyger segelplan.
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Gösta Eriksson från Värnamo kom med flera hembyggda och
egenkonstruerade motorer. Här ses han starta sin 14-cylindriga glödstiftstända dubbla stjärna på 40 kubik.
– Varje cylinder är på 2,6 kubik. Uppgiften var, när jag konstruerade denna stjärnmotor, helt enkelt att utröna hur liten denna
typ av motor kan bli utan att den inre friktionen blir så hög att
den inte kan startas.
Svaret vet vi nu! Göstas motor fungerade utmärkt så någon
måste bygga en ännu mindre motor för att finna ut hur liten en
stjärnmotor verkligen måste vara för att inte fungera!

Rune Svenningsson startar sin 30 kubiks Vega, en engelsk
sidventilsmotor byggd på sent 70-tal i endast 25 exemplar.
Naturligtvis är motorn utrustad med Herr Svenningssons eget
tändsystem, Runtronic. Modellen är en Gloster Gladiator.

Gunnar Karlsson och Lennart Olsson njuter av det goda
vädret, en kopp kaffe med bulle och de spektakulära segelplanen. Lennarts motorseglare syns i bakgrunden.
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Gränscupen

Gränscupen –

ett 40-års jubileum
I år är det 40 år sedan den
första Gränscupen arrangerades. Här följer en tillbakablick.
En strålande försommardag rullas
den nyputsade Harleyn ur garaget för
årets första långtur. Jag tar på mig
skinnkläderna, rättar till backspeglarna och
trycker på startknappen. Den 96-kubiktum
stora motorn mullrar till, ”landstället”
fälls upp och resan är igång. Vägarna
slingrar norrut, längs havsvikar och genom
pittoreska småsamhällen går färden. Inte
ett moln syns på den ljusblåa himlen, där
den stekande solen lyser upp färden.
Under resans gång hinner jag tänka på
mitt eget deltagande i Gränscupen, då
en gång för fyra decennier sedan. Jag
var nämligen den ende som flög med en
40-kärra, jag var den ende som inte kunde
programmet, jag var den ende som inte
hade tränat (eftersom min klubb inte hade
något fält), jag var den ende som alltid
kom sist, MEN gud va kul det var att vara
med. En del av killarna i min klubb var med
och vi tältade på fältet och lagade mat
på spritkök. Några av klubbkompisarna
använde dessutom sprit för invärtes bruk
så lite cirkus blev det på dagarna.
Väl framkommen träffar jag en smått
nostalgisk Mikael Nabrink nere i
Strömstads hamn, för att prata om hur det
hela började.
– Det är inte klokt vad tiden går. Jag
kan inte fatta att det är 40 år sedan vi
arrangerade den första tävlingen på
Näsinge, säger han som kommentar till
tidens flykt.
Själv fyller han 60 i sommar och är
därmed lika gammal som F3A-mästaren
Benny Kjellgren och den flitige skribent
som plitat ner dessa rader.
– Jag minns tävlingen 1974 väl, säger
Mikael. Allt funkade och alla funktionärerna gjorde ett fint arbete. Vi fortsatte
fram till 1980, det vill säga åtta tävlingar.
Sista året var detta en av Europas största
tävlingar, vilket gjorde att jag fick en
förfrågan om att hålla i ett EM i F3A på
svensk mark men så blev det inte för jag
hade fått så mycket att göra på jobbet att
jag inte hann med.
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Mina kompisar med min kärra, en Sterling Rimfire. Killen till vänster, Claes-Erik
Holmlund, kom från Filipstad men störtade med en fullskalakärra och dog i 20-års
åldern. Till höger syns Lennart Olsson från Lysekil – senare far till den berömde
radioflygaren Calle Olsson.
Men även om åren har gått fort har
Mikael Nabrink ändå förvaltat sitt pund
till fullo, inte en sekund tycks ha gått
honom tillspillo. Mikael var på sin tid en
av landets yngste bankchefer, det var
därför han tvingades sluta arrangera
Gränscupen – tiden räckte helt enkelt
inte till. Han har därtill varit anställd som
racerförare. Intresset för musik ligger
honom varmt om hjärtat och han övar
ständigt pianospel. Och, som grädden
på moset, för några år sedan sadlade
han om och skriver nu böcker. Den dag
jag träffar fattaren har han just färdigställt
sista delen av en deckartrilogi. Och, jag
höll sånär på att glömma, privatflygcertet
håller han ständigt uppdaterat genom att
regelbundet flyga.
— Man kan väl säga att jag är en
mångsysslare. När jag fyllde 30 sa min
pappa, Åke, om mig att jag varit med om
mer saker än de flesta får uppleva under
ett helt liv.

Gränscupen blev starten
på mycket
Mikael berättar att han tidigt hade en
vision om att arrangera modelltävlingar
– något han längre fram i tiden skulle få
användning för i sitt yrke som eventmakare.
– Som små hade vi gummimotortävlingar på Axels camping vid östra infarten
till Strömstad och jag skrev program för
dessa tävlingar, berättar han.
I samband med första gången han
själv deltog i en F3A-tävling, 1972, fick
Mikael, som han säger, smak på att
arrangera någon egen tillställning. Hösten
1973 tog planen fastare form. Då hade
han dragit igång klubben, Strömstads
Radioflygklubb, och kunde bestämma lite
över klubbverksamheten och vad de skulle
syssla med. Tillsammans med klubbkompisarna och den egna familjen hjälptes de
åt.
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– Vid stora arrangemang av det slaget
som vi drog igång gäller det att ha en
”demokratiskt vald diktator”, som alla har
förtroende för och som alla följer. Det går
inte att i skarpt läge hatta hit eller dit utan
man måste ha en person som har överblick
och som kan dela ut uppgifter, delegera,
utan att bli ifrågasatt. Men alla hjälptes åt
och det gick bra, påpekar Mikael.
– Gränscupen 1974 blev starten på
mycket, för jag blev fackredaktör på
Modellflygnytt och skrev olika artiklar,
bland annat motortester. Jag var även med
om att ta fram grunden till ett radioflygcertifikat tillsammans med Ken Gustavsson.
Det var ju förövrigt kul att träffa Ken på
nytt, vid förra årets Gränscup. Jag säger
därför som Benny Kjellgren: ”Jag har
lärt mig mycket av modellflyget och har
hobbyn att tacka för det mesta”.

Arrangerade NM
Arrangemangsframgångarna gjorde att
hans ledarkapacitet uppmärksammades
och dåvarande grenchefen, John Lyrsell,
(eller möjligtvis Acke Johansson) ringde
och frågade om Mikael kunde hålla i ett
nordiskt mästerskap, och så blev det,
1976.
– Faktum är att redan innan första
tävlingen hade jag sagt till min pappa, som
var med och hjälpte till på alla tävlingarna,
att jag ville arrangera ett SM, men då blev
han arg och sa: ”Nu får du ta och lugna
ner dig och ro detta i land först”. Men två
år senare höll vi i nordiska mästerskapen.

Nystart för några år sedan
I år körs den tredje Gränscupen, sedan
nystarten för denna anrika tävling,

En Slybird med den tidens standardutrustning – Webra Speed med Dynamixförgasare, pipa och Bartels glasfiberpropeller.
på Anråsfältet mellan Fjällbacka och
Grebbestad i norra Bohuslän. Mikael
har fungerat som enväldig domare på
Gränscupen
Nostalgimeeting
under
dessa år och han tycker det är kul att såväl
meeting som tävling har återuppstått.
– Gränscupen är en av de roligare
grejerna jag gjort i mitt liv.
Med anledning av 40-årsjubileet
publicerar vi här bilder från tiden då det
begav sig, så håll till godo med dessa kort
– Gränscupen på Näsinge, anno domini
1976.
* Böckerna Mikael skrivit heter: Patric

(som är en verklighetsskildring baserad
på kompisens tragiska liv och död). Boken
utkom 2010.
Trilogin (den första boken kom 2012)
heter: Den mörka sidan – Vreden, Den
mörka sidan – Vedergällningen och Den
mörka sidan – Begäret.
Samtliga trilogiböcker är på cirka 500
sidor.
Text och foto
(från Gränscupen 1976):
Conny Åquist

Den norske flygkaptenen Tore Paulsen tävlade med en semiskalakärra. Denna Spitfire drevs av en Webra Speed utrustad med
hemgjord pipa. Den så kallade Poulsenpotten var avstämd och gjorde att motorerna gick utav bara satan. I kombination med
en insugningsdämpare fick motorerna en meget lav stoyenivå.
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Skilling

MEETING I SKILLINGARYD 2013
17 kg och har en spännvidd på 2,4 m,
motorn kan i princip lyfta planet vertikalt,
dragkraften är 18 kp.

Senaste spektakulära: Multikopter

P
Leif Stens Jet, Tuono, spv: 2,4 m, 18 kp dragkraft, vikt 17 kg

R

fk
Skilling
hade
det
årligen
återkommande modellflygmeetinget i
Skillingaryd den 9-11 augusti förra året.
Det blev nästan lika välbesökt som de två
föregående rekordåren. Vädrets makter
var inte lika nådiga i år, vilket bidrog till att
söndagen inte blev lika välbesökt. Man fick
ägna sig lite mer än vanligt till de sociala
aktiviteterna, under något slags skydd från
de återkommande skurarna. Även under
lördagen kom någon enstaka skur, så man
fick plocka fram presenningar o.dyl. för att
skydda flygplanen.
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ubliken fick i år även se det senaste mer
spektakulära inom modellflygsporten,
nämligen en uppvisning med en s.k.
multikopter. Annars var det vanligare med
traditionella helikoptrar, som visades upp i
ett flertal eleganta skalamaskiner. Stefan
Eckert från Vetlanda flög sin ambulanshelikopter

D

e flygande gästerna började anlända
tidigt, redan under torsdagen kom de
första entusiasterna. Detta års meeting
fick vi även besök av några långväga
gäster från Helsingborg med omnejd.

S

om vanligt var det fullt i depån med
modeller av olika kategorier. Dock var
det något färre jetturbinmodeller i år.
Leif Sten från Bjärred hade lite tur med sin
Tuono jet. Han råkade ut för motorstopp,
men lyckades med stor skicklighet landa
maskinen på fältet. Maskinen väger

Stefan Eckert, MFK Vetlanda, helikopter
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Mattias Larssons Sbach
gemensam start av en annan populär
modell, en Parkmaster från Multiplex. Det
är en liten stryktålig elmodell i EPP med
mycket goda flygegenskaper.

Mikael Jönssons Viper, elfläkt

M

ikael Jönsson från Helsingborg visade
sin skicklighet genom att starta sin
Viper från vårt gräsfält. Men det krävdes
idogt letande efter en lämplig del av fältet
med kortare gräs. Startsträckan blev lång,
men upp kom Vipern. Det är en mycket

populär elfläktsmodell med massor av
finesser, som t.ex. infällbara ställ och
luckor. Kräver minst en 6-kanals radio.

H

elsingborgskillarna (samt ytterligare
någon) gjorde en uppvisning med

Parkmaster

R

une Svenningsson från Gislaved visade
även för oss sin trotjänare, en Fly Baby
med en fyrcylindrig boxer från OS.

Rune Svenningsson, Fly Baby 4-cylindrig boxer. OS 4-takt
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Lars Nordéns Pond Racer

L

ars Nordén från RFK Skilling visade
upp en mycket ovanlig modell, Pond
Racer i 30 % skala, som han byggt själv
från ritning. Modellen har en spännvidd på
2,3 m, väger 10 kg och är försedd med två
YS 91 fyrtaktare.
Förebilden var ett försök att bygga ett
modernt flygplan för Air Racing. Värstingklassen i Reno Air Races heter Unlimited
och där krävs bara att flygplanet drivs av
en kolvmotor. Allt annat är fritt. Därför har
man i 50 år kört Unlimited med historiska
flygplan från andra världskriget.
Dessa klenoder har trimmats för att
prestera max fart under de få minuter som
ett race tar. Robert Pond som var pilot i
US Navy och sponsor till flygmuseet i
Palm Springs ville ändra på detta innan
alla Mustanger, Bearcats och Sea Furys
var söndertrimmade.
Han bad Burt Rutan i Scaled Composites
att konstruera en tävlingsmaskin för Unlimited-klassen. Det blev den 2-motoriga Pond
Racern som flög 1991 – 1993 i Reno.
Tyvärr höll inte de moderna bilracing-motorerna för kontinuerlig drift på fullgas,
så Rolls-Royce Merlin och Griffin regerar
fortfarande i Reno. Modellen är byggd
på traditionellt sätt med plywood, balsa
och cellplastvingar, som är plankade med
abachifanér. Ytbehandling med glasfiber
och epoxy samt tvåkomponentlack.
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V

i från RFK Skilling tackar alla piloter,
besökare och sponsorer för att ni
bidragit till denna modellflygfest. Förhoppningsvis blir det lika festligt i år – meetinget
hålls som vanligt andra helgen i augusti.
Mycket välkomna!
Text: Kenneth Jönsson
Bilder: Mikael Breding
F16 jet
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RFK Skilling inbjuder till modellflygsmeeting den 8:e till 10:e augusti.
RFK Skillings meeting 2013 var en publiksuccé såsom de föregående två åren, så vi hoppas
att även detta år blir en lika stor succé.
Platsen är på klubbfältet Slätten, södra infarten till Skillingaryd.
Fältet är ett 300 m långt gräsfält lämpligt för det mesta inom modellflyg och allt från el-flyg
till jetdrivna flygplan är välkommet på vårt flygfält.
Flygningen sker mellan kl. 09:00 till kl. 21:00 alla dagar gäller motorflyg, (el-flyg får
flyga dygnet runt)
På lördagen blir det det fri flygning med några kortare avbrott för godisbombning för barnen.
På söndagen är det fri flygning hela dagen.
Lotteri med fina priser kommer att finnas att köpa under hela helgen.
Under helgen kommer MBS RC Models (www.mbs-rcmodels.se), RC Flight (www.rcflight.se) och
Elias Modellflyg (www.eliasmodellflyg.se) att finnas på plats. (Elias kommer ha slututförsäljning under
meetinget)
Hobbymarknad - ta med dig och sälj vad du inte längre behöver, det kommer att finnas bord
till förfogande.
Camping med el-platser 50 kr/dygn, toalett (Baja Maja) finns i anslutning till campingen.
Vi har tillgång till vattentoalett och dusch på militärförläggningen ca. 200 m från fältet.
Det finns också möjlighet till logi i logement på förläggningen, för 100 kr per natt och person och då
ingår sängkläder, anmälan senast 3 dagar innan meetinget till Stig Andersson s.e.andersson@swipnet.se.
Givetvis finns fika och korvförsäljning.
Närhet till High Chaparral för hela familjen.
Arrangör: RFK Skilling. För mer information om meetinget maila till: info@rfkskilling.se eller
ring: Stig Andersson, mobil: 0733-81 62 22 eller Mattias Andersson, mobil: 070-55 282 23, 070-318 25 57.
Gå in på vår hemsida: www.rfkskilling.se för mer information om klubben.
Bilder från Meeting 2013
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Meeting
RIPA MODELLFLYGKLUBB
INBJUDER ALLA
MODELLFLYGARE TILL
RIPALÄGER VECKA 29 2014
Ripalägret är årets höjdpunkt i vår klubb, vi upplever också att många av våra årligen
återkommande meetingäster uppskattar gemenskapen och glädjen i att träffas, mest
för att flyga, men även för att snacka och umgås under trivsamma former.
Klubbens målsättning är även i år att ”köra tema” vissa dagar och tider, syftet är att
samla piloter med samma intresse för erfarenhetsutbyte dessa dagar, men också
för att kunna hjälpa och besvara frågor från intresserade nybörjare.
Veckodagarna för teman är inte ”spikade” men vi återkommer så snart eldsjälarna
för de olika genarna anmäler sitt intresse.
Skala - Warbirds och linkontrollflygarna har redan hört av sig.
Veckan avslutas som sig bör med gemensam flygdag under lördagen.
Efter dagens flygning samlas vi vid pergolan och
lägerelden för att grilla korv och ljuga lite lagom!
Som traditionen bjuder firar vi ”JUL(i)AFTON” torsdagen den 17 juli med långbord i
klubbens pergola, eftersom temat denna kväll är dubbelbottnat är det upp till var och
en att duka upp den mat man gillar, trivsel och gemenskap är dock obligatoriskt.
Besök Degeberga marknad den 12-13 juli och
Kiviksmarknad som pågår den 14 till den 16 juli.
Kusten från Åhus, Yngsjö, och Olseröd
erbjuder kilometervis med vita sandstränder för sol och bad.
Närheten till Österlen ger snudd på obegränsade utflyktsmål.

VÄLKOMNA TILL RIPA!

För mer information besök www.ripamfk.com
Frågor? Kontakta Mats Erlandsson 044-350202 0705-350202
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Välkommen till
Elsegelutmaningen 2014
Nu är det dags för en ny omgång av Elsegelutmaningen,
en tävling där alla som gillar segelflyg kan vara med.
Så varför inte passa på att flyga en tävlingsomgång nästa gång du är ute på fältet?
Grundprinciperna för reglerna är att de ska vara enkla.
Enkelt att delta. Enkelt att räkna sina poäng. Enkelt att redovisa resultatet.
Såhär går det till:
Elsegelutmaningen består av åtta månadsomgångar: från mars till och med oktober. I varje
månadsomgång får man redovisa så många tävlingsresultat man vill, men endast det bästa
resultatet räknas. Du väljer själv när och var du vill flyga och du räknar själv fram resultatet.
Bästa totalsumman när året är slut vinner.
En tävlingsomgång består av tre flygningar i rad som alla ska vara så nära åtta minuter i tid
som möjligt. Man får en poäng per flygsekund upp till åtta minuter, landar man senare än så
reduceras poängen med en poäng per flygsekund. Åtta minuter ger alltså 480 poäng, 7:30 och
8:30 ger båda 430 poäng. Enkelt va? Sedan tillkommer ytterligare en regel för att förhindra att
man puttrar runt med motorn i sju minuter: motortidsavdraget.
Även den regeln är enklast möjliga: en poängs avdrag för varje sekund motorn körs. Alltså, om
du landar på tiden 7:50 efter att ha kört motorn i 30 sekunder blir poängen 470-30=440 poäng.
Sedan är det bara att flyga två flygningar till som är lika bra.
För att göra det lite mer spännande finns också bonuspoäng att tjäna ifall man landar nära ett
utlagt märke. Att lyckas landa nära märket och på utsatt tid förhöjer svårighetsgraden betydligt.
När du har flugit tre flygningar i rad så är det bara att räkna ihop poängen och redovisa
summan. Det görs på forumet Svenskt Modellflyg (www.svensktmodellflyg.se) i avdelningen
”Segel/Hang” där det för varje ny månad kommer att finnas en Elsegelutmaningen-tråd att
redovisa resultat i och där den aktuella totalställningen redovisas.
Där kan du också läsa de kompletta reglerna inklusive detaljerna i poängberäkningen.
Här kan du även ställa frågor om allt som rör tävlingen eller bara segelflyg i allmänhet, man får
vanligtvis mycket snabba och kunniga svar på allt.
För mig personligen har Elsegelutmaningen gjort att jag fått ut mycket mer av mitt flygande
och jag har lärt mig segelflyga mycket fortare än jag skulle ha gjort annars. Jag betraktar
mig fortfarande som nybörjare, men tycker att ESU, som tävlingen brukar förkortas, har
varit en fantastisk hjälp för att utveckla mig själv inom segelflyget. Och du, du behöver inget
värstingplan för att vara med. Jag har själv flugit med en (elektrifierad) Fling 2M från Great
Planes och en Phoenix 2000 från Hobby King. Inget av planen är idealiskt för tävlingen, men
båda är tillräckligt bra, åtminstone för mig på min nuvarande kunskapsnivå.
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Meeting
MEETINGS PÅ

”DRAGS” 2014

Siljansbygdens RFK på Dragsängarna, Insjön inbjuder till:
Midsommarfirande

Traditionsenligt bjuder SRFK in till sitt Midsommarmeeting
på Dragsängarna.
Vi firar midsommar i Dalarna med att klä och resa stången
med dans, lekar och SkogsMulle brukar smyga omkring i
skogen och hälsa på alla barnen.
Mot kvällningen ordnar vi med långbord och äter
tillsammans och massor med flyg givetvis.
Finfina möjligheter till bad och camping.
Kiosken kommer att se till att vi står oss under dagen.
Hjärtligt välkomna!
Lars: 070- 863 61 43, Micke: 070-6772012, eller
Gittan: 070-272 02 30.

Sjöflygträff

Så arrangerar vi den 12/7 igen vårt sjöflygmeeting som
snart också måste bli en tradition.
Vi har ju jättebra möjligheter till bad och camping och
varför inte semestra lite i Dalarna? Mångfalden är stor!
Flickorna i kiosken kommer att se
till att vi inte behöver gå hungriga.
Olle: 070-366 04 17,
KG: 073-842 79 62
Hjärtligt välkomna!

Modellflygets dag

Skala / Nostalgi / Oldtimer

Sommarens träff 2013 var jättetrevlig och välbesökt!
Nu ser vi fram emot att få träffa er igen den 9:e augusti
med gammalt, nytt, kanske nån skalakärra eller multikärra
från 60-70 talet? Damma av sjökärran eller helikoptern?
Ta med dig vad du har och kom! Tjejerna i kiosken ser till
att vi inte behöver svälta. Hjärtligt Välkomna!
Micke B: 070- 290 36 77, Micke S: 070-677 20 12.

Även i år kör vi Modellflygets Dag som ett fint
höstmeeting i gemytets tecken.
Allt som flyger och alla som är intresserade är
Hjärtligt Välkomna den 6:e september!
Förtäring kommer att finnas under dagen så vi
slipper bli hungriga.
Det går jättebra att campa i anslutning till
fältet och stranden. Vi ses!
Lars: 070-863 61 43,
Gittan: 070-272 02 30.

www.siljansbygdensrfk.se
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Friflygande scala 2014
Inbjudan till Riksmästerskap i Friflygande Skala 2014.
Årets Riksmästerskap i Friflygande Skala sker på Fedingshults flygfält, Skånes Fagerhult.
Arrangörer: Svenska Modellflygares Oldtimersällskap och Stångbys Modellflygare.
Tidpunkt: lördag 12/7, reservflygdag 13/7.
Samling kl 10-11 på fältet.
Klasser: gummimotorklass och ”annan framdrivningskälla”. Om många deltagare kan
ytterligare klass-indelning ske med spännviddsgränser t.o.m 660 mm och över 661 mm .
Vi ser gärna Earl Stahl konstruktioner!
Regler finns under ”Tävlingsregler” på SMOS hemsida www.smos.info , bör läsas noga!
Startavgift 100:- per tävlande.
Lunch och kaffe m.m. 200:- per person.
Upplysningar: Thomas Johansson , 046-248 537, 0707-98 64 59.
Tycho Andersson 046-253 166, 070-5203166
Anders Sellman: 042-995 65, ev. 070-54 995 65.
Bengt Stibner: 070-72 17225.
Senaste anmälningsdag 7/7 -14, samtidigt anmäls önskemål om lunch/kaffe.
Anmälan till Thomas Johansson tel 046-248 537; 0707-9864 59; mail: birgit.stangby@telia.com

Mikroturbin + EDF event på
Ljunglanda 20140829-31
Vi träffas helgen vecka 31 och flyger allt som drivs av elfläkt eller turbin.
Platsen är Ljunglanda modellflygfält vid Ljungbys södra infart.
Våran 200x40meter stora gräsbana kommer vara nyklippt så den passar även de
mindre hjulen. Föredrar du katapult så går det också bra. Vi har I år förbättrat vårt drygt
100kvadratmeter stora depåtak med vindskyddande väggar. Som vanligt finns det 230v
att ladda från. Möjlighet till camping finns på fältet.

Arrangör är Växjö
RC-klubb, för senaste info,
vägbeskrivning och kontaktuppgifter se www.vaxjorc.se.
Välkomna önskar Växjö
RC-klubb.
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Gränscupen 1-3 augusti 2014
Vi ger folk vad de vill ha – vi ger dem F3A!
Nu är det upplagt för konstflygfest i dagarna tre.
Fredagen den 1 augusti – nostalgimeeting med tävlingsmoment
Lördagen och söndagen 2-3 augusti – SM i F3A (open).
Kontaktpersoner:
Ingmar Svensson
tel: 0499-44 709 och 070-5344709
Conny Åquist tel: 031-924589
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Inbjudan till skala SM 2014
RFK Gripen arrangerar SM i Skalaflyg 2014-07-5/6.
Flygfältet är beläget i lantlig miljö i nära anknytning till Simmelsberga gård.
GPS koordinator: Latitud: N 55º 59.771’ Longitud: E 013º 03.110’
GPS koordinator: Latitud: N 55º 59` 46,3” Longitud: E 13º 3` 6,6”
GPS koordinator: Latitud: N 55,99619 Longitud: E 13,05183
Det finns campingmöjlighet på fältet och B&B på gården.
Begränsad mängd el därför att detta får produceras av generator på plats.
Alla former av förnödenheten finns att tillgå.
www8.idrottonline.se/RFKGripen-Flygsport/
www.simmelsberga.se
Vi kommer att tävla i klasserna F4C F4H och Fly only.
Tävlingen börjar med briefing 0800 lördag morgon.
Även söndagen börjar 08oo med briefing.
Startavgifter.
Tävlande i en klass, F4C eller F4H = 450 Kr.
Tävlande i Fly only = 340 Kr.
Tävlande i två klasser F4C och F4H = 800 Kr.
Tävlande i F4C eller F4H och Fly only = 690 Kr.
Efteranmälan. Tillägg 150 Kr.
Sista anmälningsdagen 2014-06-22.
Campingavgift hela helgen 150 Kr.
Anmälningsavgiften betalas in på bankgiro 483-3117.
Anmälan är bindande.

Grillen är tänd kl 1900 på Lördag
för grillning av medhavd föräring.
Tävlingsledare. Kenneth Lodnert. 0705560331.
Kontaktperson. Börje Sebring. 0703736208.
Kontaktperson. Niclas Olsson. 0760451924

Välkomna RFK Gripen

Modellflygtävling
Skala Väst
23-24 augusti

Karlskoga Jet Power

f:d Torslanda flygplats

5–8 JULI 2012
3–6
2014

Karlskoga Modellflygklubb inbjuder
till en jet-träff på Karlskoga flygplats.
Flygtiderna är från kl 9.00 till 20.00 torsdag t.o.m. lördag.
Under lördagen kommer det att genomföras en flyguppvisning
av deltagarna mellan kl 10.30 och 15.00. Flygtiden på söndagen den 8 juli är mellan 9.00 och 14.00. Alla piloter måste vid
ankomsten anmäla sig för information om säkerhetsreglerna
gällande flygplatsen och träffen. Vi kommer att ha servering under alla dagarna. Modellflygklubbens fält ligger ca
10 minuter norr om flygplatsen. Där finns möjlighet att hyra
stugor och el för husvagn. Klubbstuga med pentry, dusch och
toaletter. På lördagkväll planeras ett gemensamt (knytkalas)
grillparty, vi tillhandahåller grillarna.
Praktisk info:
Startavgift 200:-/deltagare och betalas vid ankomsten.
Stughyra: 100:-/natt och bädd. 4 bäddar i varje stuga,

F4C, F4H och ”Fly only”

Husvagnsparkering, el, dusch m.m. pris: 100:-/dygn.
• Svenska deltagare ska vara anslutna till SMFF.
• Utländska deltagare ska intyga motsvarande krav.
• Egen brandsläckare är obligatoriskt.
För mera information kontakta:
Börje Luthman, 0586-447 56, 070-635 24 16
E-mail: lutman.b@telia.com

E-mail: sture.kinell@tele2.se
Uppdaterad info på www.kmfk.org
Karlskoga Modellflygklubb hälsar både piloter och
publik välkomna!
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För stugbokning kontakta: Sture Kinell, 070-572 71 64

Uppvisningsflyg/hobbyhandlare
Alla i bilen 50kr
www.akmg.se
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Boken Spännvidd
Boken Spännvidd är en unik händelse i den svenska historien om ett litet idrottsförbund. Boken omfattar de första 50 åren av Sveriges Modellﬂygförbunds historia.
Detta är ett unikt tillfälle för er att beställt boken från den begränsade upplagan.

Pris
Pris
Pris

195 :- för medlemmar + frakt 69:245 :- icke medlemmar + frakt 69:-

Sätt in pengar på 518165-7. Märk
inbetalningskortet med Jubileumsboken, namn, adress och SMFF-nummer så kommer boken inom kort.
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30 år med
TRÄMATERIAL FÖR HOBBYFOLK
CNC FRÄSTA MATERIALSATSER
TILL OLIKA MODELLER
TILLBEHÖR MODELLFLYG

Läs mer på http://www.3fhobbyservice.se/
tel: 070-6261370

Nästa nummer

Hobbyträ i Älvdalen AB
E-post info@hobbytra.se

Dalgatan 121
tele.0251 10175

796 30 Älvdalen
www.hobbytra.se

Välkomna

Ute 19-9

Chipmunk
Sommarens meeting
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