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Ja, detta sstr n1,] nu i'å1"1t:: j bilr:i-cn ili:.' r.-"1 itei clet fö::stå, exenplaret
&v S.l.I"St-q eg*n i"iånin" * -,i-";cr:**ri uni,l ?::''*rl.:irr,ad åtegii sig att ti11s
vårlare ir.,os,a|3 crch $åt:ri.t:.t1.s'ii,iiie i.,;tsrj-l-iejr iö:r Cån här tiCnin-nn, bLir
j",r-5 1::.1e1:e hii::ja "ii*ö.'a'; 1.. ;r:esertt*l:i+ ::i'.1: r;;:'.i-rr:

Ja3 lretes Tlf ;1e1:-i;;rn r i-i':': ;)-t) å:: ;;erl:::-1-, 
'hri::j:.ic l1-1';a lina 1p6! ocl:

giåie rneå å Åercilrir:1i-.r.:n liötrhr:r3 1l:66- lllir s-ti:ft,erCe* j:.g fö::st:" kontak'Len
å*C Stunt i och rrsd *it ;lt-" h;.'i:.-:i}.* rlsn.r:';r l"c.e':ia-::j.';l;a't!'ee-c,**.Iiåilerv:tr
son åå, 3-ikscrc nu, anvöi:i'li.l ;jti:l ll;r-hij:-:;i'l:::ili; r:l'il j-nc:i' il tilnt i Äii-ll '

l'le:.1an *?0 s*h -f ! lltll j:; ::;.:;; ';';ii r::rjr"t-1"1"i;; :;ä,e'i kallr'å rrsociatr

star:i1i:e::i.ng"r ril*n då jr;' f .l;rtiadc "iå13 il,r:åro 1-75 f icrf jllj kontakt
neå ncåe1l-f3!;et pi; n;r"|,* r:e-"'-: jlr;;:li" 3"j- ij'l:s:'ill'i'err'l;ili i:::åbo I'lii}'l son en

av d.e,ts få tinn'ly"r*riå* l:cil-1"*lilijrar

Ja;; håL1er nu eå. sakt6iå,,;r Fri:;ierl ,,:.;-i i'.;13:i":r'. tränii ån sluntirro,.ll:i-ll"rnetrb
;*1; hn" ännr:. elårill l1'ri:,-t l. ::i'r;ri. r'"-r'-':'.:.;l',trr:, 39 itt rnan til"l n;st:r :i'rs

sisonr: vå5a.r biir;a 1.11Ylrr*

jfterson Ijiur,"i; facåna::;,.:':',-ji:" i:eT lil,, t'r:oTl ,t;;nsi'ii'rt pli i1e"i initin'civ
sci: nli- lisr *agi ts å a+i':. tieii Jr'1rnd-ir.'-iri i,-'t l:.rr :ii,*S . -i tiint 'tt27; J:7 la?]der g1-*'t-

et av 6O*ta:."i *t s1:r:*.;.irt-i1e::ar: rjs.-;:en itfoi:'.-t *i. 1.fi1;r-c-1 ,:cli nzn llrnde å

le,åande i:obh;,;,::sgli; på ri*n tj-ileu trö"jrr" ö:1 l',vlnc?1$e.:: fjr noåe'll-er avsed*a
fö: linsty:rnin:1.-{ i:;" sli;;r*n å*'t''ur si::t:i t*ex* A-l}'c on 1-obi:;'' ? }

SOi:l Ii:- ]lan *e *v,J,e',J ile:l il-rll:r.fe'l , r:,1i.'i,,-';.:*1;;r'liån:-trgel i s.l;. s'nabbnffSei*
rril.1;et gc,l:: att.f,: lii,:: rcjiigii*'';8::;lt'i -i.ni'ij:ra:va-rt*v-i-t,a fo+;o;raiier
pian a.it b*höva gö"':a ti;r3'irn=r- :qlj-ch$*r 'fil:rt- ,f i:r"l--"':en blir relativt bra
och d'lir:för vå11 ;aj pol'r:i;terr: ii"i.t;

Ta me,å iiiS h*ine::an r:ii.:: ;ri fi7;::r I å

1a leort på leanra';*::an. ct:l"i';,elräs roi-i.e1.!.e:r' l.c:låilon ta llo:rt på li6 och li:-n
kl.irra cch sjsi*jca å:: ilen -*:-l.i ni:r Yi'rill. rrlie, 1-'ir". kanne "iust lig och
klnraa se hur. Iu neh:;iilå fLgset]'J se: l=.r"" .'.Lij*1:a::a inte att sliriva baL:*

på korten när ocl.: rr:r:,iel:il te;r-;t riåitJt.riir.r:rnen iå -ien eLler de sorn lloltr+t
f rireställer.
Farna.tet på korten b5r i'r*i-tt ir:ie ö'ierot5-i1*' i:r 12 cm, ocir fit ni3 få
red.a på orc )u vål1 }ie- ka::ist iil-lbn,l;s i,;en elLe:: *in )r:. donerar *et till-
ået blivanåe $1,i$*arltiv*t'.
Utse d;ärna en rlr*gicnsf*'Lc;:'af
här tidningen meå biLårnaterial
anåra träffar eoni r1iå sleickar ir:

'råj-'tä "rl,iir;i-li s!:4.11
til I al-1: C"c ;"efc:'r"t

'lå1"i- re å*l:tic::en *

.rara att förse åen
från tär'LiLnJar oeh

+"Åt"l-t anna. ramate::j.a1 sj'ison r;',-.nin;;rr, b;r;15l,ips, r:oto::tester, recei:-r på

i:ränslehl-l rJnj'Se.ar ir:'t)llr '-vel p.n' ir,r.;c::, refc: t, roli3a skSnt*uccjiniil'"*-
ar nch anna'b soa ilår n*å;ji;'r-::ii;l'u.;5--ar l.ctta;es tacitsa:st nen besti!:,n't.

)itt ma.teråal b*hö.rer intl:..råra nr;;kins}i::i'r;:t * b;::e. det gir att läsa-
Iu beiröver ån"be ens stolts*::a ineå 1)itt *;;et ner:n *fi il'il inte vil"l * sig'nr,*"
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In regniS pöndag i slt-riet arr Ol<tober 1977, närmare bestärnt d.en 2ln tr:lf-
fad.es vi, ike l.tyström, ','/i11y 31orn, lennari iiel-je och tso Petterssonn herana
hos Lennart.
S)'ftet rned nötet.ra:r att ta siiili-ning ti1} Cei upjrrop för bildanCet av
en stSdiö:ening f5r $tunt, son vi f)'ra had.e tagii inr-lia.trvet iil-l. Gen-
svaret had.e bli-rit över förväntan. speeiellt gtad.a brev vi öve:: att
'fr,rästl;usizrnalt had-e tänt i:å id.en" let är ju så att intresset föl Stunt
här i Sverige har slagsid.a åi 7äster.
Yi had-e Senoni U1f Selstarls förcor3 ernållit ett rn;,'s.rie't intressant brev
d.är nan reåogjor,l"e för sin syn på hur SLIS borde fungera. Ulf har, inon
parentes sagt, erbjud.it s:-g att bl-i red"al:tör iör d.et blivande rile,1len*s-
b1ad.et, vili:ei; vi såg rlyglaei; pcsiiir,.t på.
t/i börjad-e ined atte punkt fö:: punkt, gå r;enon brevet. f stort se-bt
höL1 vi ned" p;.i alla pr"rnllier, neir angåend.e förslaget on att d-ela'in
a1la stu-ntare i fen olil;a i:lasse:: efte:r PAiiP:i:s raönster anså; vr a'it det

O.i'^? rrz? .i6 | inie Sllulle t ara realtsi;rSkt gencmf örba:rt. De:ia hind_::ar ;u
inte äri nan iillänpar: cleiia systen lå väs-i;1:u-sten. Vi har i a1-1-a fa"Ll för
fri åeltagare i varje ]:lass ocir d.ei sliul-le bli srrår'i ati ad.ninistrera re-
Sistrcrrn:'el av erllål1::a pcbin3 vi1l:a s1;u11e ligga til-1 grund- för inplacer-
ing i d.e olika lclasseina.
)ä:enot sliulle vi vara be'bjänta av eti I'iini-stunt-progran, efterson även
Seni-stuiri rrogr3.rrrnet ri: et; f 5r lin;i ste; aria n;'börja-:siadiet. Je'.te
proJrax s}ulle kunna se ut pår fötjande s:ii';:

I q+- F+I . U UGI U .
? o Två s'i enkl-a r.;ing-overs.
1 -'-^'i nn-rine.r) . r- U IUUrJllIoc;: .

!. Yal-fri nanöve:: ur storstun+"progrannet.
) . JanC.Ili:lJ.

:-.egle:: och poängbed.önning shr.l1-e vara sanna som för motsvarand.e nanövrar
i -1 i T - t't"o --l t'tt''t C 

tr, .

Så här dags bjöcl 1ennart på varnasnö:c,gåsar och te. lrlär vi avnjutit Ce
l:ici:::a snörgåsarna, satte vi i3ån3 ncd, i'-ii arbeta fram ett sta.clgefö::s1:ig
iö: SIIS. I:en innl.n vi rrllljgl i:ad"e }:cni:it i3ång, passad.e Bosse på att
r-red ke.neians h jä1p, d.okunentera detta. historis'lca möte:

:'? ,a r'-nq-^T. .l l:r :'l nr

Lennart iiel j e
Fo Peitersson
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l::an ett eget
vr.i:. r':tetr-;rsrl::l;c::r.:e'J - a:: h:ld.c'ie:s',ltcn :c-
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ihärdigt hjärng:ynnastiserande var ett förslag till stadgar k1art. Yi
had.e d.å beaktat "Yästsidansrr s;.npu-n1:ter, vilket i korthet Eick ui på att
d.el-a in lanclei i f;'1s re3ioner som s1:a11 arbeta var för sig och sjä1v-
ständigt ned en egen, av regionens ne.dl-enrnar va1dl styrelse. 5n av dessa
regionsstyrelser är sarntid.igt Rihsst;'relse för en period. or: ett år.
Därefter blir en ny regionsstl':else Ril:sstyrelse för ett år osv.
l.Tär vi nu visste hur vi viLle att SIIS sl:lI1e organiseras, va1d.e.ri en
interinstyrelse för SLIS öST. Den ]ror,: a'bt se ut på följand.e vis:

0rc1f örand.e:

Kassör:

3o Pettersson.
q-

-q.ke :lJls tICm

Q al-ra* arc ra .

I'iatr. förv.:
i:ri1ly 31on

Lennart ilelje

Så har ser vi ut i närbiLd.r

r,rida::e beslöt vi att förslå ati StiS öST utgör den första !.ilcsstyrel-
ser. För SifS j.TOR) resp. SI,IS SYf beslöt vi att föreslii att SLIS lIOnP.
til1s vid.are organiserar L'-nde? S:IS öSf sant att SlfS SYI t.v. u-nder-
stäLLs SIIS 7j'1ST. Detta arran3enang fir.r ba:a. ses son ett prcvisoriure
til-is dess SYD och l{OR?. har så nånga rnedlernar att riran sjäIva kan bild.a
e j:.a regionsstyrelser.
Sor prelininär medlemsavgift fcr tächanr.l-e av utgifierna för va3.r iidning
rTr.r1,rr föreslog vi 2! kr. Iiassö:en ficl: i uppctra.E att för SLIST råikning
ta ut ett postgironur:mei.
lfier en god. mid.d.ag avslu-tad-es så en gi.vand.c d"a5.

/ Strcv och pl::.tad-e 3jo:c1e: 3o Pettersson /
: --===========================:==============

nt,T 
'lnlt,T_lrTrTelPvr: ! v-rr '

På mångas be3äran ha:: SLIS sl;rlrit ett brev till Bob Ilunt i IISA. Denne
mzn är tillverl:are av st':ntvingar i slrurnplast och dess:r 1är vare av
6Lig kvalitet. Förutom tillverr<ningen av d-essa vingar för Huntd firrna
d.iverse and.ra arti,r:lar för stunt soin kanske l.;an vara av intrcsse för
siuntare här i Sverige.
De tta brev siiicJ:e.des d.e:r 17i10 - 77 och vr hoppas att vi får s'/ar snart.
C:i in;resse för 3ob I-Iunts ari;iklar finns, är ået ide'att sanordna ett ev
irköp, d.å vi på så sätt han håI1a frai:ikostnad"erna fler€c

'/i återlionner on d.etta. / nea,f

I'itr1-
Kassör
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$ 1 Sveriges Linstyrares Intressefrämjande av Stunt, förkortat
S.LoIoSol i.tr en intresselörening för stuntintresserade no-
d.e1i. f l3rgare.

$ 2 Föreningen älr f::istå.ende från andra föreningar och klubbar
nen skell eftersträva ett gott förhå1Iande til1 Sveriges
Mode11fl-y6f örhund sarnt Länsförblr.nden.

$ : Föreningen ska.lL, i Cen utstriickning det är nrö;ligt, bedri-
vas ideelt utan komrnersieLla hänsynstaganden eller intressen.

I'öreningens målsättning är att vid.ta åtgärd.er soml

$ q ,' ökar intresset f5r stunt,
f i - förbättra:: koritakten neLLan stuntintresserade,
$ 5 - hliller nere kostnaderna f5r utövande stuntf3.ygare,

$ f *. ökar kunskapelne orT! s .untr

$ A - hö jer s iunt.f ir,'galde"us sra'rrrs,
ö^ii 9 - i övrigt p,,iverirar aLl siuntlerlis:r,nhe'L i en positiv ril.:tningo

Qrsqniqeglee

$ tO !'öreningen är organiserad i regioner, vilka arbetar sjä1v-
siänd.igt. F5r sl,:ötse1 av färeningens ekonon_i och frågox av
övergri3antie natur sv:lrar en RillSSTyRqiSE"

$ 11 0rrlföranrie ach. kassör i ri-l:ss*;;'relsen tecknar förenLngen.

'rq 12 Leeicnsild.elEing: 1. glIS - norcl

2. Si,fS - öst
,. Sr'fS - s.r'd

!r. SLIS - väs'b

Varje r:ed1en: viiljer själv villcer region han/hon vilL tillhlira.
I 1, Reg.ions:stt'qe1se våiljes på Z år av ued.lemnar inon r:egionen,

och si':al1" best.fi av: A. ordföranCe

3.:ekrntela::e
! l .: r--L-
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personer nå ingå i r*gionsstyrelsen.

$ t+ va1 av regronsstlr:re]-se skal1 ske vid årsnöte senast 1Dec.
lvledles: *ora ej har nöjlighet att själv närvara kan länina skrift*
låg*n un$ert**1tnac. rijst. KaSlelse skatl" utgå. våa med.Iensbl,a,d.

eLier !å anna,* säi;to senast 1{. dagar före årsmötet,

$ tf Regåonsnt,yr*lscn är "besh:*smässig cm minst ] styreS.sernedlemmar

är näz'vararide"

$ 16 Ora beslut fattase ,eor: a'r övri€;a regionsstyrel"ser ansec vara av
riksinåresser skeil åessa beelut ej genomf$rae innan sanrtL5.ga

region*st3'r*J-iler enats i frågan.

$ 'lV $antliga styre).sebesLut sl(åli ri.elges tivrige regionsstyrelser
Ord.föran"de:: i res;:.ektåve regåonsstyrelse år kantaktnan.

$ tS B.iLgSlgfqleg-, $on': rikset;.*e3-se fungerar under 1 kalenderår
den regionsstyr*3_se scn ntår i tur enl. den i $ 1? nännda
regionsindelnången.

$ 19 nen regionsstyre).se som *tår på tur att vara riksstyrelse,
ska3l" t"id r*gåönen$ årsnöte iiLlse att årsmö'tet vå1jer 2 st
revåssrey samt 1 st revåsorr:up;r3eant,

$ t0 Förr.rtoni vart scn angivåte inled.ning'svis år riksstyreJ.sen skyldiE
' att *ilis* att en reråektö:r finns fiir föreningens nedlemsbl.ad*

$ ?1 åvgående r5-ksstyrelse är skyld.ig a*t tåll" redaktören Lämna

l"erksamhetsbe::ättelse och ekanoniåsk raråavisning för införande
i föreningens :::eå1er:sb1ead.

$ eU åvgåen$e råxsstyreise fa**stäilex neålensavgift för nästfölj-
ande år"

Mp==ålgry=$=k=[gd

$ Zl Förenången skaål.ha eti n:e.d.1ensbLad: tr$tfS-bulletinenrte sofir

finansi*ras med hjål"p av i-nkc:nna rsedl-en*evgiftern

$ ?.4 För vceel-ensbJ.ade-c ån$rraråi' en reråaktör som en}" $ 20 äy vald.
arr riksstyreS".eerro

$ ZS fiedaktdren utformar me*"lerisbl.aåetni sturt set,to s-jälvständ.igt
men hanfha* har vissa *i<-:p1åigtreter eni mom* neåant

i.ioa 1. Tii.ise att kon3:Leåt ined.leusförteckning upp'iragande iiamnr

Ådrcss, te:ef*i:$umraes! Klrrbb* sam* regåanståLl"hörighet
in örcs j" aled.l"emsbLaåst *n gång 3ler år"

llom* 2, fJ.ll.se *,tt uppglifter orn nytål.Lkarnmrrs rued"Lenmar kon*



tinuerli3t inf5:es i

l'lom. J. Verka- för en

utrynme för

h l -.1 ^+v4esu vo

fri d-ebatt genom att i med.lemsblad.et ge
ocencurerad.e insändare.

lion.4.

l"Iom. ! .

lrOlTl .().

I'iom. 7 .

Låta ned.lenraar införa rad.annonser kostnad.sfritt.

veri;a för en rättvis och likartad behand.ling av företag
vid- införa.ndet av annonser med. hänsyn tirl betalning el-ler
annan prestation som kornmit föreningen til de1.

Efterstrelva att utge mi_nst 6 nr per åro
Til1se att med.lensbladet är akiuell_t sorn nöj1igt, gärna
på belcostnad- av utförand.et.

I övrigt har redairtören ingen sk;r]11*ir"t a.tt s jälv anska.ffa a1lt material
til1 ned.len:'sblad"et. let :iligger med.lemnarna att hjälpa til-1 raed d"etta.

9 n/Yto

627

-i'nd,rinq ar.' stad.qar

ens on änårin3:en.
lcan ske om santliga regionsstyreJ-ser är över-

Före:rinsens ut?pl-ösance äger run viå dylik begäran från santliga
regj-onsstyrelser i överensliomnel-se med varandra. nventuella ti1l-
gångar ti11fa"11er Sveriges i.:od"ellf 1ygf örbund.

a.aca^o^.r^oooanr
.. l'-'r).\\ r^aCl\,-\('.\\ '
- - u - - ! J - - J - i.iJ.J -

S : f i i: Si5'i i : r ;:.i;i: : :' i:a!'r " Sji : : ". :::' 
j ji,- i. S r ii ;S irS ji: r r

Jan ijunElöf och

Foto: Sven Fontan

ilunnar CarLsson, _IanCens 1,lFii
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Sack vare det fina ånitiativet från tisto att bil"d.å en intresseför*
oning: för fränjanået a'r $tunt, har d*t äntl5.gen börjat röra 3.ite på

sig inorn denna seirt*r Då vi ( fas ååf Eskilsson ) fick nys om va*.

sorr var på gång lät inte r*aktionen vänta på såg" Yid en ey Kungs*
backa l4FKes stuntträffar i slrrtet a.v förrs året diskuterades Sosee

Pettersson & Cc;s f$r*lae tii.l riktlinjer för utformningen av SII$*
Inga större r*eningsskiljaktigheter framkom och d.et beslutad^es att
en 'rästregåcn skulle bilr]"as srrä.i&eto

fien 2j/i1 *'iT t:rii,ffaåes vi å ÄKttGts klubbl"okal t Tla Frdlund.a d.i*
vi blivit i::bjufrnå å"!r Lars*.A,ke Åno,eresono fotalt ver vi ca 1! persone:r

d.äribiar:'1. l,*,:r:s*G Clci'.sonu Red." frr $ed*)-).f3"ygnytt, och ÄI0'lGls Sestor
inon sr,;ttnrr; g S:,*ei'r Sar,:u*lss*.*.*

Fö1"jand* pui,:i:"in:i ',,!'::i.r j"q: &',..r...r:i,.--{.*.:;; lnifal. a"v *egicnsstyrelse
?"{}oåi*ännand.e av öst:s interim*

s tael.ga:: n

3*Faetstäl"Lande av medLemsavgif t-
4 'Svri8; i '

Til1 oråför*::d,.* v,id ;nötet ut*råås .{l"f fiskilsson,

$ 1. Ti1l att uts'öra styrel"sc för region Yäst inorn $l,I$ utsågs:
Ålf fiskålss*n Ord.förande

tar**åke And.ensson $ekreterare
Uif $elstam
Clen Percive,l

Hed.aktör sant kassör
Regionsfotograf

S 2" $cm str,dgar antogs östreglonens förslag oavkortat.

$ 3. Sed.lernsavgiften f,astställd.es tilI krl 252-

$ 4. B**l"utades att, onc iaöjIigt, hålla ett årsnöte tillsafiuians ;ner"

region öst r:nder första krartalet 1978.

$ 5. O*af,öranden förhlaraåe nötet avsLutat"

Häref ter '"'i,:lto$ kaff,'cr.i.-:j r:I<.r:*n,5; ':*h *.i s!.:u-esi*.ri om stuntfLygets framtj-rj 
"



1{ärvarand.e vid detta historiska möte var: Alf och lt'oger Jlskilsson, iil"i
Selstarnl Gunnar Grahn, Ilans öhlunrl, Tornny iJhlund, ta;,: C Ciofssc;ru

Peter 31]erströrr, Karl-Erik Börjesson, Jan Bjernby, Claes Janssont

ivltchael Pa1n, GLen PercivaL, $ven Sanuelsson, och tars-Åtce Anderss:rn,

V.Frölunda den 221 i t -7'it

IJars-Åke Andersson, $ekr.
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$on vi har läst j. senaste nurqret av liod.ellflygnytt, komrrör nästa l1l.ur:rii'11

att utglöra ett t'tena-nuinmerrt on Stunt. Av Redaktören har.'ri ::.ppnanat;r

att inkonrna ned så mycker mate.riaL son vi kan. llanuss*opF är satt 'f :,,;,;

iLen siste Januarå. Fotografier i fornat 13 x 18'bages racksant *no,:,,

Detta är en ehans att ge stunten en knuff franåt - vi får lnte s'li;si* år":

a

fin_X-Äf -t'4-'A äta'f;f -t*tf if X", t'f 7i*tf f n-'i'i f *-,1

gs*gssgJ33=åe=Iggggggg=

iiar massor l:ed. god.saker

:.'5-r' riioåe3"l oyggaren !

,'i:t'X)i-Ir*ri{* -ts* )e**?ttiii-}i-',t t(!ii+,{'if tf )tåi#ii'åt:{if ):if i'.-li r ':'r

@Liim tske fooe€
å,tt skieka in Dina personuppgifter på den bifogad.e bLanketten,

Glön lnte heLler att skicka rn }j.n medlensavgift onarast I

**#t'a*i< "x

{ (r,,.i;
ä s"+ nL ..r



Följa*åe sa**rå43"
FÅMPårs S*irnt i{*-us

le*:tw*r åsl,e frår:
.. **|i g;' gfurtvna,

Åmeri*en Åår*raft Stodelerrå*Xs från
åv*&Låels;;:*:t frått översatta*

Har $r: ns';crpr*b3en? *-ovcsc y*t j}: årr**:rå3kext mo*or Su ekal.L ånränd.å
tå1.3 J':st $år:. mcåe1"1? jlr den mo"bor I* har svårstay*ad.? ji.nåvar åen ?åäy*
ta1 under fSygnången?

lå kan d"en håir arååkel"n vara av intres** f$r Fågu Låås cch begr'i:.r:åa*

$n stabå3" na'hc::gdurg åår ett av åe s*örsta proi:lern*n f,Sr spor:t* ceh sttå;:';*
flygare *åscn nybiSr$are"

Ått :fiörsöka få en stun"Lcr*'*er att gå jämnt åå:: *om att fijrsiika. öppt:*. *t'*
konbinati.onslås. Jlet är Lä*t o& r*&r: känn*r'tååå k*n:ibj"na*år:nenr:n€n ha.-r
ma:: ånt* cl*n fås man f,#rs*ka, ftirsöka oeir fii::;Skie tåål* åess man å;*'::h*.mu
kansk* å"v en *il:ep*
5a *3åka k*s?:å*.,*tå+sesna frjr sn bra n*untmo*r:rgång ärt

'i . l'I*tsr
3. $l-$ås.e åf t
5" Pr*Felå*r
? " 3ntr<$:,:år:gsp::** *d-:.aren

2n Bränele
I arqmlr.lq J LriåA

6* 5ränsjetåil"försel
åv s:.otelrnu

Första åtg:ärår.:::T*x att i'å *:n tj-3lf::eå,*s*ä1"]-*r:åe n*t*rg&ng, är at*:"c.i.J]sr
en passanå* r****ru ff*n rcg:e}- b$r d.exn€l v;å.i:å äät* {u;;avåk tunga o*}r tng,:{:*,'*

yxaåefi mat*rcr), ha. ::';t ,r"äi;'L v*si:r;g tn€'l 'd:.l::na ve?i:rusv.ig6;ar, vara kaml,ri.;t
för att måri.*ka fe:: åv:=e v*l;mer'ivrrrligtvi"s *Lt åriå,**3ag: raot mot+rr::i $*å

a ^.-kullagerj ff:' a.tt därsa*å fi5::bä;t-:"::r å*::. l:;*S.rl.*1"*si:.ganC* funktåonenr ;':**-
skaLL ha ),ång r3*gåå::gå fii::':l*+; pr*s**r*r g*å sty:rka ".råd.3åga rrarv crå åe:r
konr*,er ett.rare fii::e*tj.ri $.*ri reJ::;*årrt s'.ö:.å;l:**gi*3"årar* len skal"L h* 1"1L1'

el"ler m.oåeyat.ruglpr*$rråo::: f$y *-:i: få q:n *i;a*.åS fyr*aictsgångo ha kc]lr.,'*:r:{;.'
åcneli Srortn-,'"ng f*r b:;*. *eh ','å* .i.å!ga h.aitå6h*ter { r::yekat få ccmb*,'h*u
speed.* eli*r lfrl*p;o'3*,::,l*ål'r.*.:: åt:6ir i;åi"i. så::::r'i;änåaxår-)* $lut}ågen b$:r: n**
torr: sar&. &.v g*d" kv*.låt*t**h v-;,-ra l-ä+rl a;ii få tag på reservåelar tåiå.

fälj en no*or s*rn $":: *t*::: r:og för de'L å'::r *ka1å a:rrä;rdas ti.}l"" *m mii;,: å*c
har er: stcs tEl"l"*r åun6 3tåi.rra, bijr nan ka.n*k* h*lire välja en hyfse.å *;if*
notor i stallet fi;r att köp't" sarl..naåen* kansk* bå1s*"4 "55:4,';I åe"; "iåg;-.1:
i.oppet har s:an ner *y"låå r:y s:1. aiq:'*cr s*rn li*r s*å e3.]ee ånga rnorlåf:"katå*r":
oel: som arleta:: *;: "nr-a bål urråer så:: ns,xå:,";x,3a r"liru:i,qe.

l.fan k*n r"*dan h.är s1å fast att *p*r** **l:. stnnf.rsså**r*?: *j belrörr*r i;."i:'r r ,:; *
La naxåsal* sarEtaL u,td*r fl"yg-":5"ng, fr*mhj"rra*j.cn*n h$gt rrarv*€rl i]*h ;:::i"i.-.i
sp*rtprcpsllrar *rsakar iäi:å a** ;3*t*rå3r:1-;:. går våsr$år* Sv-ar:skct*:t,?rj,"r't,::::
å not*rn utvået6ar kr:3v" €v* k*3-vrir:ga's **å': *ylinå*rf*å*,r, sil"k+t ::- *i.--:

åar u.*ve*kJ"ar ä,nnlr i,teä vc!r:i:* o*h tå3L sl"rr* c::*akar leraf*1ga **k;,å1..''' . .j
meåsrn" Faktu:e är et')" i***orn r:}.it* så hå::'L at* å*:: klln r*.:i:* ]r*1* ';i'--,.i , '*ftes l-.ava ett par f'3ggtrårigar unåer ö.r*rh+ttnångo ilcriräa s'1:f,lqiil"Äc- :: ''l-.i: .:,.i

är seåan my*ket evfi.rs*ar*eiås *el: g:år åål:"gt rrnå*r'r*b*i:kls"rb$et sxr:::.:.;:å :;'

bråkde3 ay eåna ååtLigare kraf*ern

ilet finns tre å*orii;;}ler ar. k;c:i:. gci::a sjål"v på sin m*t*r f,ör **-i; ä:".,;.q;
söka å*ss k*nd.i.tå*rrrr

1. L1m brä:tsIe fiie::{*r fran ?:a}**m ::led*rå::gar*n, åå ms*orn a-r-: -1"1 -,r'r



. :;'ar:l {E:*1,: ::3 t'1* t"rt'i::ar.l.i ii* Fl. j-*"cn *

?. om Ilu vrider;:::op*11e::n så att kaL,ren befinner sig j. övre r:,-il*
1:.:1e, oci-r 1:å.l.Ls:r: kv::: il.en diir tills Cess kornpre:;sj.onen liil;l;d
atr skal11 ol,: ilr: r.rid.er ir::ope11e:.n frar: o*h tiL1ba}<s, )u e:rd,.is*;
kiinna ett njninali glairp, l-tt stcirre gtråFF t;,rcler på a"*t yåy*
stal:er: ii:r sii..ien.

3" }lacora eit i:a:r å:op,:ar trinn ri:otorolja i S"nsuget och i:l.vlrås*
icrtenr ooi: arbeia in d-'.:nnn or,lentl"i6t* ?a seåan oc!: vrid" lrfi*
peL1ern sakte runte ,r'recis niir nan ha:: passerat put'tkt*n då
komprer:sicnen :i:: *cn stö::st, irifrltilrar eri väl tät mator att. fo::t*
eätta ::otera sjl-,h' .1."1. ,fen sårjnå.n5)ressådi? luften prestar 1;olro*n
nedii** Cn n;c"Lo:n h:r så pa** c:-k at* propellern rtl;lip3:ertt til:"
blksirlan p.f in;r.:; '..ci*: :et;;: ,.r'l rtt den li"r i f',;.L1_"otl slcicl, -

ln ro:'elsen verka:: t::ög el1e: sal.;nar k::aft no€: att t::i.ck: n*C.
kclven s;i a't: av3rspc::tcn ii ilrn:s ll: i;roto:n mo,J:en lijr d-ver*;,rn
r,''l 'l or L.r e+r, t i,rn

iiåviiln nu ha:: lu en mctcr. iiur *lraLl liu nu ståi.lla in Cen?

i;';,irst, st*.rta nctc:t-t o*l: sllruv;. in nil"en tiils åess ruotor:n i1år saab'bt oc:h

"iilllni. l*ti*. kail:i,i; ju fS:' ncto:rnt tvåta1.:tsgrin;. ,5]<rnv* nu ut .l,l 1eir liLLs
d"ess a'ft ti-rotorL;ircet i;i.+'G-'- ""r1.::d.iri-gttf cch o"iiirnnt, mettorn sågn dri. f;r:ta1:-
ta d.vos den tii.:rde:: inte vi.ri vrrje r'firv so;.: !:olven nfrr sin hö;sta.;:unkt.
llfterson r;t*:*-nrn ini"e t,tindar vi.ri" va::;ie va,::v konmer en he1 del bränsle eti
fiiri:Li ofij:'brl;nnt oci: i s:tj.ll"ai funge;'a sorn av1:1'1ning: ålr motorn då ået
oiii::brända br:iir, i1. t t'iri-rt: i;a.:1 " *t af ni.irta iitsug:ra ;)CIriion av n:,rtt I'r,in*1eo

-iii'n rn,r*nrn r'ir p:*d Snabb f).r:i;?.i;trinj - lrr.it,:pI p1änet OCh hlill åe.i Så. ati;
nCsål': ,tc1;:: tilii-r'i.t. ,'{u sila-']. 1 nlq;to::uå::'re'; llnCras *Ch li'rergå ti11 tvåiaktnin5
I)ettr. he::o*ntie pli ati n'-riorn tvi:gas srig* b::iinslet uppåt vil-ket r-:reå{"ii:'*:t
br:;,inc1i:'llL:lnC.ni::g+n rrna5i:asfi iit cch notcrn liil:::iirer-' iiå :l"tt utveckla maxifial
ct;i::ka, i;.i nliL{'n -ir ri,ft. itstii.l1d" lcorr!e: noiorn att återta sin fl.'r:taLtning
olr l?sip,r;å ir]":net åter st'i.::irs "r:eå til1 p1,1nlii;e,
:.l i 1r:l-l sl;rl.l iil* crn ;i :r:ir". .:1 -net h..: li.,no: s-Lg i Luf te;l - e:r l,.iJn cch
avl:yLr-l;L' t,J+.cr';],,r:5 v:'1 i,i:ni'11".1 t ccl: 'riri 'lyl::'r "ir;a.::.

f nanä'rrerna lilesras btiinsLet* bl"anåning ut ccl: notorn utveckLar sån maili-
nala styrkir und,r,rr- ivåtalit, fö:: at* sed.ar:n när p}anet planar ut, öve.rgå
ti11 f3'rtaktning igen och diL bli ivicyld av den rikligare b::ii.nslehland.ning*
enr 3€ro*nde på olika f1y6;p1an oci: ta::rkarrangernår:g kan nålinstatrlni.ngen
variera någct viC in"stilllningen av r;iot*rn när planet stå.r pii nerken.

0n ilu inte i.y*kas f.:!. i-:itt f"ll,'5pl"an ait ftlrga bra oa,'rsett nålinställning,
kan detta. hero på n.15an *l-ler nå;ra a,.r fö].jande orsa):_e::l

1 r l-lane t vl:;er f _i: ;r;;'cket"
?.. I)u" ]:ehöver el: strjr::e m*tor* eIler 1.1 te de:r ganla genorngå

8n leil0vererinSn
i. )l,r b*hrive:r' l:i,urle,rle t::inna *n litt plan.
4" CL,-iristlftt'" ii: l:ansl:e dilj"i:i ell,er t'ri.inslet ur:dernlili.gt"

Fe1 prci:ei1e::?
5. Snuis i bl':nsl"ee;'str::r:t.
6. f;uvLuft snyger s.Lg in nå-gonsta;rs i bränsleledningen.

fet ii:: e:: s:rk- t'1 11 sc:- lu hC: te..j. lrealitande v:d n:1, 1in;tii.llningen. l: är fr;.
flyger, Fressås briinslet s,at ta-njien* utsidä, prgrår centrifirgalkraften.
)ett,a ne'1för ait r,lotö:rn har en tercåns ait gå riltl:;ale:. i:ör;an av flyg-
n"in5en eltersorn 1,r1'cket p:i ttrensLet då är sor,r störst. iiot slutet får rnäå*
orn alit minri":e b:ränsle ocir.:or:ner frijåaktIi"6en att;å fortareo.)e-l li::
a1lts:i;airslra naturJ.-igi a*t ci: rir:rlor girr sn:rl',båre not sLiltet av fI;rgnin;*år 6rr ,'lpnn* ',1 i).-. e,..r tanlr *Cr: i.nte ii.r flirSeiC med tfygknatning"

En bra raotor: i gcrl ito::åiticn vj.l} inie lil<a lätt änrlra varvtal"et unåer
flygningen eol-r: cn slj.te:: *j-le-r C".liligi inkiird notor, r.rten ökar: va::vet
graövis oc:': s*l.:ta Lrnce" fiy;ningen. ljenna;lctr::: justera,: ti.l,l a+;t gfi enaring rikt i i:ö::14,n riv flygni:t5en, o*i: s]:a1"1 då ge nog xraft att utfö:a



L

$ar:övrer :neå€ I fflu"Let *kav :ra:.'vet :råg*t når p).anet befinner sig i plan*
flykt :ren utan att dv*rgå tå:l *vå*aktnång, får att, när planet-påbörjar
en nan$v*::n r:"tir**k1a f::il kraft" Ietr tiiiåtey natcrn at* kyias av nå6.ct
efter varje ffian$ver*

Hn notor p*m förs*tigtr g*ncm at'L ira blivit tiverhettaåo biir ånts bara *Eår
att star*a * den ?:liå: ft*kså k;tr"rslåga*e fr5r bränel.*niyån å tank*n ceh k*mrnex
ånte *tt ku:'rna håi-l-a ','a::via3*t niåg*r"i,xi:*a konstanto in*e ens osr I'a påb*rj-
ar flygning*:: msd ei: el*råg så ::j"kt etälId rål*tor kan ft: rrn*:råka *t* d.en
kommer att gå alltl*Les fi:: fart mct *lut***

Sfc åe*ta xiste l-rltsr i:ekant fli:- *åg, k*:eroer ?:år eåt pa:r fsrntåg på vaå $cr
bör gdra* Fi,ir**, antån.g;en r**:::.::.erax I-': it"ötos:n å:t yaråfrår:: $u har k$pt
d.en för att få. åerr i-e-r.:r-e::ad., eil*r er*krså eöp*r I-a dåg. *t: r:J,r lcolv, *ylin**
erf*rler, kolvr*"ng **h. pa,eri;ni*.9**et **i'i. *rn så i:shiirrs* b*:: :eågon *n: hjåip
:neå a"tt gå '5ver rn*t*r::n

Fön ået anåra * ar:vå*.å brän*l+ av gccl irvai,j."L*i s*l: m*€ p $ r:åtros,*tan*
?al av *Lja sp*iar å::te så så*s r*ii" så 3"är:g* s*:' har"ts-:: ås åtninstone
+n d^

För d*t treåje * an"ränrl ett bra g3*;*ståf* s*m *ir avse*t föx stunt cch *'re*
ka inte att byta r:t **t *n t1.så '",r:.*cl verk&r :råi:å h*lt *keyu åv någan *u.**
grunå].ig *.r;l"e*nång; k*n ål?,er: oef*ki;:. g1öås*åft Syaa n*d kl"art sken når man
t*star Cet för *.tt *edax ä*åå ånt* f'*ng*ra tål"lfredss*ä1}anåe under flyg*
nång" Ett bra ståft s*;n ka;: rek*m;*enå*::as år K&ä t L oeh I{&3 TåLe bar med
lång gä:rga"

Fär cist fjärd* * k;jp e'it nytt 1f v*lt.e rårrgleiinångsbatterå, E*t t"1å1åg*
bsttsri *vsaka:r svå:'e*artad.* n*lcrer', Ånuänd heåst ån"he bat.beråey n*å
högre e;:ännå::g än 1,! i'r. efre::so:n d"*ita ef ta åö::aåör g.r.sd.stiften så att
cet utan a*t ve::ka f*l*k+;iga, *:.*a,k*,r etsrningar sssi nlin"L* tid"ågare*

Fiir det fernt* * vår'n*54;n+d ånkö::*ing:{äzr €rr" }:.r"r mct*ro Å: i?abe imn*.sturitflyg*xe L ll*li*,re,) å,*= $åg h.är fö3janåe råå;tt Jag br::iqar k$ra ån n:å;::a m***:rer å två etego ä*.;:. helt n;ra *ch konirol]er*
aåe rnotorn kövs f$rst å l:åå,t?; u::å*r m*r s11e;: m:lnd'se ic*::tå::u*r}å6 åxåft
u.nd,e:: *a 2 * ]r! tånnnarn *,t?t &å" så }ång*asuå so:n mi5jlåg'* med sn irekiirr:ings*
prapelSer s*]i! bör .',*a::s* 't 'er.r.:n må;:,åx* både å åiam*t*r o*h såågning åin :raå
som r*konrcerråsrås 1'ör ånkijrRång,
trnåer åen f$rs'ta, långa ånkiirnår:gcn å bär:tr; får inte motarn g;å Varymas* *Ånatt nan kan ltåLl-a :n*d fångrexn* n:-r:.t *ylåraå*r:: n*an a*t bräsn*, sig, 6ftaär sn eåstart*r i:eksäm p,,å* ar:r,-;inåa å ?:Sr;a;r m*ri aåå* ef**rson ånkiirnång*nfår nnotorn a*t E *åtriat ai"lt rn*ru *cå: k**::p;:essir,ne$ förbät*rasu bl"ir riol
torn allt åät*ar* at* starta f$r hand,
Efter körning i bänk ken.Dur:.re f*vt*ätta ånk$rriå*gen å planet* Tänk hara på
att Su f3}rg*r verkååg'* 3-åag*an"r* ä-ft*r va:je fiSagnång * g6*tera nål*n
beraenåe på ltur *nabbt n*tr:r:: gi*3* -'*å* å*n senast* fif#ingens såst& rrårlr*s

Anvåinå alåtåd. e"i* b:räs:slefå3-t*r *eh r:nd,roåi; ait jusiera fiirgasarnål*n d"å
d.enna en 6ån6 b3å'rå* åns*ä33d." Sn "*r"a n***r b*hiSrrer nåi3Lan en f$rnyad. ån*
stä3.Lni.rr6 så'rit* ånt* t**rc* ** h#gr* eIåes 1åg;:* Suftfr:.ktåghet föränlerl.e:'
ny ånjusterångo åy*sna Fir, m*tr:rn "i Lr;f**xa **h avg*n huruvå{.a d.*n behövex:
rikare *11*r magrars 3a;,-r*.nång näs*a fåygning, J':":.stera end".sst eit eS}er
två snäpp"

Förs$k a3dråg a,at fånjast*ra en ,:n**qr *å ;råanet ä:: på n:ark*nn "fål1"k*ren
för h*r åen- skalL b*'i* *åg å 3r.:.f"r*::, b.r j"rr he3t ni"åka de s*xn råder Få nar*
ken "rarf,ör man *nåar* iec.n .gtc'rånstäila :l*t*r*.u 0tn m*iox:t går a}lt fortare
und.er flygnång'*n b*r nan år:t* jr:::tera åstta r*eå fbrgasarnååen, Ta i etåli*t
oeh gö:: rent fål-tret* '.]* ånte l1.*'* hjäip*r * byt ut gtciastifte*. I'jan kanju aådråg ee a"ht ett ståft ä:: hra. Sänoil ati basa ** ef,ter r:a ået glöåer,
ilxperiment'*ra n*å oåika g3"öåst-iftsmå;:3i*n tåj.ås Ilu k*mner fram tiil ett scmps,ssar 13"tg bra. H:"tta-:: ?lr e'Lt **n r,.*vi-ra:: bättr* än d.et söm satt I * s'än5bert d*t gamlau xå aii; å*t inte råker h.*mna i m*torn igenn
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låt nig med. en gång göra det helt klart ait detta är inte €$ åi*
i;ikel on hur man trimmar motorero Avsiiiien är ej att åstaåkoana en

notor ned toppeffektrutan Iära ut hur ilan kan få en rnotor så bra

och så på1it1ig som Elöiligt och att ge åen en ]ängre livslängdu

för stuntflygare är driftsäkerheten den vikiigaste egensl:apen hos

en no'tor och raeC. den netod son beskrivs här komr:er Du att få en

noior son Du kan lita helt På.

liatlrligtvis ger en riktig inkörning samma resulta'ur men betyåelsen

av orået nriktig:ft är viktig, Åsikterna om vilken netod för inkörninE

son är bäst varierarr men id.ealet ve"rkar vara att !u kör in en mo-

ior så ai-,, kolv/e;rlinc1er uppnår en perfekt passforn vid arbetstenp'-

eraiur. Ieita iar tid., massol av bränsle och för eit förfä::ligt
o.f äseno

3ör;a rneci ait plocka isär åen heli; nya seb okörcia inotorn. Ar:vänd

secan ett X-aetoblaci (el1er lihand.e, rela-uivt tjocki;rnode.!lknivs*

blad" ) för at'r, putsa bort gjutgoCsgrac.er från ii:sioan av arevhus

oeh övers irömmningskana,ler n

placera nu kolv och cylinåer ( å1;s};il}d.a ) i en 150 - 20CoC varn

ugn under sarlnanlagt 12 tinnar ned avbroit f ör avkylni::E vallannan

iir;r:reo nessa upprepaåe varmfkall - pe::i-cCer är viktiga" Iörsök ai;t

sanoråna ned. matlagning så slipper lu värrca upp ugnen bara för:

dessa snå konponentero lied lite tur ska11 några veckors raatlagning

raeåföra att processen är fullbordad. ( 0n nan ha:: en förståend-e

fru å! Recl;s ?rlfio )

-lär d.etta är klartu tas sirarpa hörn på kolvens över- och undersicl"a

bori;necr ett bryne eJler ett vai*r,enslippalper (5OO) lipmat på en

iräbrt.;ti eller två d.rag anlagt ned- 45o vinkel mot kolven är til1-
:äek1igi. Rengör cch torka kolven grr:nd-ligto Använd" två} på en

tanc-bors're ocir tvätta rent r:nd.er rinnancle, hett va'-iten"

Gör ett verktyg av en bit
::.åtdträ :reC et'" hli] f ena

äncan - 1i-knand-9 8!1 1tr8Y-

stake, se fig. 1"roeh sätt
fast. kolvon på åenna ned



iiannbulten" Fixera cylind-erfoCret
hjäLp av n&gra träskruvar en}" fig
säker fasisättning u'ian spänningar

-- a11 **,L a \J irlf,l.l

^i,i-n2

i

en ca ]0
på iörra
goCset 

"

iräbit neti"

Deti ger en

s.

P::ova försiktigt on kolven fori,farand.e passar i cylind.e::n. fe-b är
nycicet nöjligt att den inte gör d.et. Lösningen på d"e-;ta är att an-
bringa lite tunn olja och lite Itjuvelerarröttrr e1l-er annat myckei

fint slippulver på kolvens övre kantn Rotera sedan kolven gra.å-

vis ued.an den förs in i eylind.ern" iträr kolven går einot st,oppet

förs den roterancle tillbaks ocir tvättas ocir iorkas od.entligt tcrr

Prova nu passforil€rle Kolven s}:all g1iåa in i cyli-ndern ned e;t
1ä*,t ir;ck från fingret ocir göra ett jännt roterande notstånd.,
0n inie - upprepa behanCllngen igen" OBS, Tvätta, torka och plcva
oftao 0n Du nål-ler på all-tför 1änge får Du en ny motcr soin är ui*
sliten innan den ens är körd.t let bör pålekas att ca 6 nu av

cylind.ertoppen år xä och obehandlaå. Kolven rör srig rel-aiivt sål:ia
här så vi korn'rer ait få en noggrann och tät passning för konpress-

l:Ju tilL resten av notorn" Yevaxelns iagring
ired hjä1p av olsaf slippul'rer blanåningen sorn

anvdrrd.es t:-d.igaren Vacl son behövs är en slät
oci: järnn. passningo Ore notorn är glid.iagraå
kan axiallagret planslipas ned hjälp av et'b

vattenslippapper fastsatt lå iransid.an av

ve:raxeln (se rig.5 ) Gör d.essutom en skåra

i d.en nya ytan som sarxnanfaller ned glid.-
lagrets oljespår. ("" fig 4.)

tsör in glio"lagret raed. hjäfp av en d,ril-Lborr
på propellerändan och d.roppa Lite slipnedei-
i insugningsröret" Onkring !0 sek. räcker.
ilaturligvis görs d.eita utan at,t kolv och

vevstake är anslutna. Var noga ned att
skydoa gängorna på vevaxeln så att d.en inie

bör köras in för i:anå

-Fi ., - våisiippajroere#1F.-F
--n

Figur 4

Tiiti
ai --':-""--':,
I h'ia'11]. a

orl å *5uå /

oiler loc;og wiii,
iri* f iie

tar skada av

Exisring cii

chr;cken,

lJenna artikel är i d.et s',ora helatfl;nyckt?'från en artil;el i Aero-
i,,oCe11e:: (Uov.-7?)skri';en a1tr Tei !owier. lJet, där angi'rna, "luveJ-e:-
erröd-att har jag ej lycira.'ts fåtag på i Sverige" isiäll:-u -rar r:*å an-
vänt icE Ri.lBBIliG, tillve:l:ai a.,'iGI llilus?RI å3 i Fri.lLesås. l,.en aet
Lät gä lrka bra att anv:inrra vanli6 tandkrän. l,,in egen erfa::enhet av
aen här beskrivna metod,en har varit godn och jag har fiil-it artiireln
i åetalj, ned unciantag för kannans stopp på pla-r,ian. ,Tag icg is;:ll-et
en spik och slog i träninnen så ett spr-ken utEjoråe stopp rot fcårei;e
nederkant. Efter behandlingen ovanrkö::oe jag nororerna i bänk e:: kvari
innan d.e placerades i :riod.ellerna"

Ar::rkeln översatt och pree enterai, av rqo Pettersson, Taiienti;"na.
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!gcg!::5r1sr!e:
Kropp:

Kroppen görs av 15 n:r hård. balsa. Såga ut uttagen för motorbockaraa,
vingen och stabben.
Epoxylinna fast motorbockarna.

Kontaktl-inma fast 0r5 - 1.0 nrrr:s plywood. på båd.a kroppssid.orna.
En 1r0 rnm:s nosförstärLcning a.r plyr*ood. linrnas fast på båd.a sid.or
om fränre kroppsd.elen.
Sorra hå1 för motor, tank och evo landställ. (Land.stä11 ej nöd.vänd.-

igt - rnodellen går bra att kasta ivägt )
Kroppen kläds d.ärefter med. siCen. (E; papper, )
Stabbe + roder sarnt fena kläas med. sid.en innan de limmas fast på

kroppen. Glön inte att lägga in en furulist i rod.ret i vilket
rod.erhornet sedan ska1l fästas. Tänk på att fenan skall ha ett
par graåers utåtriktning ( se ritn. ) Anvåiad nylonband. son gång-
järn nel1an stabbe och rod.er - ej bomullshand.
Epoxylimma fast sporbjulets
ställ i en plywood.skiva och

. . .:.surre ned. björntråd.. Gör ett
uttag i kroppen och epoxy-
linrna fast plywood.plai{an

enl. fig. 1 Ä, 1 3.
Spor=hjulet är inte nöd-
våind.igt atl lna, d.et går lika
bra med en spoxxe av en bit
bockad. pianotråd..

Tanken sitter fast ned. fyra
genoingående l,IJ- bultar.
OBS att tankens matarrör
ska1l sitta exakt i höjd.

med. motorns förgasaxeo
(Fig"2. )

t5-1 r:n pli'vood.
tra

/ri
)- 

F

\ i,r

-l
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SKRUV
RODEROK

Stunt

rrVäs t erås tävlingentl

UI Alla klasser

SM Alla klasser

IIJPLATTA

Kungsbacka l",FK

Västerås FKrylSS

Väsby liF

ösrr

Hand.ens l4FK

0xe1ösund.s I,s'K

Yänersborgs ivlFK

Kunsbacka

Västerås

Yäsby

Söd.ertä1j e

Hand.en

0xe1ösund.

Vänersborg

HOJDRODER

Alf Eskilsson
ol00 - 11 75 6

Ove Ånd"ersson
021 - 13 17 42

llats Göransson
o75o - e2 26 1

lars Ohlsson
0755 - 47 19 0

Göran Fä11gren
a155 - 12 84 7

Ingenar Larsson
o11 - 18 72 71

Sven Pontan
0B - 777 54 40

Göran FäIlgren
a155 - t2 84 7

Ingemar lrarsson
oi1 - 18 72 71

BRTC

H
MUfTn-rl

4

RODERHORN
1,5 nn DURAL

TiIl si.st.........
Skisser och rj.tning är Lagna ur AIO,1G:s arkiv.

'- rrStuntrnasternrr flyger fortfarand-e såsom tråningsnod.ell i denna
. klubb och ärr trots sitt lite fulsnygga utseende, en utnrärkt

stuntmod.ell o

Bygganvisningen är kanske lite bristfäIlig, men bygget bereder
nog inga problern för d-en son har byggt några mod.eller förut.
Skisserna är gjorda på fri hand. och d.ärför inte så exakta. Förut-
satt att rie kritiska nåtten ( spännvidd, profiltjocklek och mo-
nentarrnar ) Uålts, kommer ttstuntnasterntt visa sig vara väld.igt
rrför1åtandeil mot sin flygares misstag.
PoS" Ett tack ti1l c-o KallrNHl{FIi /nea/

soo gjort skj.dser oeh beskri\rning
---- --J=====================================-========= ===========================

It

TAVL ITUGSE(AL E ro DE R 1978

,Combat. Stunto
I
1

i

21 .5 :corabat, stunt.

27 -ZB "5 
rYårtävlingent'

t aila klasser
I

15.4

7"5

1-4"6
I
!

1g-2a.8

0xeLösunds I4FK Oxe1ösund"

Väs tkus tklubbarna, V-kus t en

2'1.9

9-10.9

24.9

rrHösttävlingenrr Alla
klas s er.
rt0xe1öpokalentl
alla klasser

rf Yänersborgspok. rl

Ål1a klasser
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