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Medlemsnurmer Namn Adres s Pos tnurfiner Ort Region Tel,nr

1
2
J
4
5

6
7

8
9
10

l1
t2
13
t4
15

I6
I7
18
19
20

2t
22
23
24
25

26
27
28
,o
30

31
32
33
J+
35

36
37
38
39
40

4I
42
.t3
44
45

Lars-Äke Andersson
Ove Andersson
Jan Bjernby
Willy Blon
Karl-Erik Börjesson

A1f Eskilsson
Johnny Goude
Lennart Helje
Ronnie Isacsson
CIaes Jansson

Mats Jansson
Håkan .Iohanne s son
Jan Ljunglöf
Anders Lundgren
Michael Palm

Glen Percival
Bo Pettersson
Åke Nysrröm
Ulf Selstam
Hans öhlund

Conny Äqvist
Sven Pontan
Eric Huss
Sven Sanuelsson
Gunnar Grahn

Tomy öh1und
Peter Ellerström
Mats Lindström
Lars Roos
01a Salenmark

Stefan Engberg
Ralmond Lake
Lars Helrnbro
Bo Sundestrand
Carl-Göran Sundstedt

Leif Palm
Ulf Palm
Thomas PetEersson
Anders Pettersson
Jan Berndsson

Claes Hallgren
Lennart Strand
Anders Hansson
Ingenar Larsson
Ingemår Bertilsson

Lelt Karstrom
Rolf Lund
örjan Gustafsson
Lennart Magnusson
Hans Mittler

Mikael Rindborg
Johan Setterberg
Knud Lunde
Erling Linn6
Mats Böh1in

Kjell Eriksson
Per Jersling
Ingolf Jonsson
Karl-Gunnar Viberg
Anders ?ettersson

S-E Eane
iOilFK c/o Åquist
3ertil Grenholn
Leif Kärmnan
Lars llorildn

Raino Barck
Staffan Ekströrn

Hembryggarevägen 9

Åsgatan 2 C

Box 17
Evalundsvägen 40
vallby 3

Ringgatar 17
Granvägen 8 B

Smålandsvägen 15
Giggvägen 17
Vår1öksvägen 29

F 15, 2:a Div.
Lingonviigen 31
S1 eipnervägen 13
Vagnvägen, P1 129
Tora liögsvägen 7

Klarinettvägen 213
Björkhagsvägen 28
Norrgården 37
Lundbyvägen 32 B

Tamburingatan 7

Eriksbergsgränd 12
ldrrnvägen 33
Grimsö Bodar,Skolan
Högtrycksgatan 4
Ättebögsgåtan 2 A

Karniolgatan 65
Karniolgatan 15
Krönvägen 16

J,W.Wulffsgatan 11

Ugglegatan 24

Tjalvevägen 12
Hästskovägen 38
Kungsgatan 93
N:a Rydsbergsvägen 56
Vindhensgatan 32

Tora Högsvägen 7

Tora Högsvägen 7

Eldstensgatan 1

Skeppsvägen 8
Eriksvägen 5

Kalendervägen 125 A
S:a Jordbrovägen I33
Gryningsvägen 4

Skinnarbacken 12 D
P1 1500

Bergbacken 54
PI C,29

Norrmyravägen 13
Evalundsvägen 40
Oxelvägen 55

Lokevägen 5

Mjölnartorpsvägen 11
Seladonsvei 6
Sigtuna folkhögskola,
Järingsgränd 19 nb

Box 1849
Tunnelgatan 3
Gullrisstigen 2

Somarvägen 10
Margårdsvägen

Danngatan J
Slomstergatan I
Götahohosgata,n 10:1I
Älmekärrsvägen 10J
Fältvägen 20

Berg'vägen 16, 1 tt,
Hy11a

031 - 26 25 37

07r - 13 17 42
0300 - 40 43 8

08 - ]t 33 212
0300 - 40 13 9

416 16
124 6]
430 33
130 i2
430 3i

Cöteborg
\'Ssteras
r'lar.s
liLra
flJr:s

Lindome
Lindone
Yasreras
1,1'sek i L

'årti11e

0300 - ]t
0210 - 15
0162 - 28
0302 - 40
0300 - 40

0270 - 56
0302 - 31

08 - 17
0302 - 40
o3r - 76

2 ? 1.1.

0762 - 29 1l 8

a762 - 28 87 B

0302 - 41 27 5
1.??

061r - 14 15 2

08 - 71 13 7r1
o58r - 92 07 2

031 - 54 82 89
031 - 25 63 14

Väs t
öst
Väst
öst
Väst

!34
826
186
410
430

826
44C
136
!40
i31

434
186
186
4lO
42.t

427
42r
813

582

r.8 2

402
46i
443
J )l

431
417

153
t33

415
rih
23r
-i11

820

826
820
826
i30
130

00
00
00
06
35

00
03
42

0iJ
00

00
00
00
06
!\

Kungsbacka Väst
soderh3mn : ! !
Val lentuna ös.t
Gråbo Väst
tlJrrs vasc

Siiderltamn '! ? ?

F loda \'äst
Handen öst
Gråbo Väst
Lindome Väst

Kungsbacka \räst
Va1 lentuna öst
\.':rllentuna öst
L,råbo vast
V.Friilunda Väst

Härnösand ?2?
Hand''n öst
Riddarhyttan ???
Giiteborg Väst
Göteborg Väst

V.Frölunda Väst
V.FrlJlunda Väst
Hofors '.??Trelleborg Syd
l-lnKr)prng ! ! !

Djursholm öst
\ränersborg Väst
TrolIhättan Väst
l,e rum Väs t
Uppsala öst

08 - 75 53 s76
O52f - 11 62 t4

0520 - 16 86 2

0302 - r.1 10 4

0r8 - 35 77 62

037 - 76 t4 47
o3r - 16 14 47
O2T - TT 97 7I

0523 - 11 16 I
031 - 26 60 00

o3L - 46 66 11

ot50 - 26 86 9

0410 - 16 80 6

or81- 11 96 6
0210 - 56 04 0

0270 - 17 68 3
0210 - 20 27 2

a2lo - 15 67 9

0B - 7t 33 272
08 - 77 3L 776

76 6

566
828
145
594

035
700
78 608
083
14 47

871 00
136 42
110 it
411 4t
176 74

51
51
00
00
54

64
00
00
00
21

00
00
53
00
00

l-1
51
0t)
f'O
21

00

00
T2
72

031 -
031 -

2??
0410 -
013 -

41 4t 12
47 72 63

12539
11 36 90

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

182 6l
182 6l
4020

Box Jl, 1)O
163 63

870'r0
275 00
430 33
186 00
653 42

4ro 40
450 40
415 01

44' 01
15) 58

196 10
270 J'

Väst
Väst
öst
Väst
Väst

Gäieborg Väsr
ilanden öst
Trelleborg Syd
Lind.esberg ??
soderåia : ! !

Soderlramn t: !

Bc.rgvik ???
Sodernåmn : ! !
Älta öst
Älta öst

Diursholn öst
Djursholm öst
Stavanger NORGE =-
Jo Sigtuna ???
Spånga öst

Älandsbro ???
S jöbo SYtl
Fj ärås väst
Vallentuna öst
Karlstad ???

Kungsharnn Väst
I{ungshemn Väst
Göteborg Väst
tenrm Väst
Spånga öst

liungsårrgen öst
l l-cntar! SyiI

- 75 51 391
- 75 54 3i0

08
08

???
?2?

2??
0416 - 102 64

61
62
63
64
65

0762 - 240 52
054 - 16 07 82

o11 - 21 66
ojc? - 114 41

0758 - 741 oi
0416 - 112 O(,

66
67
68
69

91

f-,.
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FRÅN VM
Hej. Här får Du lite material från VI{ 78. Stunt är ju ganska svårt att
skriva on nen jag skickar resultatlista samt några uppgifter på årets
och fjolårets vinnare så har Du något att fyl1a ut någon sid.a med.

Hälsningar, Björn Lund.in

RESULTATIISTA ( ae t;ugo bästa av totalt 51 st )

Några d.etaljer från nuvarande och förre värld.snästarnas nodellerc

lNa.rnn 3ob Hunt Les }lcDonald

1

2

,
4
5

6

7
I
9
10

11
12
1t
14
't5

16
17
1B
1g
20

Nann lland 11. ong. 2. orDgr l.omg. {.omg. totalt

3.Hr:nt
A.Rabe IUSÄ
L.Coropostella ftal"
L.McDona1d. rUSA
R.Gieseke
G.3i11on
T.Hara
S.Rossi
S.Masud.a
G.Tayeb

G.Sbragia
G.Egervary
J.Newnhan
P.Tindal1
J.Tid.ey
J.Manall
L.Eskildsen
M.Lavalette

USA

FRÄ.
JA!o
ITAL.
JAP.
FRA.

ITAL.
V"TYSKL.
ENGL.
ENGL.
AUSTR "
ENGL"
DANM"
FNANO

SVE
3EI,G.

OVE ANDERSSON

2782
2924
290,
2BB7
2875

2815
2706
2568
26O5
2641

2620
2465
2446
2241
2499

2477
2151
251O
2261
2106

296J
2954
2e7o
2e48
2Btt
2811
2812
2BOB
272'
2761

2611
2554
2517
2644
2571

2512
2528
2158
2507
25o6

2921
2B7g
2Be6
2966
2BBO

2951
2799
2B6B
2555
2715

2766
2512
2528
2502
2612

2915
2949
2951
2961
2922

2961
2921
2884
2874
2824

2922
2T4t
2669
25r2
2514

5g1B
,901
5858
5B5t
5797

,779
5751
5692
5599
5587

5142
5297
5206
5196
,1e5
2512
2128
251O
2507
25o6

Mod.e11 Genesis
0s r{ax FSR 40

SIG Supercoat
Vingar o stabbe i ceIlpIast

StilTetto
sr 45

SIG supercoat

Propeller Egen konstrukt. 1 blad. 11xj 11 x 5 TopFlite

L jud.cl.åinpare Egen konstruktionx
_*_. Aldrich

Tank Egen konsffi--.i,än{is
Tryck L juttd.iinpartryck .JA

Motor

Finish
övrigt

Linlåingcl 18175 n Sullivan lpr8 n
u-äT_.*-

Area Ot46o mt Qr\1j m'

* = vill ej ge näroare d.etaI$er
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D
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G
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Eunt
25

27

41

152o

24

4

4

9

6

76

34e

llcDonald.
ZT rj
26r7

41t9
1549

22r9
215

6r4

7

4t4
79

14e
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3ob Hunts ilGenesisrr

Lägg närke ti1l den
1jud.d.änparen och den
träpropellern.

Foto: Ove And.ersson

ovanliga
treblad-iga

Vinnarna i Stunt Sl't 78.
F!.v. Alf EskilssonrOve Anders*
son och Lars Helmbro.

Foto: Terje Löberg

Huvud.d.elen av d.eltagarna i
Sl4 78 rned. den iroponerand.e
samli.ngen av pIan.

Foto: Terje Löberg



I{LUNK-TANKAR I PTAST - NÅGOT FÖii STUI'JT?

Hur nånga har inte, likson jag sjäIv, tillbringat timmar med lödkolv
och tankplåt för att försöka tillverka en stunttank som uirpfyller de
krav man stäIler på en såd.an.

Jag har under sommaren experimenterat lite ned att försöka använd.a
klunktankar för stuntändamål och ja6 tycker nog nu ait vi har ett
alternati-v här.
I nt 2 av SlIS-bulletinen förklarades nri-ncioen med en s.k. uniflo'nr-
tank och jag beslöt mig för att lröva principen praktiskt. Jag använd.e
nig av en Q oz cikulär SIG klunktank, försåg den med en extra klunk en}
fig. Total kostnad.: 152- Tanken monterades
i en profilkroppsmodell på traditionellt
sätt nTed J-bultar och gunrnj-band.

De praktiska försöken visade att tanken
fungerad.e helt problemfritt. liotorn får
briirsle i alla lägen och har endast en
svag tendens att gå rnagrare not slutet.
I nitt tycke verkar klunktankens största
fördelar vara! Billie i inköp (JämfOrt ned.
köpta plåttankar) Lätt att se bränsleinnehå11et, enkelt att
xingar inne i tanken d.å nan slipper Iöd.ningar och relativt
placering av tanken i förhål1and.e ti11 motorns placering.
Tänk bara på att aldrig använd.a annan typ av bränsleslang än si-Iicon.
Annan typ av slang luckras upp av bränslet så småningom. / ltS

STUNT -PJiRM ? ? (rrån wirty Blon )

Jag har funderat på hur all kunskap son finns om stunt skal1 b1i lätt-
tillgänglig för nybörjare. 0fta hänvisas det ti11 tid,skrifter och ar-
tiklar son ej Iängre går att få tag på, el]er också är dessa skrivna
på engelsiia vilket göt att vissa ej kan tillgod.ogöra sig innehåIlet.
En bok stculle visserligen vara bra men kostar mycket pengar och blj-r
snabbt inaktuell.
Iiin ide'on en STUNT-PI\XII skulle 1ösa roånga problem.

Mitt förslag är att SlIS-rneillemmarna hjä1ps åt att ta fram ett material
för en pärn vars innehåll skulle kunna säljas av SI,IFF eller SLIS. !'ör-
slagsvis kan rnan använda en helt vanU.g tjock A4-pärn sant helt vanliga
flikblad 1 - 10 soul finns att köpa j- varuhuS. l'i.å.o. pärrn och flikblad
får alla köpa själva rnen själva innehållet ned register och snitsig
etikett skall kunna bestäIlas från SIFF eller SLIS. Kornp)-etteringar oclt
ändringar s}:uIle kunna distmbieras med I'FII el1er Bullen.
Pärnen behöver inte vara full från början utan kan konpletteras efter
hancl, Det viktiga är att innehåller är vettigt redigeratr be8ripli&!
sarnt accepterat av erfarna stuntflygare.
Det första nan nåste göra ( om man i$te föredra-l att rösta ner för-
slaget) är att faststäIIa vettiga nbriker såsom t.exl

A1lmänt 4. Sygge T.Trimmning 10. övrigt
tnkla nodeller 5. Tillbehör 8. Flygning Sökregister
Stuntnodeller 5. Ytbehandling 9. Tävling

Nu återstår end.ast att hifta/ göra länpliga artikl-ar. Vissa f inns kan-
ske redan tillgängliga. Ett viktigt krav som red.an nämts är att artik-
larna nåste vara be8ripliga även för d.en som aldrig sysslat merl stunt.

utföra änd-
okri tisk

1.
2.
a.).
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NYEETER IRÅS VÄSTERNORRI,ANDS TJiNS MODEITFIYGSDISTRTI(T = VI,IVI

VLM har erhållit anslag necl 17JOOI- för sin ad:ninistration sant 5?00:-för planerad. kursverksarnhetn

Vl,lti planerar i sin kursverksanhet ned.taga nybörjarkurs för linflygare
under våren 1979. Kursen skalI i hurnrdsak orafattas av-att bygga och
flyga linkontroll. Kursledare blir föroodligen Conny Åqvist.
VLM konner att i början av hösten visa linkontroll b1.a. stunt på olika
fotbollsarenor i Västernorrland. före roatcherna och i halvIek. Conny
Åqvist har fått uppd.raget och för d.etta erhållit ett naterialanslag av
VIJ{ son också konmer att svara för hans reskostnader.
Även på santliga skolgårclar planeras liknand.e verksauheto
vLI,l har gett sig den på att få igåne även linflyget i sitt län. på fri
flyg och RC har man stora förmågor1 b1.3. ned. folk son d.eltar i WIIEII
och NM.

Ilärnäsand.s MSK och IIFK Skvactern planerar att göra var sin lincirkel
på sina flygfäIt"
VLll planerar att förIägga en läge:rrerksamhet på Åaalens Flygplats näs
sonmar och en vinterverksamhet i fjäI1en"
TiLl sist en fTåg'al
Eur skalI linverksantreten lculna öka i Sverige om man inte börjar necl.
d.en allra enklaste typen av linkontroll? 3ord.e inte SLIS tänka på det?
f d.ag satsas det aIlt för ensidigt på stunt, nen nåste vj- inte först
1ära ut tl.e enklaste grund.förutsättningarna? Id.ag verkar det son om
SLIS är en verksanhet för eliten av svenskt linflyg. Utan den gnrnd-
läggand.e verksanheten konmer SIIS att sjäIvdötl

Ära vare cless ninne
så sa en finne
son flög med sin pinne
och stunt
Men strunt
nog gick han på niten
och slog sönder skiten
nog bortle han börjat
son liten
Nu börja han åter nett pinne och flak
han lärd.e sig flyga plant så klart.
Nu står han i ringen
och flyger som ingen
kan flyga stunt e1Ier linkontroll
Man kikarrman hurrar
tlet hörs i från alLa hå1.1.
Ean gjord.e clet rätta
att börja necl de lätta
och enkla mi.nsann
Nu står han son etta
d.et kan jag berätta
att -iust d,ärför han vann.

Glacl sonmar och
stunthöst
on tlet kan vara
tröst.

ilaNTErt

trevlig

till någon

Tack rrAriTErr för Dina nyheter
och Din d.iktning.
Jag tror nog Du konmer att
få svar på Dina frågor i
nästa nunmer av il3u1lenr

P.g. SLIS betyd.err Sveriges
Linstyrares Intressefrä^njancLe
av $tunt.
Red.o



S gu gI g= *!= g ! $ :g g g: : =tigr I s=* E :
Sornmaren är nu över och hösten är här" Byggaktiviteten har förhopp-
ningsvis högsäsong. Ännu är d.et 1ångt til-l November, men jag vil1 att
Du redan nu bokar sÖttlgcnt,t Dni 26 tIO-'/m.;3ER för SLIS-öst:s årsnöte.
Det kommer att fraf entunao

Jag vore tacksam om Du hörde av Dig iiI1 någon i styrelsen om Du l:on-
IDBro Du får naturligtvis konna utan a.tt först ha annrält Dig rnen för
vår planering vore det bra att veta hur nånga son kornmero f ett senar
nunmer av 'r3ullenrr återkonmer vi neo. vägbeskrivning och dagordning fö
rnötet "Du får gärna skicka in ärenden att behanCla på nötet.
Väl nött 3

3o Pettersson / Oraf. Re6ion Östo

UTDNAG UR STU}ITARTIKDI 3öR BEILAJT'A SIJPER, IITKING ]OO AV JAI\ES YOUNG
(Stutet av Wi11y Blon från I'Iod,e1 Airplane lier,rs 1959)

TRT}Tfi{IiiG:

1. Frarotung nod.eII: extrent stabrl, okänslig. (ofta kraftig lin -
spänning)

2. Saktung modell: Ostabil i planflykt, I,iycket känslig för roder-
utslagr( ofta d"åIig linspänni"g,)

5, För mycket tyngd. i vingspetsen el-l-er för lång innervingsflapsl
Yttervingen d.oppar i ned.erläget på^fyrkantsmanövrarna. Bra 1in
spänning upptill på rnanövrarna (q5")

4. För lite t1rngd i yttervingen ( eller innervj,ngens flap för kort)
Dålig linspänning upptill i nanöv::arna (+1")

5. Höjd.rodret pekar uppåt i p3.anflykt: I'iod.ellen flyger reed. nosen
högt i planflykt och stjärten högi vid inverterad. planflykt,
Dessutom blir vånd.barheten bättre i invänd,iga rnanövre.r än ut-
vänd.igao

6. Höjd.rod.ret pellar ned.åt i- planflylctl Ornvänt not ovan, Justera
genom att hålla i flapsens konirollirorn och vrid.a en rod.er-
halva i taget.
0ti11räck1ig utåtriktning av notor och sid.roderl Läe
i aIla manövrer (Utatriirtning av raotorn är betyd,ligt
tiv än utåtriktning av fenan.)

B. För nrycket utåtriktningl i(raftig linspänning i planflykt tiIl-
sallmans med, dålig horisontell stabilitet vid. fyyllantsmanövrero

9. Skevt höjdroder: I'Iodel1en har då1ig horisontell stabilitet.
(Stjartsta-lcri.ng s.k. tail 'wobblett i skarpa hörno)

10o Skeva flAps: '/ingen doppar i ned.erläget på invänd.ig fyr- el1er
trekantslooping. Den and.ra vingen d.oppar vanligtvip vid. utvänd.-
iga fyrkantsnanövrar, Även dålig linspänning på 45u-nivån (faSS
rnärke till om den d"åliga linspänningen inträffar vid normal
planflykt el1er i inverterat 1äge.

11. Skev vinge: Kasta d.en i Nilen.

FIYGNTNGT

Linlängd för Fox ll: lBri - 21rJ m.
bred.)

Propeller: Rev llp 1Ox6 ffi (lxtra

linspännin
mer effe

(Fortsättning fö1jer på sid. 15.) 10.



HIIN MAN TÄN g]'i PROFIL},iODEI,i, .AT:T Cir JÅ]"I|{T GE],.JOM II};I,A PROGNAIfiET.

(lrtitet ur Model Aviatlonl Juli-/8. Fritt översatt av Willy Blom)

0n vi antar att niotorn sitter ord.entligt fast och at*u nosen på planet
inte vibrerar för rnycket, så nåste ev. probl-]ra bero på notor och/e11er
tank.
0m motorn har kört,s i bänk och går bra d.är, alla siiruvar är åtdragna,
sti-ftet bra, bränslerör och -nål är täi och ren - då måste vi under-
söka tank och bränsleledning.
Låt oss först se på bränsleslan$en eftersorn aetta är enklast. Prova
olika dirnensioner av sla.ngtjocklek. Försäkra lig om att slangen är tät
Prova med. bränslefilter om Du inte har använt ett såclant föru.t.0m Du
ha:: filter - prova en annan storlek. Oia Du hate.r bränslefilter så. an-
vänd. grövre slang. Prova ned att dra bränsIeled-ningen på ett annat sät
i stäI1et för under cylind.ern - d.ra den ovanför. Vänd på bräns1enål,
använd. koppartråd. för att hålla bränsl-esLangen på avstånd. från avgas-
grna.

Härefter ändrar nan läget på tanken i förhå11and.e iill bränsleröret.
Orn motorn går rikt på toppen av en looping - höj tanken ca J mm. 0n
motorn går snålt - sänk tanken notsvarande.
Se tilI att all-a rör i tanken är noggrannt lödd.a och år täta. Ko1la
att natarröret slutar en bit från bakre gaveln ( upp till 1r5 mn)
och har 45o snedsågning d.är. Om Du har d.ämpartryck - försök att strypa
tryckled.ningen om motorn går för ri&t i nanövrarna. En d.esperat Iös-
ning är att flytta tanken till nitten på kroppen, vitket innebär att
ett ganska stort hå1 nåste göras i kroppen bakorn notorn.

sTUNTTitvtIl,lcEN r KUNGSBACT"a 15l4 Någ:ca kommentarer från iI.J,
x Arrangörerna had.e alI anled.ning att se så nöjd.a ut som d.e gjord.e.

allt klaffad.e fint, väd.ret var perfekt och korvförsäljhingen gick
stråland.e.

* Domarnat Lake och CaII gjord.e en stark insats - tävlingen varad.e
från 09.J0 till 17.00 å

x Alla d.eltagare fick fina priser + diplorn.
* Jättefin stärnning bland. alla flygare, fruar och barn.
* Som åskåd.are lärde rnan sig en massa och fick mängd.er av tips av

bussiga flygare.
x Linflygandet lever !

Från Leif Kärrman kommer denna skj"ss på en venturikona för stunt, pass
and.e rnotorer mellan .15 och .45.
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TIPS:

rönlÄttnto ttrrÄsrnrnc .tv nopnnoxnr rtll l.lusneu

Från Wi1ly Blom.

För att inte rod.eroket skall lossna på Bansi:ee - den ordinarie infäs
ningen förefalleT vaTa lite klen- har vi gjort på följande sätt som
frarogår av nedanstående figuro

re rns q av 2 am pL7 wool
,neA Aq"L {å'r skruL/eh'
t;amos ,nol rin j I t sle n

gl7ru v sor?1 P re c is 1"79e r
ah n ol å'rre ring ( ,'s le n

rau*1er
.rLr,r*t,trn,'u
trlgka
s prggeL

ul',, r€darertlro r <->

öalsa -
kfl,tinnad

?o11 f fan
L'iva

Åq/sa/lsle r
€r^on 6yggsels

p./j woolskira
6ylgsalsen

DAGS ATT RöSTA FRAM MÄRKET !

Totalt har 5 st förs1ae ti11 SllS-syrobol skickats in ti1l mig.

Det närke som röstas fran att representera SLIS kommer att tryckas i
vinter så att d.et kan användas för nästa säsong. På förslag är att
vi trycker upp 500 dekaler oeh där varje medlen förbincler sig _att
köpa rninst 4-it/nano Ungefärlig kostnad. kornrner att b1i ca 4z-f st.
Se på ile olika förslagen och tänk på att d.et är endast förslag - d.e

komrner senare att rentecknas och färgläggaso 0n Du har synpunkter på
fätgaL är Du välkonrnen att tala on d.et - har Du synpunkter på ut-
forrnningen så är Du väIkonmen med. flera nya förslag sorn d.å nåste vara
nig tillhanda senast 1) oktober.

Skicka mig snarast en lapp och skriv t ex:rrJag röstar på förslag x 'f
och skicka lappen till ordf. i sektion Väst: Alf Eskilsson

Ringga+"an 1J

414 OO Kungsbacka

FöR3ÄTTRING AV III{FIÅSIO

Från Wi11y 31on

Linflaskorna av SfG:s fabrikat är väI
klurnpiga att använda. Vi har försett
dessa rnecl rörpip och rkorkrr enligt
figuren.

tråcl spetsatl

fi t ,*t (utv)
rnässingrör
ned löd.d.
bricka. Spet-
sen slipas
koniskOrginalpipen

från SIG"

Förslagen hitta:: Du på nästa sida"
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JUSTERBAR &EAD-OUT GUIDE

En enkel och Iättillverkad.
Alla nått är i mm.

Av Alf Eskilsson,

l-ead-out guide presenteras här i skiss.

115 nol plywood ItSpårielenrl

T
1,

a
1 1O-

,
40 _+r rrSpårvagnenrt

1 ,5 mnt plywood

l'lJ-nutter lirnnad

4 nrn nässingrör epoxy-

l*- il 
---+l

limniade

I'll-skruvr.l olY rrLåsplattanrr
115 ntn plywood

fhopnonterad. justeringsanord.ning.

( @
,O o



sTUNT-sM I GRÅeo
åv ili Eskilssono

? ^.-å:ets si- i. stunt blev en verklig nastod.oniklass - 21 man annär da-r
varav 2c l::ra-nn siL J'ied tanke på de s:-sta;,"irens manfali och ned
fölra åreis instäIlda sti (for få deltaga.re) i färskt minne bl-ev
åe*, en -Jyranidal frangång av kollosalforroat - eller hur: ??

0n jag inte rninns alldeles fel så r'ai .Jetia, d.ertagarnässigtn <ien
siörsta tävlingen Eenon tid.ernao Vi si:alI väI se till att trencien
nu nåiler i sig, eller? Gläd.jarde var eLt sä rnånga helt nya nunor
.fanns att beskåd.a,

7äaergrro.arna ställde upp helt på vår sida. En svag vind och sclen i
rätt 1äge hela d.ageno Efter en uppvärruringsrrnoa för dcmarna ,
Superöverd.onoaren RAIliOllD IÅKE från Vänersborg, SVETJ-ERIK i'rA?,TIilSSOt'I
från iiungsbacka sant GUIJNAR GF"Anl fr::i.n Ail,iG, var OVE At'iDEitSSOlI ute
som första man vid handta6et. Sn;iggi fluget sorn vanligt nen en aning
fort i nitt tyckeo Sed.an korq ULF PAU'I- tävlirr3ens ynEste stuntare,
bara 12 är gannal. vad. konmer ati blirre ev d.enna ynglingt Tred.jen
ute var I.1ATS rP"aNzdN från Karlstad, ett arr de nya nannen i stunt.
Startnummer { hade Al3'iG:s TOl'tr'ff ÖflU,ll med en Peacemaker, en alltför:
liien kärra i sådana här sanmanhang. Serlan kom PETER ELLERSTITö],!, äve
han från Aific och populärt kal-Iad rrr1.'ggl-and.arentr. Han tävlade med en
3anshee.
En a'r d.agens överraskninga:: val utan tvel:an LARS ROOS från Trellebor
rran gjord.e emellertid. en rnarkänning ned sin snygga ]ilobl-er. Det talad.
om en geting innanför glasögonen - e11er var d.et innanför västen ?

LARS-ÅKE ANDERSSoI{'AI{'iG, fl-ög aiven nan en peacernaker. om sin stil
säger Lars-Åke: Jag flyger s-ni Egon ilämnan sjunger - herrre än brao
F.OlflJIE ISACSSON, en av d.e unga lejonen frå:r Gråbo I'FI{ flög en Banshe
en modelI som är väldigt populär just nu. Efter honom på scenell var
d'en gamle veteranen LARS iIELI.iBRO från Trol]hättan rned sin 'rsnuttatrAres - en kärra som flyger son en gud. (Ares = en grekisk k::igsgud.)
Eric Huss - dagens rnest olycksdrabbade - fick rnotorstopp efter start
och had.e oturen att kvad.da und.er en pro-rflygning, Xungsbackas JAll
SJER]{SY är krart på uppgående, han flög er1 snygg jfobler. Tredje ny-
konlingen för d.agen var PER JERSI,IIIG från Sjöbo. Han fick nåeÄt må.ck
med en lina i första flygningen ned. sin }lidwest }iustang.
Und.erteeknad. var ute i cirkeln son "1 4ie men, d.etta år rned. en ornkonst-

.:å:: :E:l::SSa:;, I';;s:"ci:a, f L:; ::: ::g_:::.1 l.Jzl:e: "l:-:l:_ler.: _1.r.".

.'at så3 e:: såta:: :å e: :ä;i:-::;. l:'::: .1.--I:--.S _:_.ll:.f:. i1c3 e: ?a::s:e
llil si.st zz: l.li<ael ?:.1:. ::--e : :::--3::, ::-_a ::i;1::g :ej. e:: lx:s;e:
A:rå:a c*3å:lge:: i1ö: ocr-så i:::t, :e i- es:: ::_: -,:zte ]li si::a resul-."ai,
lc-a.na ::a.ae eet 'rer<I:3e:r jo:::g: :e:::.:. :"t 3c: ii;apa,:sena blev
ko:ta. De 'cåda k.radaarna !:ät ii:s;: t-.:::C":: :e:?re:?ies på. eit fö:e-
dör1igt sätt ocn kund.e f1;.'3as :es:er: a',' tjzl-l::ge::u 3:a gjortl
ltedje ru-ndan f1ögs av de tio -:äs'"a och äve: här.:.:rCe riet konstate:a.
ait nä stan sarntliga bättrad.e på sina resui:at.
Soro sagt - hela tävlingen flöt unCer ett fi.ni geny-u och väldigt d.ici-
$1inerat.
Stu-'rten är på uppgående och jag hoppas att fler 11rbbs får upp ögonen

raerad k:lrra kallad Arrorvo GUllliAR lGRl,SSOil från Skara f1ög fint trotsl
d.å1ig iräning. ixr liYSTnÖt'l från ?allentuna flög cenna gånler en ran- I

shee då rars stiletto inte.f'.lnge:ad.e ririi3t. I'-{RL-ERri( "la,::a:::rr I:C?.-f3s3l;, :l:n;sba.cka täv1ace red. s.n nå;ol i5: ',-.l:lga llooLe::c:.:lrel-i
1::5r :c:e-1e:: o:ka: i:rte :j.rt:gt :räd i Ki"---=::-z, :-:-'-l:S C--:_-.:.-i,::.1. z."l:.-a, *u-3-.Ls:- !r:'i-J.:'-L:1 .?:'Jjii'gI leA L K=?-1e::-?r ----.-.J t-t;--:_-.,r-:;,----]., V?.i
vä::e stg ?'r en lioiless, vz:s r-oit: -,'?: s-,-å::::::äl_; !.1.a. -.:.::,:l:1. 

i



för denna nodellflyggren. Det är sunt att stunta.

============================================-=== ==l=!:::========= =====

(Fortsättning från sitl. 10.)

För jänn fart och linspänning rekonnc;nderas:
1. rnvändiga loopings (fyrkant, trekant) | 15o ti11 våinster on

vinclriktningen.
Utväncliga loopings (fyrkant, trekant)! 150 til1 höger.
Ilorisontella åttor: I vind.riktningeno
Ståend.e åtta, tirnglas: I vind.riktningen e1ler 150 tiff
beroencle på nodello

5. Fyrklöver; i vindriktningeno
6. Åtta över huvutletr starta i notvind., avs3.uta i nedvind.o

vinkeLn 150 kan varieras beroend"e på vind.styrka och nod.ello

oca

2).
4. höger

IIAR DU SV rÅ vrwmr,n I OPP OCH VINGE ? läs d.å tl.etta
( fran ict6sprutan lJitly BIon)

För att få vingen i rät vinkel
knappnål baktill i }<roppen ned
snå blytlrngd.ero
Tejpnarkeringar un
unclerlättar kon-
troll.en.(Uatt a)
Från nodellens
nitt fästes 2
knappnåIar på såm-
rna avstånd (trtåttet
A) i fråirnre kanten
av bakkantslisteno
Tack vare blytyngd-
erna kan sytråd.arna
glicta not kanppnåI-
arna utan att slak-
na elLer spännas för
nycket vicl lirnnning
av vingen" [ejp-
bitarna skall vara
på sanma avstånrl
från respektive
knappnåI på vingen"

P.S. IT$NA MER STDRAG TILIJ ''SULLENII ITII

not
två

kroppen sed.d
sytrådar. På

ovanfrån fästes en
sytråd.arna fästes

Klottra ner id6er, funderingarrfrågor, sX.npunkter
helst sorn Du vil1 d.ela med Dig av.
Hittills har det inte saknats material,
nen jag v111 gärna ligga llte före i
bearbetningen av kommand.e ntunmerr
ooh för tillfället är låctan för
Itinkonmandetr helt töncl"

-ja
-"4-"-

arOleJP Pqsgl r ao*e n

Fyl,I d.en snart ber.... r.. r....UIf Selstano



VÄ,'lD3ÄRl{ETEI,l I1OS ttli VIllGE.

Två vingar med sanna yta och lyftt:ra;lt
men med olika sidoförhåIla:irle uppvisar
olika vändbarhet. Den mecl stort sido-
f örhå1lande kan C?ira. tvärare sv:irr}..T.
Detta visrs på bilden. Då båCa v-ingarna.
är omsluLna av serrrna nrängd. luf';, nåste
framka.nten ocl'r bakl:;,.nten på cien breia
lcord.an förflytta sig fortare oeh d.et ne'i-
för större motstånd. än den ned clen snala
kordano 0m j)u bättre vi1l förstå rrur sido-
f i;rhållantie ( och momenta.rma:) ;åverkar lin
flygning så bygg några enkla handlunsar"
Trimma dem en aning ba}:tunga och iai:tra3
hur olika sid.oförhfrllancle nåverl;:ir rlanet
i en looping"

VAD VARJE LIIIKONTR0LLftYG/ri1lt !01 Vn?A 0t: i:OrlS,tnUKl,fotl AV S:,Ut'T'!l,Our'LLER
=-::======-=========::::========-:::===================::_-=-=:_:=========--:::---
And.ra delen av RiIl iiutchinsonrs a:ti]:el son oörjaclc i iörra nu:nrct.

" Litetflo757/1t/D sid.oför_
hå1l.a.nde

t4 075,

DrCT
/q otsr+u

S tcri
sic.ofö::-
hå11anae

) , ip-i-e, r u t-

MoTsT/trvD

en spännvidd på 12J cm. Rit,a upp denna. -forn v:.r's för:l:ållande nelIan

Stabilis;rtor och höjd.roder är ået rästa Du irar: att ta hänsyrr till.
Dessa ytor kan göra, lin vin6e *uill en elegant s.rängand.e del eller till
en knyckigt i.nstabil- skj.va son även ien stad.igaste hand l..onmer a"it ha
problem med att llonlvroll-era. Sl:illnai.en beror på nlaceringen i för-
hållande til} vingen och ;,'tornas storlell, Den totala ;vtan av ste,bili-
sator och höjd.roder bör vara nella.n iJ,;', ocn 5O;/" av v-i.ngytan. Allting
und.er Z.Jy'o ned'för för de flesta rnod.ell-er ati d.e bl-ir instabila och ytor
över 5Vo ger: stabila med iröga noCel1er.
En låimplig början iir a'ut göra stbilj-sator ocir höjd.rod.e:: på mellr.n )Qå
ctch 15/" av vingytan, varav åtninstone hlilften av yt,an skal-l utgöra
höjdroder. Ett enkelt exempel förlllarar va.rför;
När Du rör höjdrod.ret för att tosxo 5iira en stigning r,råste clen fasta
stabilisatorn tryckas ner. i'len cess s*"ör::e ;v'ta som följer ;:iecl cien
svängande vingen d.ess lättare bl-ir det att tr;'cka ner stabilisatorn
och d,esto biittre viindba::het erhålles"Ene1lrtid sirall hålIas :l- ninnet
att ytor där förhålland.et mellan s;d"nnvidJfkorda är stort, rättare
blir skeva och är d.essutoi,r svårare ait b;rgga starka än cLe med. mindre
spännvidd/korda- förhåI1ande. så d.et blir att kompromissa.
Ytorna på ett stuntplan utsätts för en fr'uktansvärd" påränning när mo-
d,el1en tvingas att på ett ögonblick vä:rla från planfl.irl;t til-1 ve::tikal-
stigning eller dykning. lionstrr.rktionen nåste vaia sund. hela nod.ellenj.genom, så gör inte a.rl<all på h:illfastigheten när Du nlarerar Dina
bärand e ytor:.
Låt oss offra några ögonblick på att utfo::na en vinge, stabilisator ocl
höjdroder ned utg.i.ngspunltt frår vi,Li, son t,idiga.re sagtso i,rin3en nred.2jcl
korda ålr något för iiort och tjocl; f:i:: sn:.lva na.ntiv::e:: neclan åen mecl 12,
cm korda kan ge oss problen vii b;,'gge't, Så Låt oss försöka ne1 en kord.i
pri 20 cm. För att erhålla vår planerad.e i'ia på 2jOO 

"rni'bul1ö..er- 
vi Cfi

spännvidd/koraa är tillrii.cl<ligt stor fLir att *.i11åta snri.va nanövrer
och på sanma. Sång lite'; nog för rit tillåta en starl< konstrul:tion.
Stabilisator och hö jclrod.rets sar".nanlaSrla yta sl.-ulle X3r:r jA - J5;( av
vingytan så vi behöver en;'ta på nelrzn l.;a - e75 crnl. I.ö" a.tt erhål.Lr.det önska,de stora ftjrhålI::,nri.et ne1la.n spi.innv.i,J.d och l:o::Ca sri sii-lter vi
spännviclden til1 ha.lva vingensoeller 6?r5 crno lln kc:i:ria på 10 cm s)rirllg
ge oss en yta på enriast 6?-5 cmt och 1] cn iiorda cn yta p:i Qver 9c0 cn2
med.an en kord.a på 1215 cn ger ett bra niellaltin6 p.'r JB1-"*?. Anviind.s
den sistnåimnda så har vi nu en vinge ned mått en l2J x 20 cn och en 

1T "



sirrbil.isllto::,/5o;41erier-. :.rc-l i.: ltt,.::: :.?, j :.:

ytorlla ;rå *:tt i)tr'I,ir,terr ir.li'r -1t:r.trt i r j:alr i :
Ia och kli;';' ut de;r i::eil g.t: si..l:n

l.]rist;r ijIej ;.::: att rrlacera et._'ri:::::::':i,;': ;i :].,rt.l, :-r-./rji:t:)d l:.;'::r -.':-:t;--r:it.
!r-r- fii.l nöjIi3net r,tt Lcn':,rcl'1 .:r.-' :r:i-.:: i:y::iår:ui ec':\ a?t::1 .re.!-1,,.:.1-l 1':ir r;-
1illa. nc:'.eL1er on Dtr siiilirr:rq: i f ii:::i:i1:rnile:.i1L','i.r11;'-'y:x r;1:i--rnv:!.r.ci.
I)ette. e'rs*'it'J nr,11:r.n vi-n;;er cc:. lr;i,l;1 :.ltiei ;i:' s-.: - 

;.;.r'iiii).r-: ::c:.re:ri,l,r-.:,r
oeh vi ko;::e: fr.(t.:o nrl- ?.t: h:,-:r-.ttLa :ij1 ;leno löl eni:;r,:1,:t?',t:tl= st;r.:.11
e."-Ces avstå,.ndet rnell-an cie b:i,ia l:orio::n:',.. :lC.e1p..;.n;i i, sr-äl1et f ii:. a.i-
s-tiriclet nell:'.rr fran- el-1er -lal:11:nto

Lä::gden på stjäriens nonsnt:.-'n l:os ).t-',:.-.Je-: plan bercr -;- irJ; i;T41 l;it.
lin e.;,.'71 f71'3:;'-|.ick1-l;r:r'to s-r::,:l!:s rc::,er:a":le:. r;t -,:-i1 jcr; av v:nj:-,lill
:;p;rinr-viciu firr D: e*+i 1:1r+" l1;.',-:.:::iie '-la:t sc:: är rel:,.+ ivt ,;:,::i;_i j :.::1.-
il-llern.a oeh jior+.as den e.v i j 1l- ?:jl: e;t s1:,--:nrrziiri.en i'..i.r t),-i e.:tt r.:'.:; ',i;;iinstabilt r,lano Det är in:e'rår a','si::r,:it fi:i:ra en lc:::;-ivr:i-:ril fö:: idet ena ell-c t 't.nd.ra uia.n vi- si:a.] 1 :niiest iörsö.la f ;l i.-r,;l ?.-r:? ,rzi- ol.ilczr iytor och arranten?.r'.J, ge: för efielzf,::ir. -'i.:-r norelro va,j. Du s,rrian orsr:ai
av Din moCell är upp till- Di;. I

I

Siitt Di-g ir i h.-rr Cessa. -faktc:er rå.,'erl-l:tr e'i,t;:,1ans fil-gc6,:,:::sl:a;er ocr. I

bestäm sedan vid lr,r vill u-r,:å cer ::lf;i:r'..a (l .j'. scir *:: r'il-'"iJ+; ci:: 1å-l:
sed,an Din fa.ntasi och b;-.'";si:ic,:i-;;hi-, l-.:-i','?!:. 

i

lli;:.n av siabil-isato:-nrlhö jd:or-,.:".:i ocir 1än3åen I,z st jJ::-u,:l.lt ie;s nc'i:er:."-
ann ril be::oende a.v varand::.-lo Al]-ni,n l-, ]::-n rir jr :ä3. .,.*,t ;r: .l-ii'rg::e :::oncri'L-
arm desto större behöv1i5 lt*rv. )rtta l:'.:::;tuCtras 1å plan r€:il rror'je i

non:entarrnilr sion t.€:r. co:batp1 an vil,i:: cnia"st ?-'cill-i.rer Gr1 srrji:l- st,l.},ill.!-,
satcr ocn hö;d.roder. Ta3: :a:-r:z J.-"a oci: t:tcn;e11 :ien på ett iå::;t c1;jli:::-
parti och nanöverförrnågan l:onrel a'J.l bLi nin:*" s:.g', ci:li;. f e.'.i-"r?it1ir. i

fa11 nred"för upproder a+-t st;:;.:ten s jr;nl":e: s!te!:?.Te ;i.n eit ircriel.l-en ö".'er|
går i en stigning. On Du överciri'.rer ;rtan hos st.:.biLir;a.+,sy/'ni) jciro,:le:r p.3.1

det ena e1ler: anCra sättet geno:r att gör'a. den ö.;er.il.:-vet storur ll-ir
manöverfölnågan försiinraci nen å*"ri:instone sti b:'a att de'u bii:. nö;l.igt
för Dig att kontrolf era noci.el-1e:r.

)t Jf **+*J()FJ()6i+ +*tt X

!=T:-::::::::::::==::l= :::::::1- ::=::=::::tlt :11 Ii 1 I :i:lT: I - -
FARAN LURAR. LURA FARAN !

'ii.'rj C:f.o lii'i:: ,..,ir.:.1 , h"--.
1 s:ll.z: j- r;ni'Llr: J-:i,r,ili1ii; t:'',-

I(oka Dina nylonpropeLlrar un-
d.er rn-i-nst 1! ninutero Okol:ad.e
kan rl.et bli spricl:or och bla.d.
kan slungas iväg"

Batterier och bränsledunk:'r i
bilens bagagerrtrl]nr,ne k:;.n v:rra
farli.,3a bornber- speci-e1.lt r:nr1
ma, rlagar.

livs
,3r vi]

1

;-l

o.i
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1.
:iar lii.r;t j jjAii'jr:s Si,unt, .:eusi ?t,i. er: f i::-: troi:iitllTr{.rntiir-::; ska*l ,-e ir:i iii-\_r^
vrindbar molell- iin en med kort:oslioneni;i-:n.,,:".lri;,;;. r.i.i:1.i.,:-" ?
IIur sl::rLI detta f'<irklar'".:; ?

')

Var lran nan köi;a bra och lätta hjr:1 till sir:ntnoilell"er ? r/ad vii,3r:r
och hur mycket -i:ostar aesffi
/wirry Blom

Vad hände meri bre'"ret son rl'.ickades ;j1l fiol'
stod a.tt l:i.sa .i nlirnne:: 1.

orn f oamvir;,,;l"t'. De I

/ P.:. "
svar: Jag si: i ckade ,:Iet lLir:: tr. 'nlevet d.en 17 i 10-77 ocl. b;rrl Ilr ]:u-:: i.

ski.cka mjg rlen l:a.'i,alo; gci: h,-r.n:lc-r u-u. lr.i.,sui,oi: bai;j :"1: on p::.i s-
uppgifter: och pris p:i po:-tot. '.ij !:a:' änn'.: inte f:'i.ut niraic.t :.;cn
helst svar från i.r llu:"rt trots u!!re}r.ic. bievp vat.ev rlet sjsta
var j'örsett med svarsporto, !';,-C1i,;en har Cont:.ol Specj.aliee Cösl-
panyr som han l:a1lar sjn f.irriia, ingen lust irt:t, exportera s!.:r;n-
vin5lar till Sverig:e. ja.g i:onne,:: a'lt br:rlitt,a snarast så fo:rt son
jai; r'år något li,vstecker: från Bcb li'rnt.,, n"0..

Var e.llt,itl noggra.nn med. vent-
ilation när Du använd.er Dig
av rloper, färge:: och limmer.
Lä.s a:rvicningarna på brrllatnir

llå11 e.Lla irsJ',j'r.l.a::e på i:erli5:i;-!i;
avst:ind niir Dl:" f1.;rg'e::" lc ntigon
kr.nrlrt h jä1pa Di5 n.tt iril-1:r '.r;!-
^.: t-r


