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Det konner att ctröja ett tag nu ti1ls nästa nrav StfS-3ul1etinen ligger,i d.in hand..
En nintl.re operation konmer att tvinga nig från
skrivrnaskinen ca tre nånad.er franåts men havtröstl
Konvalecensticlen kommer jag att ägna åt materialinsanling i.vilken t ex årets yM konner att
r;nnmas och jag hoppas få fra.n så pass nyckettryckbart att nästa nurnmer kan ges ut i form avett nycket tjockt tlubbginummer.

Jag hoppas att ctetta är'end.a gången SLIS-BulLe-tinen kommer ut i denna fom - AuUtetnunmer
brukar iblantl tycta på att två tidningar s1åsihop tiII en pga rnaterialbrlst men så är alLtsåinte fal-Let den-här gången. Man kaa nog helLretala om brist på reiiaktörsvikariern
Jag önskar er alla en soLig och trevlig sonmar

Eälsningar,



Våren är på väg och ned. clen
en ny tävllngssäsong. En av
årets första tävlingar I
Stunt avhölls i Göteborg
d.en 22 Mars.
Årstltlen är lite vanskllg
för en tävling av det håir
slaget d.å vind. och väd.er
är nyckfyllt och d-eltag-
arnas täv3-ingsrutlner 11-
te rostiga. Ett soJ-lgt men
blåsigt Torsland.a nötte tLe
14 tleltagaTna ned. 0-gratlig
lqrla nen är man entusiast
så är mant

Det tävlad.es som vanligt
I kLasserna Stunt Int ooh
i senoistuJrt men för ovan-
lighetens sku11 var d.et
fler d.eltagare i stora
klassen ä.n i semio

Stunt fnt.
f stora klassen d.ominerade
ALf EskiLsson med sin
trSuzy Qrt. Efter tre nycket
jänna flygningar placerade
han sig som 1 ra före stor-
stuntsd.ebuterand.e Ingolf
.lonsson. Ingolf är kan,stce
den av truppkomlingarnarl
son får sina prylar att
fuagera bäst. Detta i
konbination ned. lugna och
behärskade flygaingar gör
honom til1 ett starkt nann
att räkna med. I fortsätt-
nlngen.
Tävlingens äl-dsta modell
neciförcles av Co3gl_ågvis.t I
från trungsharnffir på nacken
må en något bedagad. flnish vara ursäkt-
ac[. På stora bllden ovan flyger Conny
sin Nobl-er i en wing-over. En hed.ersam
tredjeplats blev Connys resultat för c[a-
geno

Jan Sjernby rrar en av nånga som hade o-
tur 1 d.en här tävlingen. Hans vackra
Akrobat återgick, så att säga, ti1l
byggsatsstadiet efter första flygnlng-
ens wing-ovex. Resultatet av d.en hård.a
kontakten rned. asfalten kan ses på nästa
sldao Orsaken till kvad.d.en tros vara en
lös baLsabit lnne 1 flygkroppen som spär-
rade styroket L clen vertikala dyioringen
llotlellen gick helt enkelt Lnte att få ur
rlykningen. IIed. sin reservnodell; nMarrovn
lyckacles dock Janne knlpa en fjärtieplats.
Många tLmrnars arbete spolieratles d.en här
dagen. Totalt bl-ev sju noclelLer i1Ia åt-
gägna efter större eLler nindre kvad.d.ar.

Conny Åqvist ned. sin Nobler"



låt er inte luras av de glada upp-
sJmerna. Kauko Kaj.nulainen längs t v
skrotad.e i första fltg'ningen sitt
"projektrr Cond.or JB och fund.erar nu
på att gå över till ner konventionella
konstruktioner. U1f SeIstam, i mj_tten,
had.e otur i andra flygningEns start-
ögonblick d.å nosen på hans nya Gieseke-
liobler d.oppad.es und"er utrullningen.
I'fode11en kom i luften ned. 1+2 propel-
Ierblad. under kraftiga vibrationer
och vid. nöd.land.ningen bröts nosen av.
Noshjul på nästa nodell? TilI höger på
bilden Janne Sjernbys förut så vackra
Akrobat. ( Test av d.etta bygge i Allt
om l{obby nr 1/eO)

RESU],TAT-TABEI,L:

- emistunt

Nann

Ingenar Larsson
onnie Isacsson

.And.ers Lund.gren
Claes Jansson
Hans Olrlund

Stunt fnt.
AIf Eskilsson
Ingolf Jonsson
Conny Åqvist
Jan Bjernby
I'lats Franzdn

K-E Börjesson
I,lats Franke
Ulf Selstan
Kauko Kainulainen

Klubb

Vänersborgs I,{FK
Gråbo IriFK

It

Kungsbacka liFK
AIC,,iG

Kungsbacka l'iFK
Itil

Kungshamns 1'1FI{

Kungsbaeka I'.IFK
Karlstad. I'|FK

Kungsbacka I'l1nX

Karlstad. I'ff'K
AI{"IG

il

P.1:a

197
261

116

1 581
12e1
1 126

4e
1258

656
1o64
1 280
12O9

Po Zta

4e6
1e4
19e

91
100

1e62
1381
1278
1547
1138

1O17
971
'40

Po lze
492
117
241
190

1875
1 486
1456

_22!
1321
1r4

Slut P.

9Te
447
441
1?5
100

171a
2B6T
2744
2514
2196

2338
2015
1120
12o9

P1ac.

1

2
e

4
5

1

2

,
4
5

6

7
B

9

A HENc,EFITo(f,N'"

''VAD SÄGER Du ? IIÄR DU ATDRTG ÄNYJT{T
EOT STIIfF TIDIGARE?II



En solJ.g, varcm, svensk fransid.a nöt-
te alla utsocknes cleltagare i årets
Västlarsttråiff . Totalt 17 man, 11 I'23
och 6 i Sernistunt, var aumäLd.a och
tävllngens första start giek kI 09
und.er så gott som helt perfekta för-
hållanden.
Nya nod.eller för i år var bI a

överlag. Son Du kan se på po-
åingreultaten åir skil-Lnad.en
nycket liten neLLan deltagarna
i stora kLassen och bålLer ten-
tlensen i sig und.er sonmaren kom-
mer årets SMri Augusti, att bJ.l
ett av d.e tuffaste någonsin.
SäLLan har någon stunttävling
genomförts så perfekt, arrangörs-
mässigt, som denna. Tävlingen
fIögs i en cirkeL och fl-öt kon-
stant utan tittsspillo Resultaten
kon bLixtsnabbt upp på resultat-
tavlan ( taca LilLenor SJernby
och Leif Paln för d.ettat ) Totalt
genonfördes över fentio fLygning-
ar på åtta tinnar vilket gier oa
!r) minuter/flygning i snitt.
En utmaning för komrnand.e amange-
ttr3ngo

Ett, rned. geontä^:ckta priser, tlig-
nande prisborcl utgjorde en per-
fekt avsLutnlng på en nycket
trevllg dag. Tack Kungsbacka MFKI

Ett tack åven t111 iionarna3 Sven-
Erik Martlnsson/Lars-Äke Ånaersson
(Storstunt) och Hans öirluna/nhonny
öntuna (Senistunt)På lilta biltten
ovan sex vl t-Å Andersson t v och
S-E Martinsson t h"

Vinnare av FREGUS-Trofdn i år blev
Ove Andersson (gffa l) sant CLaes
Jansson.

K-E 3örJessons ltrobler }lod. med Enya-
55-filffiEld 1.) Brtine r,inn6-
f1ög med. 0ve-konstruerad.e Thund.er-
bird försetltl med en Fox 19.(3i1d 2.)
CLaes Jansson vj.sad.e upp en egien
variant på Gieseke-Nobler tlär han
had.e rnöblerat on kroppsutseendet
(lifa 5.) ulf sel,stan f3.ög meil en
ny Gieseke-Nobler ,om man nu kan
kaLle cle hoplappad.e resterna från
AIflviGls Vintertävling för en ny mo-
c[e11,

Många and.ra vackra nybyggen visacies
uppr tlock ej flygand.es: Alf Eskils-
sons nyaste egenkonstruktion:Aria
son ar en Ares-modiflering. (nifa
{ sant bilden ovan) Jan B.iernby
ned.förd.e en ny Mlss Kell, denna
gång försecl.tl. mecl foam-vinge (Uffa
5) och Ingolf Jonsson mecl en
intressant variant av Gieseke-
Nobler som är försed.d. ned. noshjul.
(lna e)

De gSmnsatntlta väclerbetlngelserna
netl.f ördle goda f 3.ygprestatLoner
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Geegee
This state of the art stunter incor-
porates the latest in adjustable

bim features/Jlm Armour

När jag kom hem från d.e Anerikanska näs-
terskapstävlingatna -JJ, var jag överty-
gad. orn att nnod.eller för .45-notorer var
d.en rätta vägen att gå. Vj-d d.en tid.punkt-
en f1ög jag min rrl4iss Kellrr mecl .]l-raotor
vilken ftög mycket bra. Jag hade id6er
på en helt ny konstruktion men had. ont
on byggtid.. l.iitt beslut att bygga trGenierl

. rOtogs för mig d.å lliss Ke11 vägrad.e gå ur
tred.je hörnet på en trekantslooping vid-
en lolcal tävling:. Eftersom jag inte had-e
något annat att flyga vat det naturligt

fann jag nig sjäIv håIla handtaget i
hand.en. ( jre fick flyga de sista
sex, nåja kansge fyra)
I'ted. sin 14:e flygning vann rrcenierr
sin första seger i expertklassen
(rnttrus ind.erning) i hård. konkur-
rens, d.etta mina skakande knän tiIl
trots. Efter fem år av bygge oeir flyg-
ning börjad.e saker oeh ting fungera.

YTOR oCH lIo],iEItrT.

Av alla {5-kärror jag had.e sett vid NATS
(Amerikanska I'lästerskapen) var Bob HuntS
Genesis d.en som verkad.e rrkantail bäst. Jag
tog därför och bestäIld.e en slnrnvinge
efter nina rnått.

för mig att ge mig på min första {.5-stunt. Yingen på rnin nuvarande rnod.el} komrner
från J & K. Custon Foam Wings, 10251
Janiöe Lynn Drj.vel Cypress, California
9AfiA, U.S.A. Seskriv för John vad. !u
viII ha och han skär ut Din vinge eller
stabbe av en kralitet son ligger roel-
lan utrnärkt och utsökt.

Skisser gjord.es, ritningar utförd.es slut-
ligen.och tre månad.er senaxe ";;;;J;-- 

Vingen näter 45r16 d'rn2 vilket inklu-
född.. derar flaps och tippar. Bygg hela

. paketet komplett ned. kopplad.e flaps
FöIjand.e Söndag tog Bob Whitley (konstruk-och 1ägg åt sidan. När den tiden kon-
tören av I'tiss Ke11) och jag sjäIv mer gör du bara ett urtag i kroppen
oss ut ti11 flygfältet ocir jag Iät 3ob få och 1ägger in vingen rakt in.
ära.n av att flyga skapelsen första gången
i{an tog d.en and.ia ockåå. Även aen tied.ie. Jag har prövat stabilisator och höid'-
Lite försynt frågad,e jag on det kanske roderytor på nellan 18 - 22 y'o. Ski11-
var min tur att ityg,r-ritt pran. rr vi. nad.en är ganska liten ochr för rnigt
börjar närna oss" lvarad.e hän. Bara en verkar det bero på huruvid-a d'u triru;rar
aning mer tippvikt och jag tror vi har en mode1l nos- eller stjärttung. Att
detfr. 

---- u gå under 18 /" ät d.ock inte ti1lråd.Iigt.
_ Orn nrod"ellen verkar nostung - öka vikten

Låt nig passa på att säga att Bob är en bak til1s dess planet har en tendens
av de bästa fltrim-gubbarnatrsom finns. till att hela tid.en änd"ra planflykts-
På kort tid hade han grovtrimrnat nodell- 1äget. Av1ägsna sedan vikt til1 dess
en oeh någonstans vid 5:e flygningen, modellen flyger stabilt i planflykt.



IIär syns den modifierade Du-3ro
d.ämparen, luftinsläppen samt de
bara utled.arna (ned.an) De senare
nnåste på varje stuntmoc.el1.

Det rörliga rod.ret aktiveras av det
här fiffiga linkaget. Undre bilden
visar den utanpåliggand.e stötstången
som gör d.et lätt att justera. 03S
viktboxen och d-et synllga styrhornet.

ljud-
juster-
ett

Nosnomentet på .2219 cm oeh stjärtrnonen-
et på [016 cm ( ltatt från vingens franr-
kant ti11 spinnerns bakplatta resp.
fLapsupphängning til1 höidroderupphäng-
ning) ligger mycket nära d.et 1 - 1175
föraåIland.et som har vari-t siandard d-e

senaste åten. Dessa rnått ger en något
kortare kropp än de flesta and.ra .46-
kärror nen sparar också vikt och verkar
ge planet en förnäga att kanta bättre.
Nu, när vi änåå är inne på kroppen, ger
en titt på ritningen vid handen att mo-
torns övre d.eI sticker utanför kåpan.
Detta har gjorts för att erhåIla bättre
kylning där d.en son bäst behövs - cy-
linC.ertoppenr nen näst varmaste delen
på raotorn är vevhuset, så vad. gör man?
Jo, ett par luftinsläpp borras på var-
d.eia sid.an om kroppen i en vinkel på
45o mot vevhuset och rakt igenon notor-
bockarna. Detta verkar kanske lite över-
arnbitiöst men är väl värt d.et extra ar-
bete son behövs. Sygger rnan bort aILa
eventuel]a problern på en rqodell komrner
färre prakiiska problenr att d-yka upp
senare. Speciellt und-er i;äv1ingar.
Detta gä11er alla sta.i.ier i bygget.

KONSTRUKTIOX.

*- ""t 
-.*r"r här är inte en "gör si-

gör sått-beskrivning. Tänk bara på att
1ägga speciell vikt vid att aIlt skall

vate 1ätt och rakt o

Så gott sorn alla har väL någon gång
nött rfJoe Sellcranktf ute på fä1tet.
Ilan är d.en där kiIlen som alltid har
d.en rqest skeva och krokiga rnod.ellen
d.u någonsin sett. Det krittar hur raan
försöker trinrea in en såd.an kärra -
clen komner ändå ald.rig att kunna flyga
någorJ-und.a bra.
Knepet här är att aldrig acceptera d-et
näst bästa av någon d.eI i planet. IIar
d.u byggt ett höjd.roder och du vet att
d.et inte är helt ok ( för tungt, aningen
skevt etc) säg clå inte till dig sjäIv:
Itd.ei d.ugextr. Kassera det he1lre och
bygg ett nytt - d.u komner inte att ångra
dig.
SySg alla huruddelarna av planet. Jag
använder 1ätt Silkspan som kIädsel över-
allt utom på kroppen nen kläd. gärna även
denna om du så vill- - d.et ger extra
styrka, t'{är d.u fått alla huvudd.elarna
färd.iga ocir skall ti1I att montera ihop
a11to stopp! I(ontrollera först att a1lt
är rakt och utan skevheter. Flygkroppens
övre linje är rnätpunkt för vingens och
stabbens installation. Denna 3-inje rnås-
te vara rak för att a.nfallsvinkeln ska1l
vara 0o i alla Iägen.
Sätt små märken på kroppen vid. ving- och
stabilisatorurtag för vinkelnoggrannhet.
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IIät, kontrollera och kontrollera i-
gen. Detta är ett av d.e viktigaste ste-gen i bygget. Sätt snå närken-på nitten
av vingens fram- och bakkanter d.är d.e
möter kroppen och provpassa d.et hela.
Du behöver kanske småjustera något på
vi-ngen här och d.är för att vinkeln åot
kroppen skalL stämma. 0m d.et inte stän-
oer - nät igen och kontrollera varför.
När aLlt är 0K punktlinnar du fast ving-
en med. l-ninuters epoxy och kontrollerår
på nytt. När d.u är absolut säker ( ochinte förr) att allt är i vint<eI oån pas-
sax som d.et skal1 li.nnar d.u fast ving-
en för gott ned. epoxy. Observer& inär
att epoxy inte kryrnper sorn vissa and.ra
linrmer gör när d.e torkar vilket med.-för att den exakta uppnätningen för-blir exakt efter limmning:eno Använd.
sanma tillvägagångssätt och noggrätr-
het vi.d. installationen av stabil_isat-

orn.Var nycket kritisk och til1åt
inga utrJrmmen för d.efekter. I,låIet äratt stabilisator, vinge och motor_
bockar är absolut para1e1la roed. var-
andra sant i 0o not flygkroppens ovan-
sid.a.

nplITROllgYSTEI{ET

Flaps- och hö jdroderutslagsförhåI1an_
d.ena är av Nobler-typ. Jag använd.er
Top Flites Jrt styrok av nylon ned.
flapsstötstången i centruurhålet. Den-
na^stötstångs andra ända fästs 2/ mnfrån centrun av ett l,lid.wests 5rt ilaps_
horn. Använd. det and.ra håIet för atl
montera stötstången ti11 höjdrod.ret i
och samna håL i höjd.rod.erhornet. Bussaalla horn för Iång varaktighet, vi kan
kalla detta för ett nnind.re känsligt
Nobler system vilket fungerar nyclet
bra i praktiken i den här konstrr:.kti-
gneno Lägg närke til1 på ritningen att
höjdrod.rets stötstång går igenom krop_
pen i höjd. rned. stabilisatorns frankant.
Setta görs för att kunna justera höjd.-
Iod-erutslaget via en Q-QO gängad euick_Iil.ip.
Valet av balsa är mycket viktigt för
konstruktionen av alla täv1ingsrnod.ell-
er i. stunt. Änvänd. alltid. sk contest_
balsa. Ta med en liten våg til1 affär-
_en nästa gång d.u hand.lar basla och väg
bltarna" Använd. end.ast d.e lättaste
flaken ned. rak åd.ring. Det kan vaTa
svårt att hitta bra, rak oeh lätt kra-
litet så hittar d.u ett bra parti - köp
så mycket du har råd. ned för frantida
behov.

Eftersom vingbelastningen är d.irekt .proportionell rnot vikten vill man ha
så Iätt modell son nröjligt. Jag harhittills byggt tre st Genies och den
tyngsta vägde 1474 e" Alla har utom-
ord.entligs vertikala prestand.a ocir

kantar exakt i alla hörn
oavsett hur hård.a d.e än är.
Detta är förståss tack
vare det låga viktförhålI-
and.et. När d.u påbörjar d.en
svåra wing-overn och planet
bokstavligen hoppar upp i
luften utan att tappa far-
ten känner d.u att allt
blod/svett och tårar har
varit värt detta.

I\IOTORIGAV

Jag vill ha hög styrka på
noderata rrarv så jag vald.e
den tillförlitliga Super
Tigre .46-an vilken står i
särklass i sin storlek.



L,in1äLngtl.en faststäII-
des genorn att succesivt
korta av två linset och
1Br5 n verkade vara d.en
Iätgd. som passacle bäst.
3ränsletanken är en 6 oz
Py1-on Clunk-tank vilken
är betyd,ligt l-ättare än
en tank av plåt. I'lotor-
gången blir mycket jåirnn
såväL inverterat som i
upprätt läge.
Finish

I detta Iäget har vi
fått ihop hela modellen
inklusive utfyIlnad.er.
Men innan d.u börjar nåLa
- montera ihop hela pIa-
net precis som om d.u

s}<rrlle ut och flyga
med. den. Fuska inte -
t o m vingspetsvikten
skall roed.t Hål1 and.an
och stä}l planet på en vå9. Lägg til1 d.e

14O - 200 g. som ytbehand.lingen kommer
att väga.

Samtid.igt passar d"u på att ko1Ia var
tyngd.punkten konmer att ligga. 0n
planet är nostungt kan d.u lägga på l-ite
extra färg på stjärtpartiet. Är planet
d.äremot baktungt är enda chansen att
lägga tynsd i nosen i stället för att
försöka Iägga tungt ned. färg.
Spruta på tre lager Aero-Gloss klarLack.
Putsa mod.el1en rnellan varje lager med
400 våtslippapper (tomt) Blanda 5o/5a
Aero-Gloss porutfyllare oeh Thinner.
Spruta på tre lager ned. slipning rnellan
varje skikt. Försök få bort all över-
flödig porutfyllare d.å denna är tung.
Är porerna ännu ej täppta behövs ett
ytterligare lager.
3l-anda 4V" A,ero-Gloss klarlack ned 6A/"
thinner. Filtrera, nu och i fortsätt-
ningen, all lack genom ett par av d.j.n
frus strurnpbyxor ( on d.u vågar förse
d.ig rned. ett parå ) ntt tunt lager lack
förseglar porfyllnadslagret. Putsa lätt
med torrt 600-papper för att fä bort
d.en ruggad.e ytan,

'3land-a 5V" Lero-G1oss Silver ned. Jfl"
thinner och spruta ett jämntrmed.el-
tjockt lager. Nu ser du alla ojämnhet-
er och skavanker tyd.ligt. Ta två Bany1
och koppla av en stund.. Gå sedan på be-
kynmrerna ned. ner silver och putsa på
nytt. ldär a1lt är 0K sprutar du ett Ia-
ger JO/JO Aero-Gloss klarlack för att
isolera sj.Lverfärgen. I'iu är allt klart
för att spruta på basfärgerlo 3land.a
fatg/tntnner tit:. 40/60. Ett tunt lager

IIär syns d.en rood.ifierad.e Du-Bro dänparen. En enkel
konstruktion som ger rninimalt luftrootstånd.

sprutas. Du skall fortfarand.e kunna
se aningen silver ige_non. hrtsa rned.
klots ooh 5O0-papper'-tbrrt. l,Iästa Ia-
ger sprlltas lite tjockare. Fortfar-
and.e kan silver lysa igenom. Slipa
ned. 500 torrto Sista lagret 1äggs på
ganska tjockt roen järnnt.

Maska av för d.ekor och spruta dessa
på sanma sätt som basfärgen ( ej slip-
ning rnellan lagren) När d.u väl har ta-
git bort tapen kan iLu försiktigt put-
sa av kanterna mea 60o-[ä!läil?5tt.
tänk på att, vid. målningen, Låta no-
d.eIlen torlca ord.entligt nellan varje
1ager. Hellst bör d.u vänta 24 timrnar
inna.n d.u 1ägger på nästa lager.
Efter att ha lagt på dekaler, bokstäv-
er 6tc, ska11 hela nodellen lackas
rned. klarIack. Utspädd lack, 40/60,
sprutas först i ett tunt 1ager. Putsa
ej. Nästa lager lite tjockare. Tredje
lagret ganska tjockt och här putsas
hela nodellen ned 500-BO0 torrt våt-
slippapper. Sista lagret sprutas på
tjocict. netta är det end.a tillfället
d.å d.u kan vara generös med. leken.
Låt hela modellen torka ord.entligt
( tretst i { veckor) innan d.en ttrubbastt
d.vs glansen poleras fram ned. DuPonts
vita rubbing Conpound. Har d.u nu varit
noggrann med lacken och lätt på sprutan
har d.u nu fått en lätt finish ned. ett
proffsigt plastliknand.e utseend.e.

Planet är klart för den första flye-
ningen. Se upp så att inte notorn är
utåtriktad. r/änd moclellen upp-och-ner
på golvmattan så att d.e vilar på fenans
spets resp. propellerns ena blad.spets.



Lägg på vingspetstyngd. tills tless
yttervingen sakta sänks. Lägg på
ytterligare ca 7 g och cLu har ett
bra utgångsläge att senare trinma
vid.are från.
Ilell-anrummet rnellan utled.arna bör

inte överstiga 5r5 nm. Den justerbara ut-
letlargenonföringen stäIls in så att av-
ståndet: Utledarnitt/ tLapsupphängning är
ea 12J nn. Dragtesta d.ina linor och J.ycka
til1.
/ertitcetn från l{od.el Aviation l,{ars lgBO/
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ARSMOTET
SLISs försenatle årsnöte hötl-s under
genytllga former hos Jan 3jernby
d.en 12 llars. Tyvärr haderi förra
SulLetinen, Ingolf Jonsson angetts
som värd nen tljungeltelegrafea
fungerad.e väL.

Eftersom inga notloner inkomnit tlll
styrelsen var det formella årsnötet
ganska snabbt avkLaratn Dock beslöts
om en höjning av årsavgiften til1 kr:
,0 ( från nuvarande 252-) som en följti
av ökad.e tryckkostnad.er. Dessutom bevilJatl.es Redaktören en årsprenumeration av
valfri internationell nod.ellflygtlclning att använd.a som rtklippbokrt sant ett års
prenuneration av SMFF: s Månadsned.d.eland.en.

Kopia av årsnötesprotokoll ned. verksanhets- och revisionsberättelse kan bestäLL
trån Sekreterarens Lars-Åke Andersson direkt. /VS
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INT0RH{TI.oN rRÄN GRENSTYRELSEI,I i LTNFLYG 1980 04 15

Följande ärende togs upp till behandling under punkten "uvriga frågor"vid linflygets grenkonferens i Heisingborg 1980 Oq |ji
Årets lin-VM går i Po}en 12-1g juJ.i och polackerna vitl ha in anmälan esnast
10 maj. Vårt UT går 7-8 juni. Detta ger problem vid uttagning av landslag.

Grenstyrelsen föreslog därvid föIjande:'

Ärets VT (Vårtävling) 
10-11 maj räknas som UT för uttagnlng av VM-Iandslag,

(Dvs samma regler som för UT gålter betr resultat till-lanäslegs1igani.
För att ge största möjlig rättvisa åt uttagningen körs en extratävling i
klasserna FZA, F2C och F2D den 26 april. Tåvfingen kqnmer att gå i Ny[tiping.

&n-Iandslagsligan för Vl,l-uttagning avslutas i och med VT-80 får varje klass
följande antal tävlingar (med extra tävlingen inräknad):
FZA.. 5 st F2B: 10 st FZCz 5 st FZD: 5 st

Uttagning av NM-lag sker på vanligt sätt med UT (7-8 juni) som sista tävling.

Vid grenkonferensen beslutades att grenstyrelsens förslag skall genomföras,

Tävlingeinbjudan medföljer månadsrneddelande 4/'lggo (15.4)

I!F0RpATrON ANG LrN-Vl4 Lp0L[N 1e8o

Arets Lin-vi"l går a,r stapeln den 12-18 juli 1980 i czestoehowa, poren.

De som tänker åka till VM sorn supporters ombedes kontakta grenchefen före
1 maj 1980.

De polska arrangörerna har två alternativ atl erbjuda:
1. För 28 tävlande,/supporters är avgiften 180 US dotlar
2' De som inte ryms inom dessa 28 personur ur'b5uds ett aLternativ till en

sutiloa av 370 US dollar

Båda inkluderar kost och }ogi, möjligheLer till camping finns också.

För ytterrigare upplysningai kontakta grenchefen Ingenar Larsson, tel
a521/112 n.

Cr

C

Förbundsexpedition:

Telefon OII - 13 2l IO

Sondbergrgoton 4, box 1O022,

Posisiro 51 At 65 .6
600 IO NORRKöPING

Bonksiro 605 - 9802
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