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LINA- nvhecsbladet for nred-
lcrunar i Svcriges Linf lygar:-
,es Incressefrärnjande av
Strtnt. Rladet beirand l ar rlock
al la fornrer a\: linL ly1i.
5!,f tet med s. L. I . s . och
LillA är bl.a. act blrlrtrlia
t-ill linflygecs utvccklin;3
genoln atc sprida kunskap,
skapa kontakcer, förmedla
nyherer, publicera ri trringar:
santl infornera om tär'lingar
cch resultat.
Iti sät ter en ära a t I int e
censurera eller-beskära in-
komna bi.drag uran bidrags-
givarens tillstånd.

LINA utkomrner rned minst
I lrumner per ;ir:.
l3idrag mottages [acksamI
av redaktionen, se adress
nedan !

Prenuneration = nredlemskap i
SIIS kostar 50:-/år.För medI.
utanför sverige 70; / är-
Insättes på pG 963451-0

Ordförande reg. ösc/nord
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I{BJ !

Här konrner äntligen lite vettig läsning i brevlå-
dan! Vad tycks om det nya omslageti net hai min klubb-
kompis SLaffan med Atarin hittat på. Ni får vä1 hojtatil1 om ni tycker_det är förargelseväckande på någåt 

Isätt! 0m det är a11de1es tyst är vä1 a1lr 0K kantånka. ,

SLIS-logon här nedan kan kanske vara gnrnd ti_1l en
dakal så snåningom? Det var visst en på gång för ett
bra tag sedan har jag fått för mig?

Neir detta skrives är det den Z4:e februari och man
märker att det börjar ljusna lite om kvällarna-den nya
säsongen närmar sig sakta. Mycket ska hända, VM, NM,
Linflygets dag och resten av tävringskalendern iorsiåss. -'
Första 

- tävlingen (stunttävling dvs.) är Vintertävlingeni Kungshamn, se annons på annan p1ats.
Vad beträffar stunten så åker fu11a 1ag ti11 både NM och
vM-vi ska försöka rapportera lite orn döras förberedelseri nästa nunmer. övriga klasser är också välkonma att höra :
av sig!

slrs-öst har avhållit årsrnöte, rapport firurs någonstansi bladet. Du hittar ett nytt stående-inslag i detta nunmer,
"Linbörsen"- använd den!

Vi är nu i-nne på 15:e årgången- orroligt...SLIS bilda-
des hösten L977! 0K! Trevlig 1åsning-vi h6rsl-Uning-vi not"ri (fA4-

Johan fsacson
Domherrevägen 4
161 40 Bromma
08-25 37 60

OrdföranCe reg. väst/syd

[ars-Åke Andersson
ilcmbygp,arevägen 9
4L676 Göreborg
03r-26 b 37

Kassör, trlrck och distr

Ove Ander.sson
.isgacan 2(
72463 Väscerås
021-13 17 !2
Vardagar L7-Ii.4J eller
efrer 21.30

Redak cionen

Iars Roos
Slussgatan 6
23L62 Trelleborg
c410-r02 83
iting då ! !

o}{sLt. }rfi. uPft^lrå
A1'ARI s20 ST ( 2.5 Meq llAM) 

I

l)rofr,ram: Time*'orks I)TP.

UllrLr&'ript Poslscript Clone
Skrivare: tlP Deskjct PLUS 

I

:ll,LgjfMslgjNEr!!!
Nystartad specialtidskrift för puls-

jetdårar! Nummer ett som red. har läst,
består av 16 fullproppade sidor pulsjet-
historia- mycket trevlig Iäsning!
Häng med vad som händer i tutrörens
högljudda vär1d, dvs kontakta genast
redaKtören= TOMAS LEIJON, TII{STAVÄGEN
94 1 tr L63 65 SPÅNGA.

EFTERLYSNING !
Två medlemsavgifter har inbetalats (5Okr. )
92 0l- 23 och 92 03 02. I övrigt finns inga
uppgifter. Den som känner igen sig bör höra
av sig,ti11 Ove Andersson. SNARAST!

DETTA KAN BLI DIN SISTA LINA.....
....om du inte använder inbetalningskortet som medföljer
som påminnelse i detta nunmer! Förnya pren. nu annars
riskerar du att missa nästa nummer!

Material ti11 nästa nummerr rrr.2-92
måste vara redaktionen ti_llhanda
senast i slutet av Apri1.

OMSLAGET: Claus Maikis senr-iskala Messerschmitt M 35. Motor ST 60. '



:RATTEhsE
Red. har farit med osanning! f förra nrnret (5-91) fanns ett in1ägg som

hette "FAf-reg1er". Där stod att dessa nya regler gäl1er från den 1:a jan.
19921 Det gör de nu inte utan från t:a jan. 1993! Uppgifterna var h:irntade
från Dansk Modelflyvenyt och jag är säker på att det sLod "92" där...
vilket red. svalde med hu11 och hår. SORRY, alla ni som kallsvettats i onö-
dan! Jag borde varit mer insatt i dessa frågor men som stuntflygare behöver
nan intå bekymra sig så mycket om den saken- stunten är ju inte omgärdad
med så mycket restriktioner. Men 0K, vad som står i den här blaskan ska ju
vara sant!

Av nedanstående brev framgår ej om avsikten är att ge red. en känga för
det uppkomna nisstaget- men möjligheten finns ju. Varför inte säga det rent
ut i så fa11, grenstyrelsen m. fI.?? Det framgår ej heller om skrirmingen
är tänkt för publicering i LII{A men här kormer den i vilket fal1 sorn helst
i sin helhet. Grenstyrelsen upprnanas att skicka sådan här regelinfo och
dylik officiell info till red. om man tycker att det borde spridas via LINA
Vi konrner inte att informera om sådant här i fortsättningen om det ej sker
på grenstyrelsens önskan! /ned-l,ars/

Tilr
R e,JaHi.iren 1,1.'r LiN.{ T'ä.bf ileit ll r'ebnrari l9'll

flei i

-iag har bhvtt ombedd av grenstyrelsen r lurllyg an hie riårcare lörlilara hul liirslag rril regelåndnngar av
de intem;rttonelia reglema gar tilt r:ch hur läger är i?ir nårv'aranrte beträffande beshrtatle ändrinsal och nya
svenska försl:g.

I läl

FAI. Federatiol Aeronautique Inteniatit-rnale. soni år samrnariliållande lör och regleral den intemationella
verksarnheten tnklu^sive tår'Lingar i alla flygsportkla-qser har en indelning i ohka "Ar Sport Cornmis-
sions". För nårvarande fuurs det tio Air Spon Cornnission . en ör varje huvudgmpp av flygsport. För
modsllfll,g kallas den på engelska lor F-{l Aeromodelling Conrmission. elle,r i dagligt tal r-IIAM

ifil;rk'umirig av det gamla namnet).

CIiAM har toralalsvar ör modellflygverksarnheten inom FAi. För att underlätra beslurslbttandet år det
irriifiat eft anial "subkonmitteer" för r-.lika modellflygpqenar och -klasser. För ndn'arande finns det
Illijauile subkr)tirrrrinicr: Fi Frc.: I-light. Ir2 Control Line Circular F'lighl, F3A Radio Conb'rlled
Aercrbatrc Power Models. Radicr Controlled l'herrnal S.,atxrg Ghders, F-rLl Helictrpters, F'3D Pylon
Racers. F itl Radio Controlleci Elecrric Irrrwercd Models. F4 .Scale lvlodels. Space lv{odels och
InforEducarion. CIAM har en styrelse bestående av ordloranden tör varje subkornmrttd sarnt ytteriigare
sju personer. Stt'relsen sutin-urtuäder n.'mralt fv'å gfu4er per ar, dcis i månadsskiftet novernber -
decernber crch dels r anslunring titl CIAM arsmöte t tnärs - apnl. Vrd årsmötet beslutar representanter lör
de ansluma aeroklubbarnir orn vilka världs- och kr,rntinenlrruisterskap som skall genomlöras de ndmnste
åren samt vilka resler som sl:all r:ä11a.

lvlö1hghe i an påverka reglerna f,ums dels genom ränen tiir varle nationell aeroklubb att deltå i fusmötet,
an fuligen liimna in örslag på regelåindringar siurrt genom att medverka i subkormruttdarbetet.
Subkorrrrnt€n kråver ett fodydligande. Varje aeroklubb har rätt att öreslå liinphga kandidater att vara
ledatnöter i respektive kommittd. Ur den lisEn på kandidater väljer sed'an ordforanden i subkommittön
s1älv ut vrlka ledarröter han vill ska urgå i subkommrttdn. Det innebiir att det mt€ råcker an vaJa
öreslagen kandidat lor att ingå i srrbkommittdn. Dessulom iir det inskrivet i stadgarna an det är
ledanloterts egna åsikter som skall fiarnforas i subkonnnittdarbetet, inte nödv?indjg!'is hans egen
aleroklubbs. Ordörarde ör subkounrittdn i linflyg år'amerikauen Laird "Doc" Jix;lison. Svensk lcdarnc't
år lSelg.t-t)lol Sarnuclsson.

Tvä gånger per år kan aeroklubbama skicka ur örslag till CIAM. Senast l5 novemher skall fonlag på
ihtlringar av regler sarrt erbjudande an organisera internationella tåvlingar vara iulåuuude. I mitten på
februan skrckar CLAM sedan ut förslagen i "Agendan" så att vule aeroklubb har rrollighet att tå ställnng
till filslasctr. Senast l5 mars skall namnfonlag på subkommittöledamöter och intemationelta domare
vara irute. I)e -cvenska domarkandidatema för 1992 iE Lennart tlelje i F2B. Jan Gusravsson och Bengr-
OlulSalucissorr i F2C sarnt Ingcnar Larss.-rri i FlD. f=> (TS + ;u.Ä3.f,{ gis^

I-



2 Regler

FAI;s regler år sanrmanstållda i Sporting (-lode Sectron 4 - Gene.ral och Section 4a - Aeromodels. Dessa
rillilelas varie aerokluhb i en begränsar antai och är diirmed. tyvån, inte något som va{e modellflygare
kan beställa. För att mcrde-llflygama inte kontinrrerligt ska behör.a ändra modeller och utmsming som
run avser att tävla med irar CIAIU i många år luft en "regelfi'ysnilg". Den irurebiir att reglema inte
änrlra,s rmder pågående "Aysningsperioci" aruut ån av rena säkerhersskäl samr når det är frtga om rt
regelflortyclligarrde. Frysnrngen år på ty'ra år och den senaste p€neden år 1 989 -l 992. Det irurebär att de
bcslutade regeländringarna kommer att 1;äd: i kreft 1 ;anuari 1993.

Agenclan nlör CIAM:s arsnröte Lrch protokollen trån dem t-irus centralt pa SMFF:s törbunöexpeditron
och hcrs var och en av de te grenchefemir. f)et lr;ir dr slora "hlnter". ett årsmötesprotokoll iir normalt på
cirka .:-{,r sidor.

Beslutade men ej gållande regler

liuvuddeien av de regelbeslut sc'm lur tågirs sedan i 989 dr sådana som gåller ffin 1 'l t 993. Med fuänsp till an
de kan åndras under årsmötet i mars 1992 uor iag art det är klokast att vdnu med en samnansriillning av
sarilliga regelåndringar till efter detta ånmöte . Då är det möiligt att precisera samtliga regelåindringar som skall
gäila ååii,-,ch ;ncil 1 9l-1.

Efter varie årsmöte skickas det ut protokoll rnsd allå beslut om intemationella måsterskapståvlingar. dn-
<lring;u rill .Sporting Code och en lisra rlver alla nominerade d',rmare och kandidater till subkommitt6erna,
Dcn si,'m år intesserad av dctalje:r idcssa beslut kan vånda sig till grenchefen,

En berydeisefuli iindring son dr på ganC ä-de besiutade åndringarna ör an minska "bullret. fiian våra
forbråruringsmotclrer, Det inlebår att l-iuddän&rare uråste furra-s på motorema i sarntliga linflygklasser
utr-,m föi $rtaktare i F2B samt i klass F2C ddr specii":lla regler om storlck på avgåsport mmtäder i kraft.

4 Svenska regelförslag 1992

SMFF:s insiinda önlag titt åindring av de internatronella reglema berör d.etta år bara linflyget. Det ena
önlaget år en borttagande av kravet på an den tävlande själv skall ha byggt sin modell. D?inned blir
reglerna lilladana som ör hulrrddelen av frifiyget och radioflyget. Det andra örslaget år en mndifiering
av bull6ldärr!'tningsrcglcnu i klass F2C. Går'vårt ltrrslag igeuom så irrnsgiir det att vi kan Livla ncd
szfillIla motorer som tidigare och inte behöver köpa nya helt oprövade. Mig veterligt fulrs det aruulrs
bara en motor som - utan modifiering - skulle klara de nya reglema. och det åir MOKI TR-g.

Hälsningar

s*4dr
Bengt-Olof SamueLsson
\retevägen 15

1S3 67 Triby
06-i 5622i4

5E- HJ ilT[
PLATS: KI]NGSHAMN TID:APRIL 26 SISTA ANM{TNINGSDAG: APRIL 1 ( !)

KoMAKTA: C0NNy ÅqUtSr, TEL: 031-L9 48 L6

TÄVTINGSKLASSER: F2B-STI]I\]"I OCh SEMTSfl'NT!

STARTAVGIFTER OCH öVNTC TNFO: RING CONNY!
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* L'NFLYGETS DAG* tsRCMMADAGEN

* 3 MAJ kl 10.00 - ca.

och *

1992 't
tI

15.00 *
*

* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * ** ** * *** * * * * * * * * * * * * * * *** * * * *

Sveriges Modellflygförbund (SMFF) arrangerar tiltsammans med SLM Lin-
flygets dag 1992. Detta sker i samband med tinftygarnas ärliga vårträff på
Bromma Flygtält. t ar venaer vi oss til
landet.
Du som var där -85, -86, -87, -88, -89 , -go eller lggl kan sluta läsa här, för
Du har väl redan bestämt Dig för att komma i år också!!
För Dig som inte varit pä någon "Brommadag" , kan jag berätta att detta
sannolikt är den största linflygträffen i Sverige på hela äret. Målsättningen
med denna träff är att DU skall flyga med Ditt plan, eller om Du inte har ett
eget plan, att Du skall fä prova pä aft flyga. Men det är också meningen att
Du skall få se andra sorters linflygplan och att få träffa människor som, pre-
cr's som Du, är intresserade av linflyg. På BROMMADAGEN -g2 ska vi syssla
med det mesta som går att styra med linor, bl.a. profitskala, speed, stunt,
Lindansmodeller, Team+acing, Combat och Good-year.
Som tidigare bjuder vi pä både varmkoru och dricka tittdem som kommer
med sina plan eller kommer och provflyger. Förhoppningsvis räcker koruen
till oss andra också.
För Dig som känner Dig lite osäker pä det här med tinftyg, är detta ett gyttne
tillfälle att fä hjälp av kunniga linflygare och klubbledare.
Utöver ovanstående program skall vi försöka stätla tilt med nägra överrask-
ningar.
KOM OCH FLYG, KOM OCH Är XONV ELLER KOM OCH TITTA!
Vi har plats för Er alla.
Har Du några frägor, ring Thorbjörn odsjö (sLM Lingrenchet) 09/7fi 70 s4
eller Gert Assermark (SMFF:s PREK-chef) tet:0tSt/1Tfi4.

VÄtrcOUIIN flLL LINFLYGETS DAG OCH BROMMADAGEN !

Färdbeskrivning och karta på baksidan.



Tävlingen kommer att äga rum den 25-25 April.
Platsen blir: Silverbergsplan bakom Ronneby brunn
Klasser. FAI F2D och Slow combat. OBS körs båda dagarna.
Tider 25-4 Genomgång kI 0930 första start kI 1000

26-4 första start kl 0930
RegIer FAI F2D enli.gt FAI sporting code
Regler slow.Som FAI F2D med följande ändringar.

l.Hastighetsbegränsning. 35s med full serpentin.
2.1 model I per heat.
3.Modell med Dieselmotor får 20 poängs bonus.
4.Funqerande ljuddämpare får 10 poängs bonus.
S.Tre liv Dvs ingen är ute ur tävlingen före hanlhon

har förlorat tre gånger.
Domare FAI ? (vem vi11 slälla upp)
Domare SIow. Ingvar Abrahamsson (mycket enväldig domare)
Boende. Vandrar hemmet i Ronneby tel 0457 /26300

Föreståndaren bostad tel 0457 /27393
Vandrar hemmet ligger ca 1500 Meter från tävlingsplatsen och
det är ännu närmare tiIl en pub och ett disco.
Boka platser redan nu.
Start avgifter. FAI 752- junior.40:-

Slow 252-
Sätts in på pg 867770-0 Ronneby mfk
Anmälningstid. Senast den 22/4 eJteranmälan=drtbbla- avqif ten.
AnmäIan och upplysningar. Christian Johansson tel A4571 20668

Ingvar Abrahamsson teI 0457133274
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Redaktören för I-,INÄ Täby den .15 februari 1g,9fj

!
Hej !

Jag skriver tilI dig med anledning av den stora modellflyq--*händelsen i juni nrånad, Li-rnf j.rcslåvl1ngen och det "pp"å'fr"r-diska )tåsterskapet. .Jag tycker att deL iintr* goda srråi alt
- göra reklam for den vårkånda, årligen ateirco;;;;"-läv1i-nsenfrå' vrlken många sve'ska rinftygaie har ;ä öå;-*r..rrr"r. -

r,r&t jetåsliyr!uge.t-*19*9-z-

Den våikånda danska 1iuI.1ygtävlingen genomförs i år 6-7 jun1.
l.:.s. rär'1ins kommer aLL "år. "*ii. rå"r."åå-r", ii";rysorä^'från hela Europa, dels beroende på att den också "r OpååiNordiskt Hästerskap och dels för"åti efn".n-ilr", ^2x650 

årsj ubi l eulr

Tävlingsklasserf2A $peed (Nordiskt Mästerskap)
L1O0 .cir Speed (danska regler)ä" -:FAB $tunt {Nor.diskt Måsterskap)

För dec svengka'llandsl.aget har grenstyrelsen utsett Bengt-orof 'samuelsson .ii ;;;å lasledare. sengi-oi"i-å;-också ut-sedd att vara sammanhålrande för annätning av santri.gatävrande svenskar. Enligt surir" ;;;;å"räi""r ;ilii-rumtlisa
anmälningrar till utländska tävlingar gå genom för-lcunds"*p"åi-

',,,ti9n91 för att ansvarsförsäkringen srårr kunna utviogås-tiil
?+tt täcka samtliga tävlande

"{pmälningsavgiften per tävlande (obegränsat antal tävlings-
',k;rasser, inget tävlihgsbränsle) är röo skr. Lördagskvällänsgrillafton kostar ockäa j00 skr.
-..FÖr1äggnIngkande1sskepåcarnp1ngp1atsenvidmodeIIf1yg-
,ffra"l, på närbelåget vandrarhem (troqrjutt) och på. små pä"-Sl_onat. 

,,

:glffiq"ingar lean stårlas t11r Bengt-orof:, tejiefcrrr: o8:
756227 4 ,:

llll1"ilg görs til1 Beng.r-olof samuelsson, vetevägen 1s,1s367 Täb1' sönast 15 maj. sarntidigt'inbetaras -annåi"irng"-

qrillavgift till Sveriges Modellflygförbund. postgiro. 51
65-6

Benqrt-Olof Samuelgson
Vetevägen 1-5
S-18 3 6'l Täby
Sverige
Tfn hem: 08-7562274

X JAq, tOi$ee rt*oSUstopi
,r o4oe&.v6 e/iy&r& t .1 clu i
VeA witorticL eup ! (a: sa.ar/eA
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USA: s STUMLAG L992. . .

korn efter uttagningstävlingen i hös-
fas att bestå av Paul Walker, Bill Werwage
och Bob Hunt. Vä1kända namn för a1la
som är det minsta intresserade av stunt!

Vad flög dom?
Paul Walker flog sin senaste konstruk-
tion "For Reals?'l som vanligt bestyckad
med 0S 40 VF med "Hunt"-pipa. Propellern
är en Bolly 11,5X6.5, kapad och vriden
till 11,2X4.0. Han bytte under tävlingen
ti11 11,2x4,2 för att få bättre bett.
l'led en pipad motor känns denna 1i1la
förändring tydligt, enligt Paul.

Bob Hunt f1ög en skumvingevariant av
Bill Werwages "Junar", kallad "Lexicon".
OPS 40 med pipa.

Bill Werwages kärror är alltid värda
några-cxka rader. Bill's nya "Geo-Max"

- har sprygelvinge, tvillingfenor och ty-
piskt Werwage*målningsschema. Vingen är,
1 princip en Junar/UsA-l vinge pä 47 dn'
och med en spv pä 1575 mrn. Vingen har

-ett framkantssvep på 70 rrun liknande
--USA-l/Junar. Bill säger: "Detta flyttar

IP bakåt och ger bättre penetration
utan att hörnen blir lidande". Bill
använder också ett 100 mrn:s bakvänt ro-
derok- detta hjälper upp linqpänningen
i utvändiga manövrer över 45', säger han.
Paul W. och Bob H. har också fastnat för
denna finess.

Vingen är byggd med spryglarna i
kors- därav namnet Geo (geodetic)
Bill kör rned tjock sLabbe och tunt höjd-
roder- kärran spårar då battre och inget
höjdroderglapp behövs. Det faktum att
"Geo" är en "in-1ine"-kärra (Motor-vinge
-stabbe på samma O-1inje) ger ochså
bättre spårning.

Planet har en sidmonter:ad OPS 40 med* pipa. llotorn- qr upphåingd i ''tt s.k. soft-
mount-;-5ul1ivan 6oz klunktank rned pip-
tryckröret placerat i cenLrum av tankeg.
Planet väger 15f0 g- uppdelat på 47 dm-

,_-. = under 35 g/dn'. Det är lätt det mina
herrar !

Pipade motorer belade platserna 1,2
3,4 och 5. Kaz Minato, A1len Brickhaus
Bob McDonald och Mike Pratt(mr MagnUm)
hade alla pipa. A1Ia seriösa stunt€åy-
gare borde fatta vinken. Det verkar som
om systemet nu är väldigt vä1 ulvecklat
och att piplängden endast behöver justeras
någon enstaka gång. Ett perfekt tätt och
väl kylt avgassystem är huvudkravet, sen
äe det bara att sticka ut och bränna upp
soppa. /Uppgifter från Flying Models,
sanrnanställda av ted, I

PAMPA-NY:TT

STUNI NEWS, P.A.M.P.A. : s nyhetsblad
har fått ny redaktion. Förre redaktören
Mike Keville har drabbats av jobbförflytt-
ning till Kuwait! Sällan har väl Stunt News
komrnit så punktligt i brevlådan som under
hans ledarskap! Det kommer säkert att funka
bra även i fortsättningen- nye redaktören
är ingen mindre än Phil Granderson, combat-
specialist men även hängiven stuntflygare
från Californien! Stunt News utges 6 ggr
per år och kostar för oss svenskar $25/är.
Skicka check på beloppet til1:
Tom Morris, 1019 Creek Trai1, Anniston,
AL 36206, USA om du är intresserad!

VIDEOLISTAN.
--IF*

Pro-Stunt Videos

Nobleråygge 8X2 tim
GSCB June Meet-90 2 tim
US-Nats stunt-90- se Bill Werwage, Jimmy
Casale, Bob Baron, Paul Walker, Ted Fancher,
Gid Adkisson(Laser) m.fl. in action.
ZXZ Lin.
Basic stunt trirnrning 2 tim
Advanced stunt trinming 2 tim
Basic stunt engines 2 tin
Advanced stunt engines 2 tim

Kontakta Ove A. om du är intresserad.
av Pro-Stunt Videos.

Kom ihåg Willy Bloms egna (bra) pro-
duktioner! Willy sä1jer också stunt-
ritningar för SLIS räkning. Ritningarna
korrner från Flyi.ng Models och Model
Aviation.

?ep - slyvt viOEas KosTvt '
VO:y'tc.tssetr (zn'u) lIJKIJroeRAttoE ?ocrv !
vit-c ou_.1t-4!!^ EM rcAssEtr FÅe ou
DEPqle &;;-. /4/Å R gu år7a- &ne
f-\sgr6.y Åe u) PE^tq hcuft riu.A 6sAi
Pu c.Xe {nry stleare pereeo"-i i "

PErrA BESLUTI _ E|F Å.ps,v.6ttr t6/2 !



NY PIPDESIGN FRÅN ANROPRODUCTS!

Bill Werwage och Randy Smith har
förenat sina krafter bakom konstrueran-
det av den nya "Smith & hlerwage Carbon
Fiber Tuned Pipe". Bill har varit med
i pip-prografimet sedan starten 1986.
Originalpipan som konstruerades av Dean
Pappas och Rich Tower och Bob Hunt,
torterades dagligen av Bill under en 1äng-
re tid. (giff är musiker och jobbar kvällar
vllket ger honom mer flygtid än han kan
göra av med. ) Bills och Randys experiment
med baffelplacering och mått har gett en
ny design sorn uppvisar bättre effekttill-
skott /bromsverkan och ännu lägre ljud än
originalpipan. S&W-pipan finns för 32 och
40 motorer, samt med en eller två dämp-
sektioner. Tvåbaffelpipan har en reflek-
torbaffel och en dämparbaffel, trebaffel-
pipan har en reflektorbaffel och två däm-
parbafflar. Tvåbaffel kostar $80 och tre-
baffel kostar $90.(P1us frakt)
AeroProducts, 1BBO Scenic Highway
Sne11vil1e, GA 30278 USA.

Bob Hunts gamla firma: CSC (Control
Speclalties Company) har återuppstått!
Bland produkterna märks färdigbockade
landställ, landställsbloch med infä11da
a1u-p1attor, Tru-Just handtaget som är
justerbart under flygning, samt "the
Tru-Vibe Soft-Mount System til1 vilket
vi ska återkomrna senare.
CSC, 205 E. Center St. Box 68, Stocker-
toltn, P.A. 18083 USA.

TOM DIXONS

nya katalog kan vara värd att skicka
efter. Tom saluför nu b1.a. Super Tigre-
motorer samt OS-motorer som han kallar
" linkontrollklara" . Graupnerpropar ,
metalltankar samt vär1dsmästaren Zhang
Xiangdong-s custombyggda stuntkärra
komplett med motor och transportväska !

Katalog $3.
Tom Dixon, P 0 Box 671166, Marietta, G A
30066 usA.

PROPELLERTIPS

VISSTE DU...

att man med hjä1p av en varmluflspistol
(Monokote hot air gun) kan ändra stig-
ningen på kolfibersnurror(även glasfi-
ber förmodligen)? En ordentlig stignings-
mätare behövs också förstås. (t.ex.
Prather Products Pitch Gauge) Blir styr-
kan i epoxyn densamma före och efter
uppvärmningen? Nl propexperter får
gärna komma med en utvikning i ämnet
här i LINA. Tipset är upphittat 1
Flying i'lodels "RC-Pattern"-spa1t som
Dean Pappas skriver, vilket kan vara en
viss garanti för att det fungerar. Dean
var för övrigt en av gubbarna bakom
"the Future Force carbon fiber plpe"
för stunt som "a11a" kör med nuförtidenl
/ned/

Eno< svemsLe- pipr:n1arc*r { E.i*++-,
f,4." S äÅlA S anob'y ^ cÅ' 5 Pi-sp"rini''.

PIP-TEKNOI,OGI, RITNINGAR, BYGGSATSER, ALLA TILLBEHOR,
i\,lASSTVT VIDEOBIBLIO'IEK,_ ALLT FÖII DEN SERIOSE STIJNT-
FLYGAREN !

Pro-Stunl Products (Windy Urtnowski)
9 Union Ave., Little Ferry NJ 07643 U.S.A.



PRO STI'NT

Av Windy Urtnowski i översättning av Johan Isacson.

översättarens korunentar. Stunt kan ju vara mer eller mindre
engagerande. Den amerikanske piloten som skrivit detta stycke
tycks ha fastnat för sin hobby. Är det någon som känner igen sig?
Eller är det bara amerikaner som blir så här? Språket och
ordvalet för tankarna titl en väckelsepredikant och kan ibland
f öref a1la något överdrivet. Jag har Lf örsökt I?-EFI att f öl ja
orginalet så troget det går utan att svenskan' blir helt
obegriplig. Artikeln har varit införd i Flying models i slutet av
1985. Slut kommentar

Stunt är en unik hobby. Vi är en speciell avelssort inom
arten som kallas modellflygare. Stuntpiloter är lika skilda från
andra sorter av modelflygare som lejon är från kelkatter. Det
som dominerar vår sport är Tävling. Det är mycket få nybörjare
ser ej fram mot den där första tävtingen, det första meningsfulla
testet på deras framsteg. Varför blir så många av oss aggressiva
tävlare? Varför blir ej andra delar av modellflyget överluPet med
fanatiska tävlande som bokstavligen "Iever" med sin hobby.
Sportflygaren som inte är intreserad i att tävla är en sällsynt
guldfisk i ett akvarium fyllt med pirayor. Varför framavlar
Stunten tävlingsmänniskor ? För att få svaret var jag tvungen att
se in i min egen sjäI och konuna underfund med varför jag blev en
tävl are.

Stora utmaningar attraherar vanligen de människor som är
villiga att göra de största personliga uppoffringarna. I vår
hobby är det ingen som lyckas utan att vara villig att betala ett
mycket högt pris i personliga uppoffringar av tid, pengar, hem,
sin familjs tid, t o m bilen man kör kan vara präglad av hobbyn.
Ingen kommer ti11 första steget på trappan gratis.

När du håller på att lära dig programmet drönrner du redan om
ditt första fultkroppsplan. Aerobatiknarkotikan griper tag i dig
och du ser Noblerplan i sömnen. Snart börjar du fundera på den
första tävlingen och undrar om du kan besegra någon?

Fröet är sått och gissa om det konuner att växa i samma minut
som du besegrar någon. Känslan av att ej vara sist kommer dig att
vilja jobba än hårdare. Till sist konuner du att vinna några
trofåer och flytta upp till de högre klasserna (Amerikanarna
graderar de tävlande i beginner, intermideate, advanced och
expert) och tillfredställelsen av att veta att du gör framsteg
och blir bättre konuner att kompensera för nätterna i
byggverkstaden.

Förr eller senare koruner du att stiga upp tilt nivåerna där
du måste hänge hela ditt liv för att vara i tävlingsklass. Att
f lygra på lördagar kormner inte längre att räcka till. TilI sist
kommer strävan efter seger att dominera varje vaken minut under
din vakna tid och större delen av dina drönunar. (Det låter
heltokigt när jag översätter det men det står faktiskt så här,
övers anm). Gratulerar du har konunit fram till att bli Pro-Stunt.

FqqS-"



fttos:TvvTrc'Q-rs' Problemet med att vara riktig Pro-Stunt är att folk som
inte är det, inte kan förstå dig. Din fru begriper inte varför
hon ej får träffa dig en enda helg på hela sommaren. Dina icke-
Stunt vänner har ej sett dig på ett år. Din hund tror att du är
en främling i icke verkstadsdelen av huset (som blir mindre för
varje vecka). Flyplan hänger i varje rum i huset t o m där din
farmors porträtt brukade vara.

I år är det bara 240mi1 att åka til I Amerikanska
mästerskapen. Eftersom du ej kan få en vecka lediq ringer du dig
sjuk. Det är ju för f-n bara ett jobb. Den där 12 år gamla folkan
kan Iätt lasta tre stuntskepp, inga problem! Hur skall man
finansiera detta års mästerskapstävling? Skicka din fru ut på
extraknäck.

Okey, Folkan är lastat, frun på jobbet och du har 60 dollar
kvar att spendera på 10 dagars ftottiga hamburgare. Så bär det
iväg tiI1 tävlingen för att mäta din skicklighet mot de bästa i
värden.

Nu tränger verklighetens storstunt sig på och du ser
namnkunniga flygare som får mycket högre poäng än du. Det är den
delen av stunten som slår ned alla utom de mest förhärdade
tävlingsmänniskorna. Det är ett dystert faktum som man måste lära
sig att leva med i ungefär fem år intill dess att du sjäIv har
blivit namnkunnig. Du måste vänja dig vid att bli förolämpad,
veta att det bara är en fråga om tid och att du kornrner att klara
av det. Det är det inträdespris som du måste betala. Att flyga
bra räcker ej. Det behövs både bra flygning och betala för att
bli känd. Att vara kunna att komma igen efter att ha blivit
slagen år efter år visar domarna hur hängiven du verkliqen är.

Till sist kommer du att vinna
åtråvärda Stunt trofe, övers anm);
"vad är det där för folk som bor i
"AIskling, har vi verkligen tre
borta"? "så 1änge"?

cup (U. S.R:s mest
säkerhet odöd1ig.
"ooo! min famiIj"!

"Hur länge var jag

Wa 1 ker
du är med

mitt hus"?
barn nutt?

Det var en lång resa från den där första "Ringmastern" (ett
vanling nybörjarplan i USA på 50 och 60 taiet) tilI Walker cup.
Du har visat att du klarar av det och ingen bryr sig om det. De
tror att du gör någon maccho grej som att spela golf under
veckosluten. Stunten är en resa inte ett mål. så sade Bob Hunt
(F.d. värdsmåstare och nuvarande redaktör för Flying t'todels övers
anm. ) och han borde veta. A11a på toppen vet Priset,
hängivenheten, affret och uppvaknandet när allt är över.

Meningen är att det skall vara för nöjes sku1l och många av
oss glömmer bort det under natten... det är ett misstag. Det
borde alltid vara roligt därför att domarna inte alltid tycker
som vi. Hur skulle de kunna förstå, de betalar ju ej priset ?

TiI1 sist måste du tycka om sågspån, balsadamm och dammiga
trofeer. Om du ej får några goda skratt eller kan dela med dig av
din kunskap till någon annan har du missat hela resans poäng. om
du inte får en massa vänner på vägen så förlorar du. Om de andra
få "PRo" flygarna inte respekterar dig så har du gjort det för
absoLut ingenting. Resten av värden viI1 veta vad det är på TV.
Senaste vinnaren av Walker cup är .....?



Linbörsen
Börsen år till för
tånker sålja, köpa
mocorer, modeller
tillbehör.

sali es

dig som
e1ler Wta

och

Köpes

Webra Mach fI 2,5 och SuPer
Tigre c 20/t5 hela e11er i de-
lar.
cert Assermark 01-5i.-1-01-14.

edflPt, aEilog I oEtP

G\!

I 18fl67il 0FSppt$srEEt
,|tRE //vO At( ICCAPATE
tPlrtili ApEt flusrFoPW6,nA" "

-M6ilr48745
,rcLL fuPaET

AUur puEP'..

ilOOEt AInPIANE NEW5 . tebruory, 1953

ftgft:"rbland blir du respekterad även utan att vinna. Bob Baron är' ett klassiskt exempel av en riktig mästare som fortfarande är
före sin tid, inte bakom.

Min egen tid var sorgligt osynkroniserad. Jag flög Semi-
skala när det inte var inne och flög .60 skep! när alla andra
flög .35 plan. Mina plan var stora när domarna gillade små. Nu
när jag bygger smått så kommer domarna troligen att gilla stort.
Altt är en del av spelet.

Avsikten med allt detta är att ge dig en liten inblick i
vart du är på väg före du hoppar på tåget och dörren stängs bakom
dig

För några av oss är det ett extatiskt själförverkligande och
för andra en destruktiv frustration som leder till förlorad
kärlek (!!!! övers anm). Det är svårt att tro på skillnaderna i
domarnas ögon. Om domarna tränade att döma så mycket som
piloterna tränade att flyga skulle det tror jag vara lättare att
svä1 ja.

Men jag fick en underbar samling vänner på vägen, fick många
skratt och gjorde som jag själv ville trots att det inte var
modernt. Jag börjar undra hur mitt liv kommer att bli när jag
hänger tillbak min farmors porträtt!

Au6il traR€FAUY
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Windy Urtnowski
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l. SIARTING. Tole ofl wirhin one minure from rto.ting rime- rTlg. time
ollowed to obtoin 5 poinrr for gering rhe plone oirborne withio I rainute
ilo.ts when the contesront or mechonic beginr cronling the engioe. The con.
teslont hot o totol oi 3 minutec to get the plone into the oir from the
time the hondle is ploced in the center of the flight circle. Foilure to become
oirborne within the 3 minute limir will (onit;tute on oilempt.) points-5.

2. TAKE-Off. (Sloppy toke-ofl is judged when rhe oirplone is out'oI con-
trol or wobbles ond bouncer into the oir. Rough toke-ofi ir iudged in coses
where the oirplone ir inrtonrly qirborne.ond climbr too sleeply wilh nol
too much conirol or where plone leover the ground, thcn toucher whcclr
ogoin with o bounce. Smooth toke-ofl i: ivdged when thc toke-ofi ir under
full control. rmooth ond stoble oi oll timer, with the climb ot o groduol
ongle representing rhe climb o{ o reql oirplone. Tolc.ofi geor mu:t bc
permoncntly qffixed to the model. Model mu:t R.O.G.) Sloppy-1, Rough-
3. Smoorh-.S-

3. TEVEL f tlGHT. 2 lop: or 6.fr. olrirude. (Alrirude used musr be between
6 ond l0 feet ond o (onstont oititude should be mointoined. Rough-very
un:loble ond vorics over 4 feet in ohitude. Wovy-when plonc ir nol loo
rtoblc ond voriel over 2 feet in oh;tude. Smooth-very ctoble qnd vorie:
le:r thon 2 leet in oltitvde. Rovgh-1, Wovy-3, Snooth-5.

{
\_-.

I

4. CllilE. At leo5t 15 feet meosured verticolly with o precire chonge of
direction inlo ond out of moneuver. (Climb-model climbr ot on onglc no
lest thon 60 degree: for oi leort l5 feet or murhe: bodly going into or
osl of moneuver. Steep climb-plone climbc ot o 90 degrec ongle for ot
leq:t l5 feet, bul mushe: or wobbles slightly going into or out of moneuver.
Verricol climb-plone climbs ot o 9O degree onglc lor l5 feet with oo mu:h
or wobble going into or out of moneuve.. Port verticol-see rteep clinb.
All climbr will begin ot the normol level ffiqhr ohirud" ond level ofi from
climb on the sqma:ide of ilight circle rhot rhc climb wor storted from.
Crorsing ovcr thc top oi the circle will lo:e oll climb poinrs.) Climb-3,
Steep Climb-7, Verticql Clinb-10.

5. DIVC. Al leorl 15 feet meorured verricolly with o precire <honge of
diretion into ond oul of monesvcr. (Dive-plone diver ot on onglc no lcrr
thon 60 dagrec: for ot leq:t 15 {cct or murher bodly going into or out of
moneuvqr. Stcep divc-plonc dive: ot o 9O degree onglc for ot leort 15
fccl, bul murher or wobblc: rlightly going into or out of moncsvcr.
Verticol dive-plone di'eg or o 90 degree ongie f or ]5 f eet wirh no lltprh
or wobble going into or ovt of moneuver. Port veriicol-ree rreep diyc.
Divc murl llort ond end on rhe rome ride of ihe flighr circle. Crorting over
rhe top o{ the circle ond enrering jiyq will lore oll dive pointr.} Divc-3,
Steep Dive-7, Veriicol Dive- 10.

Fcåu 
^{,^. 
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6. WING-OVER. Ycrticol climb ond dive with model possing dircctly over
flycr'r hcod, cutting the ground circle in holf. (Poor-o 60 degrce climb ond
dive or the model mu:he: ond wobblcs bodly on.ntry or pull out. Foir-
o 90 degree climb ond divc, but musher tlightly on cntry or pull out.
lxccllent-o 90 degree climb cnd dive with shorp entry ond pull out with-
oul murhing. Stort ond fini:h ot opproximotcly 6 fi. ohilude.) Poor-5,
Foir-l 0, Excellent-15.

{)*

t. CONSECUTIVE INSIDE LOOPS. Entire series should be done within
I ! lop with control lines ot on ongle of 60 degrces or lc:s lo the ground ot
oll timc: during moneuver. (Loops rhould be iudged lor roundncss ond
rmoolhncrs. l{ they ore nol round or il rhip wobbler or nurhe:, lhcy ore not
excculcd smoothly- Also, lhey rhould oll be donc ot lhc romc spot without
the plone moving lorword or bockword from lhe po:ition of thc first loop.
All loops:hould be lhe rome:ize os the firsl one for moximum pointr.)
I loop-IO, 2nd to 5rh incl.-5 coch. 2 poiatr rholl be dcductcd for coch
loop not smooihly excculcd.

8. CONSTCUTIVE OUTSIDt IOOPS. Entire reriec :hould be done wirhin
I 4 lop with conlrol lines ot on ongle of 60 degree: or lers to the ground ot
oll times during moneuver. Loops moy be cnlered {rom inverled or normol
flight, ro long os complete loop5 qre mode. (Ourside loops rhould be
iudged the:qme os inride loopr. Spcciol oflention should be givcn the 6rst
outside loop in wotching its ;hirude. All loops should be the some rire
os ihe first one for moximum points.) l:t loop-l0,2nd ro 5th incl.-5 coch.
Three pointr rholl be deducred for eoch loop not smoothly executcd.

9. INVERttD fLlGHf. Mult 3lort ond end wirh'model in normol upright
porition. flight direction mv:t be opporite to thot oI toke-ofi. Model
rhould be flown ol o 6.fooi ohitude. (lmmediotely upon becoming inverted,
the model rhould orioin o 6 ft. oltirude ond the iudging ol the lopr thould
begin. lnverted flight lop: rhould be iudged the lome qs {or levcl llight
{or lhe fir:t two lops. A{ler 2 complete lopr ore 0own ot opproximotcly
E ft. oltitvde. re€overy rhould be mqde. A rmooth recovery below 45 dcgrccr
oltilude wilhout murh or wobble would rote l0 pointr. Below 45 degrcer,
bul rirh o mulh or vobble roter 7 poinls. Above !5 degree: or wirh o bod
murh or wobble roler 3 poinlr.) lrl lop: rough-3; |'avy-7; rmooth-10,
2nd lop' rough-3; wovy-7; rmooth-I0. Re<overy: rough-3; woty-7;
rmoolh-10. (Moximum points por:ible-30.)

lO. HORIZONIAT FIGURE EIGHT. Should be done within l'2lop, wirh
control liner ot on ongle oI 60 degree: or lerr to the ground ot oll time:
during moneuver. (Both ends of lhe horizoniol eights should be round circler
o{ the rome size. At the point ol intersection, model should be in o verlicol
posiiion. Any figure eight thot hos mvshing, wobbling, unequol :i:ed ends or
plone not in verlicol posiiion ot interseclion will be givcn minimum pointr.)
lst eight-2O, 2nd ond.3rd-10 eoch. Five poinrs rholl be dcducicd for
eoch eight not tmoothly ereculed.

t l. VERTICAL FIGURE tlcHf. €ontrol lines should nol exceed oo ongle of
more thon 90 degrees to the ground. Verticol eighl: ore judged thc romc
os horirontol eights with the ercepiion thor the model should be in o hori-
zontol position ot poinl of inlersection. (Vedicol eights moy be rtortcd ot
boltom or cenler ond moy hove the inside loop porl on either lhe top or
borom. Either porl moy be done firsl.) lsl eight-2o,2nd ond 3rd-10
coch. Five points sholl be dedvoed {or eoch Gight nol smoothly cxcculcd-

12. OVERI{EAD FIGURE EIGHT. Center of figure to be directly over flier'r
heod. Conrrol lines :hould nol be st lers thon o 30 dcgree onglc to ihc
ground ol ony iime during moneuver. (Overheod cight: orc iudgcd thc
some or lhe other eights with lhe exception thoi the nodel rhould olwoyr
point in lhe !ome direction ot lhe top of coch circlc. Speciol ottcntion
should be given lo the 3O degrce minimum ongle.) lrt cight-20;2nd ond
3rd-10 eoch. Five poinls choll be deducled for coch .ighl nol rmoothly
execuled.

+

13. SOUARE LOOP. Horizontol llight portion o{ moneuve, rhould con-
rume ol leolt I 4 lop. Corner: rhould hove o rqdiur o{ opprorimotely 5 {cct.
Angle o{ conlrol lioer to ground shovld not cxcecd 60 dcArcer ot ony t;m.
during .moneuvcr. (Squore loop definition ir sclf-cxplonotory. Howrvrr,
the moneuver murt be rtorted lrom right-:ide-up horizonrcil ffight ond fhc
firrl corner will be o <limb. Worch {or 60 degree moximum olritud..) I rt
corner-S; 2nd-5; 3rd-lO; 4lh-20. Corncr with g.Golcr thon thc opprori-
mote 5 fool rodiu: rpecified-0.

ft

14. IANDING. (will be conridered o noie-ovcr, if model goer up on note, evcn though it moy not {lip ovcr on itr bock. Shosld roil drop bocl to
ground. londing ir o nose-over. Rought londing model bouncer more lhon one lime, drogr wing tip, or ground loopt. Bounce londing-foirly tnooih,
but bounce: once wilhout leoving lhe grouod more thon {ew incher. Smoolh londing-no bounce or roughncrs, rollr to smooth rlop.) Norc-ovcr-l; Rough

-5; Eounce- 10; Smooth- I 5; Eelly lond ing (geor retrocted 7-0.
37
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ruhrna upppÖn SruMSTEGEN.... .med MrKE Rocms

Vi stuntflygare, nybörjare såväl som experter, finner det emellanåt svårtatt bygga våra plan til1 den planerade vikten. Då kan det hända att vi bör-
ÄåPtz-Ja?avkall på konstruktionen ltir att spara vikt. Problernet är att genom att'4 göra så finns det risk för att planet blir för vekt.

Genom att exempelvis använda trnnare balsa och för lite e1ler ingen glas-
fiberförstärkning, försöker en del flygare att göra sina skumvingar lättrr".
Då kan det finnas risk för att vingen viker sig vid höga g-belasiningar.
Det finns också ett annat problern som kan vara resultaiet av för vek kons-
truktion som är lätt att upptäcka men som kan vara svårt att förslå.

Man riskerar nåfnligen att dra på sig opålitlig motorgång genom att bygga
kroppen för vek. Ibland kan en liten ändring görå stor iruaa- t.ex genorn*ätt
kroppssidorna el1er plywooddubblarna är för tunna, e11er att motorkåpan gOrs
för stor, eller genom att göra lätthål och avfasningar på nororbockaina.-

- Ju mer motorn vibrerar i sig sjä1v ju större risk att dessa ändringar påver-
kar motorgången.

Balansering av prop och spinner hjälper men är vanligen ingen lösning.
En opålitlig rnotorgång är minst sagt problematisk och manifesierar sig på
olika sätt. Motorn kan t.ex. gå opålitligt på marken vilket gör det cvåitatt få rätt nålinstäIlning. Med "nålkänslighet" menas att moiorvarvel ändras
mycket med liten justering av nåIen. Detta är vanligen ett säkert tecken på
för mycket vibrationer. Ibland går det att stä1la nå1en 0K på narken- väii luften blir gången opålitlig igen. Motorn kan då exempelvis andra fart
var som helst i programnet. Det [an också hända att nåläpetsen böjs e11eratt glödstiften vibrerar sönder.

Min 84 ärs .46 "E1-Jay" uppvisade flera av dessa symptorn. Under bygget
installerade jag 0,8 rnm ply-dubblare istället för 1,5 mm:s. ::,

Jag förlängde kåpan och karvade i motorbockarna. Enda sättet att få motorn
att gå stabilt i luften var att stäl1a den rikt på marken vilket resulteradei för dålig ork för att flyga ett bra program.

Efter en 1ång och besvikelsefull säsong beslöt jag att bygga om nosen på
planet. Jag kortade kåpan och försLärkte insidan av nosen rned-ytterligare
plyvood eftersom jag inte kunde ersätta det borttagna materialät i boökarna.
Jag måsta erkänna att jag under dessa reparationer var ganska skeptisk till
om jag sku11e åstadkornrna något positivt resultat. Men ti1l min övårraskning
hade jag fel! ifotorgången var nu i det närmaste perfekt! Jag behövde inte
1ängre hål1a på och byta uL nålar och stift och nu var det mti3tigt att stäl1a
motorvarvet där jag ville ha det på narken. När kärran väl var i luften visade
den inga tendenser til1 att snå1a ti11 sig eller gå opålit1igt i något läge.' I alla rnina "El-Jays" och "Patterilnasters" sitter det Super Tigre hemil
head motorer. De vibrerar aningen mer än standardversionernå men iztnnar
också bättre dragkraft. Så i min situation är det extremt viktigt att mina
plan är välkonstruerade och har stabila kroppar.
Om man tänker på att de flesta sLuntkärror behöver lite extra nosvikt för att'TP ska hamna på rätt ställe, så är det ju vettigt att bygga en stark nos
oavsett vilken rnotor du tänker använda. Det är en billig försäkring. Då nos-
momentet är relativt kort, kommer den lilla extra vikten inte att påverka
Planet negativt. ''

Som vägledning föreslår jag följande minimimått för flygplan med traditio-
ne1la bokstavar som motorfästen;
1. Ply-fördubblare med min. tjocklek av 1,5 nrn.
2. Kroppssidor minst 3mm tjock balsa.
3. Fasa ej av eller borra lätthål i motorbockarna.
4. För 35-46 motor, ninst 9,5XT2r5 nrn tjocka motorbockar.
5. Ftir 49-60 motor, mlnst L2,5XI2,5 mm tjocka motorbockar.
6. Gtlr rD helst motorkåpan så liten som rnöjligt. fr*A ,

Mdlaräåtingfu

Svrigu bnflyg*o fntras&anjnde av Stmt



YE#n lo'4' Själv går jag ännu längre. Jag förlänger p1y-sidorna strax förbi vingens
bakkant. Jag monterar också 12,5 mn tjock balsa med fiberriktningen på tvä-
ren rnellan notorbockarna, med btirjan strax bakom motorn. Motorbockarna är
så 1ånga att de går in i vingen ett par centineter, där de sedan limmas.
Då överförs vibrationerna til1 vingen vilken hjälper till att dlimpa ut dem.

Jag är helt övertygad om att en perfekt motorgång är den viktigaste fak-
torn vad det gäl1er flygplanets förnäga att uppföra sig riktigt. Ofta skyll-
er man på motorn när det faktiskt är konstruktionen av planet som är medi-
oker. Elirninera möjliga problem redan på byggbordet så är du redan flera steg
uppe på stuntstegen när flygsäsongen börjar! /Mike Rogers/(l'rån Stunt News,
snott av red. )
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Mästarm0dgllgn " o så t u ng" -"e"""'1,""rä3"fr "!q!u::ö"f;il trL:lit'i liå:

reknik rör .{,,a *""0"r,"';;,* ;,*;,,;';;J,,i,, $li*iåixåili"iff"?,råSl.';T#xffi:d,tåhå*i.
Niis Björks s-ensationella linkontrollerade mod.ellfllqp-lt-0-1s3 -"a Jt?1lgä"-ia'.id"på, iiipar lgen öh måiar en sista-g{ng.-$u
iung", en modetl som är lika anrändbar i sår'äl teamracing stT ä;;;-äi pit"t ä"ttiilfi;;1t.i k"bin"n, som rnan dra-r i äeilon
Åo""1. niO.t sann med denna modell Slt i team och-speed A;i;r-kö-;*-faiåi".-Uodelten måtas med briinslesäker lack, L e:c
iämi på-Uodellsportens Dag team int och-6P9S^ A. Dessutom pi""tii"'r,l-n-ä""f,å-"t .t"uo"s fast med en M3 skruv. Om en
innetrar han svenska rekordet i speed A med 130'9 km/tim' modell ska vara långlivad får oljan inte tränga in -i träet -nå- I

1.1 rl tung är.tons1n1era-<r att i tur och ordning rara *:h].:1- fffff:"tffiftl":1i.tf"',f,utll,itl,lt*lltfftiii åli:fr*":
x"*t:",1,'-',":*"å*'".H'3.s.:'X'å!;i1*!ii[!"sii?1ffi *i*,*.*'#ilff äl:=i;i:,*miJiit:l::x'"'tä'l1*
snmurrå';,i:rx",",1."t*:f råä'hffhti.f'fli:HHä 

$11irtrå"ffi-}?Ttffi,[:ftård,::$_&:{ffi,i;i inärxen under itlodellsportens tf;#f #ff, * iilli';; aää'tiä'J r;itn"e{ :&11,ä:l3l"*iif *'"f.Tg',Tf.:$'g'å1#:"'?1ffå#' f att piloten utan risk tå4ss f,il;;;:-:: :;"fi;npr Ftn ohatansprart =.i;;; ;i;;lä. motoäst att prloEn u:1-1 1::--'4111 trastiåheten irå blanet. En obalanserad spinner minskar motorns
t stunder -kan släppa den ;;ffiJ;å"o-- ,iforraka vibrationer...--;*'.- med blicken, $L"L_TI| 

'-ö.å f;;'ä"-iår;;ää-;ed;; oii";; riger motor. Den sör_sta-,."iL"'- qA ] ket vikti6_i tearn::acin8. aiå niåärå*";;ä;-il;Jårr.l.i o-"fr."iö 12i't-/tfr-- ttt"a
Strömlinjeformen är till- ;;"d;-*;;;'iviiii-aäi iiitä ää iti rå äåi-å"-.. iC'varv med
räckligt epd. för .}tt I ä;; hdisiliå"."pi-äpörtäå år'en 8x-8 tumäv prast, som bata-nse! vara snabbare a9 -ae ""i". 

-å-;;;i;'ii.; 
värit 50 Zo motorfotos"". 

-90 
Vo ete\ 2O Vo

s
--I så tung ska vari snabbare al..a" iii..'i-täili;'il"r värit 50 z, motorfoiåsei-'gi-%-iii,zo zo

( I t,tr^-l^",::la,cers 
och speedmocleuer ricinolja och till detta har otq 3 7o amvln-irrat. 9g" :!gli,-Til.c:- m-ed, tycks-_det. den foiogen gör att motorn går ovanli$ länge men kanske inte

r nvbörjarmodell för u-kontroll l.ä-mpar Eig nog o :å tu,lq fullt så fort,-som med en de-i andra biänslei. Men man vinner
intg si-6å, men för en nytomling till teamracing passar den kanske en omtankning och dåirmed dyrbara sekunder.

"i*a*t, 
dÄ den är myck-et lä-ttflugen'

Det lönar sig inte, rli Uä 
"agonlattnln 

motor än en 2,5 cc 4iq . En bra motor och en bra modell år inte- nog för att vinna en
,"fiiåäörirftiii-i'a-iii"i"glr-e" [åiat""q för en motor på 180 teamtävling. Man måstc ha ett par..bra mekaniiier octr trefsiioaä
;ä;.'S[;'fr,n in.h1"rä-åifitt"". motor kan man söra motor- nerven llfekanikerna måste läri känna motor och modell gti"a-
ilä;;-";t"; iä"ä,-ärt-iiaiä"d-.ii.r år iataigmEltad, 8e var ligt innan man tävtar. De måste kunna få_ igå4g mgto-ln p{hörot
m n ska sitta- S.aj" puG""män till motorbock-arna. ,ett par.slag. Träna omtankninSSr, tiils.deieå"r pE fS sä[, 

"U-er'" r",å:., ää'u*:äi-'6vbä,-uo:,'i"äi, ,t"a*. 
.niilål':x igf,i,lf, l,ii.:,"TjäH#lt"lf,ffi"t? ffå ffi:rHiå,uirural,*!"11%:*dan kan man st8-rta i:*J:ffht:ä.lTffi""rrnavardstårka. sa *i iådtiii"lr" piråä"; ha en.kniptång i rickan! D;å skulreOro modellen ska vara

För att åstadkomma ;;;ä.t; fog rn"d u.uti- biir mam fiirst mång€ intrasslade piloter kunna klara sina modeller.

.täöti- pe-ä" Uaar balsaytornä. Limmet fÅr suga -in- -i.-träet..naTDRraLrönTEcxNING:
Ä-ä"n fäääman paettljoci*tagerpadenenay!?t-*-hklämmer I rL hrlrhård roxrooxllno rlro belerf,ett drt rlDttnEbDtr
ihop vinsfålvo-. Ä"är, r.äiiiä-{ävgkJgpq;kt'iö"uatsa. ouser- "i1?:HJTrl"lo',lifot"1:o- mm barnnak urt rrasbrkkanr
ää fiili;alii 1Äiattåtrgrad- Det-är viktigt f!t.{l-modellen r rt. rrÅrrrlia siGxsoo -- barernrrr lul iouur.rtor, tropDr-
Jäit äl iit"ätiot föglre" "insetlputsa.G 

titt (tiink på-pro' 'rdor 
och t6o-

I*:ädtgT.1'*iBlr*tti#,:llEr*#s,'.'ull* ?,'"r,fs*"jJ#Js? ffi?f":x* i

torbockarna limrnar man ihop med två t"1ä u11ii9"-"drb;k' I .Trl*#;H;*j'älTå"rå"*i.;!ttottpr'tt*
Iiöii#;d;--ä taiat* Er_g0"": med kallim. Landstället orxlooxloo EE cclloD tru rrbrL
sätts fast med fvra a-[**"" tUZi octr små plåtbitar som böjs' 2J rara ptraotrÅd tlll l'drtlrl och rporrc'
ttr"i 

"i""otråden. 
Så liiler man tanken, som ska sitts mellan I tJ ErE pltootråd llll etötctåll.

;;;ffiL ;;to"-tlo.t ." när dessa timmas ihop med kallim. Sedan l 1.0 nra plano*ld tlll 'tt'llDo''
limäar man rast r*nil-uqå-å' t'ri'p-Äää"""'.;ib_iti;t"-:^sn:i åfrm"#;,j::#r"fflt"j'ff och rodcrhorn'

rcn sätts fast och så föIjer kroppssidorna, lenan' aua spanEen I rnarustör tttt ånI. tar. dlr'Gi.t ? nD.
. och plankningen. 3rff"Ii'-4ft#*TtåTTo,T;,F,l.

t ri. :lll ocb I rt. lfg 6kruv.

TFKNIK för AI,LA 17/12 lsst, 1.;:"""".;t"å',",1i'.iå1"ttäiåå;c ocb rrcl.

F2A SPEED
F2B STUNT
FzC TEAM-RACING
F2D COMBAI
LINDANSEN UNGDOMSTÄVLIITIG
LINSKALEFLYG
HISTORISKT LINFLYG

LINFLYGETS DAG HAR FÅTT ETT DATI]M! !

Ha kärrorna i ordninsi (Garna en oldtilner! )

Qtäll upp och gör arrangernanget ti11 den succe
det förtjänar! !

För info kontakta Gert Assermark
te1. 0B- 762 69 77 (Jobb rror jag, red. anrn.)
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MALLORCACOMBAT 2/3:e Nov. 1991 ....av Håkan östman

För första gången någonsin åkte jag ner ti11 Mallorca på sernester! Anled-
ningen var att jag på EM 1 Polen blivit informerad om att det gick en inter-
nationell conbattäv1ing där. Jag tyckte det kunde vara lägligt eftersorn våran
säsong var slut och hösten stod för dörren här herrna. Dessutom hade jag inte
fått nog av den här toksporten.

Nåvä1, vä1 frarnme på flygplatsen- ik1ädd ryggsäck, resväska och nodellbag med
tio rnodeller, (vä1 överdriveL visade det sig)- möttes jag av lan McnTosh, arrang-
ör av tävlingen. Han körde mig till hotellet som var trestjärnigt och fullt
dugligt även för den mest kräsne.

Första dagarna från måndag till torsdag vardetr-som-gn-vailtg semester med bad
och sol. På torsdagen började modelltokarna droppa in. (Tävlande från 6 lander-
c:a 25 deltagare) FOrst kom Trifonov och hans nekaniker från "Sovjet".(Känd
silvermedaljör från EM-85 i England. ) Sen dOk engelsmännen upp.
Roligast var nog när Jari Valo från Finland dök upp, iklädd sanma skitiga shorts
som man har vant sig vid att se honom i de senaste åren! Vädret var superbt den
tid som jag hade semester, måndag ti1l fredag.

Lördag morgon var det dags för tävling. Vid hotellet var det soligt och varmL
son vanligt så Jari och jag åkte ti11 tävlingsplatsen endast iklädda shorts
och t-shirt. Väl framme såg vi att vädret hö1l på att ändras. Så fort det var
dags för mitt första heat, så kon dessa svarta regnobjekt farande från bergen
med ett speedflygplans hastighet! Arrangörerna beslöt att köra heatet ändå.
Så snart heatet var över, korn solen fram. Precis sanna sak hände mig i andra
ongången. De två första heaten fick jag al1tså flyga i störtregn. TYPISKT! !

Sorn tur var hängde det regnrockar överallt i form av sopsäckar som 1ätt
konverterades med hjä1p av saxar och modellknivar.

Den första dagen genornled vi två omgångar i detta då1iga väder. Inte
rekt vad vi tänkt oss! Men jag hade väl egentligen ingen anledning att
rnissnöjd, då jag hade vunnit mina två första heat mof två spanjorer.
Eftersom jag skriver detta i efterhand och inte under tävlingen har jag
rt att komna ihåg de övrigas heat och hur de slutade.

Nästa dag bjöds det på strålande väder och många fina heat.
Tredje omgången fick jag lite tuffare motstånd än tidigare i form av Hentchel
från Tyskland- även det gick vägen. Fjärde orngången nötte jag Jari Valo från
Finland. Efter ett heat med två krascher och en trasig rnodell för mig stod
jag sorn segrare på mer klipp och flygtid, efter ett gott arbete av mi-na
mekar, Trifonov från Sovjet och Tom von Maurik från Ho1land. Nästa heat vår ;

jag rnek åt Tom, som f1ög mot engelsmannen Lieper. Detta heat var kanske det
bästa heatet i tävlingen efter utsökt defensiv flygning av Tom, som så små-
ningon också vann heatet. Tom ingår i det fruktade holländska landslaget.

När det blev dags för femte omgången stod det klart att jag skulle möta
Marvin Jones från England(VM-2:a 1990). Jag rnötte denne lugne engelsman i år
på EM i Polen och förlorade. Det var alltså dags för revansch! !

Det blev den första förlusten för honom i denna tävling- han hade tidigare
slagit en av fd sovjetunionens stoltheter Trifonov från Moskva.

Nu var det dags för sjätte omgången och jag stod fortfarande utan för-

di-
vara

svå-

l!

lust! Man får förlora en gång när som helst i tävlingen och jag
de utan förlust så ftlrutsättningarna var ju väldi-gt goda.
Nästa heat var mot Tom von Mauri-k, som jag tidigare i tävlingen
med "as a team". När heatet startade hade jag taktj.ken klar och
gång gick det vägen. Jag vann rned 3-1 i klipp och var nu såimst

var den en-

jobbat ihop
även denna

trea i täv-
lingen.

I sjunde ongången var det inte så många kvar. Det var jag, Marvin Jones
och Trifonov. Jag hade inte mött Trifonov tidigare men nu var det dags.
Det första jag gjorde var att klippa hela svansen av honom. Då tänkte jag
att nu är det kört! Men jag fick ett superläge med möjlighet att göra mig
av med hela rnin serp och det gjorde jag. Nu var det alltså 1-1 i klipp och
jag tänkte på ornflygning, men min serpentin hade trasslat in sig i hans

linor och gjort hans plan okontrollerbart. Följden av detta blev wingover med
krasch och jag stod som segrare. 

FocT_s +
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Därefter var det dags för final. (Konstig sådan) Jag sju vinster plus ing-
en förlust. Marvin hade fem vinster plus en förlust. Trifonov hade sex vins-
ter plus två förluster(utslagen) men ändå chans på andraplatsen. Så om Marvin
hade vunnit båda healen hade han vunnil tävlingen, om han vunnit ett heat hade
han blivit tvåa. MEN nu var det så att jag vann min åtLonde raka seger och där-
med hela täv1ingen. Trifonov tvåa och Marvin trea.

Det blev en bra avslutning på semestern måste jag säga!
Som pris fick jag fick jag en stor fin pokal, trodde jag, senare på kvä11en
upptäckte jag att det var en askkopp, då a1la askade i mitt pris!

Denna tävling är aLL rekonnnendera för a1la svenska combatflygare som
lycker att säsongen är för kort här hemma. Ett stort + ti1l arrangörena förr-
esten I

iloppas vi al la möts på LINF'LYGETS DAG i vår I

]Jåkan 0:;tman, \täsby }lodel 1 ll vltare .
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TÄWINGSKAI,ENDER 1992 KLÄSS F2.

Daturn:25,/4
TävIing: Brunnsklippet
KLasser : F2D+slowcornbat
Arrangör: Ronneby MFK
Klubb: K048
Kontaktman: Christian JohanssonTelefon: 0457/2 43 gg

Dat\m.26/4
Tävling: Vintertävlingen
KLasser: F2B
Arrangör: Kunqshamns MFKKlubb: O053
Kontaktman: Conny Äquist
Telefon:031/19 ag l6
Datum: 9-IO/5
Tävling: Vårtävlingen
Klasser: Al,1a klasser
Ärrangör: Söderrä1je MK/öSFKKlubb: 8267
KontaktnaD: Staffan HovmarkTelefon: 0755/3 12 17

Datun:17,/5
Tävling: Snapphaneklippet
Kl-asser : F. 2O+s lowcombåL
Arrangör: Ronneby MFK
Klubb: K048
Kontaktman: Christian JohanssonTelefon: 0457/2 43 Bg

Datum:23-24/s
Tävling: OxeIöpokalen
Klasser: AIIa i<lasser
Arrangör: OxeLösunds MFK
Klubb: D103
Kontaktman: Hans Fällgren
TelefoD: 0155,/1 56 86

Datun: 13/6
Tävling: Windnill. Cup 92Klasser: F2B+semistunt
l5rlngör: Tretleborgs MFKKlubb: U134
Kontaktman: Lars Roos
Telefoa:0410,/1 02 g3

Daturn:14l6
Tävli.ng: Solnas pokal.
Klasser: F2Ä, F2C+Good-year
Arrangör: Solna MSK
Klubb: 8256
Kontaktman: Ove Kiellberg
Telefon: O8l89 81-63

Datun: 15-16/B
TävIing: SM
Klasser: A11a klasser,Good-year+LindansfinaL
Arrangör: MFK Galax
Kl-ubb: A006
Kontaktman: KjelJ. Axtilius
Telefon: 08/774 49 ts
Datum: 2218
Tävling: Vänersborgspokalen
Klasser: F2B+F2D
Arrangör: Vänersborgs MFK
Klubb: p036
Kontaktman: fngemar Larsson
Telefon: OS2I/I 12 IO
Datun:23,/g
Tävling: DM
Klasser: Alla Klasser
Arrangör: Respektive distrikt
Klubb:
Kontaktman: -
TeLefon: -
Datum: 29-30/B
Täv1ing: Väsbyklipper
Klasser: F2D
Arrangör: Väsby MF
K]ubb:8273
Kontaktman: Mats Bejhen
Telefon: 0760/B OL 19

Daturn:5rl9
TävIing: Västkustträffen
Klasser: F2B+semistunt
Arrangör: Kungsbacka MFK
Klubb: N 33
Kontaktnan: Stefan Lagerquist
Telefon: O3OO/2 66 84-

Datum: 5/9
Tävling: Västerås
Kl.asser : F2A, F2C+Good-year
Arrangör: Västerås FK MFS
Klubb: U044
Kontaktman: per Stiärnesund
Telefon: O2I/IL 42 34

SMFF
Lingrenen

Datum: 12-13/9
Tåvling: Galax oPen
Klasser: Alla klasser
Arrangör: ![FK Galax
Klubb: A006
Kontaktman: Kje1l Axtilius
Telefon: 08/774 49 L5

Datun: 2719
Tävling: Hösttävlingen
Klasser: F2A,F2c+Good-Year
Arrangör: Haninge MFK
Kfubb:8039
Kontaktman: Per Ehnvall
Telefon: O75O/2 12 14

Internat.ionel 1a tävlinqar

NM: 6-816 Aalborg
vulz 2O-25/7 Tjeckoslovakien

Stockholrn L99L-L2-27
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