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LINA nyhcl sbl adet för
nrc(llcmnitr i Sveriges l,i,l
I I yllar:c:t lllt Lcssclräm-
Jarde äv SLunt. lJlådet
behandlar dock alla for-
nlcr äv I inl 1vg. Syl tet
ned S. L.1 . S. och LINA
är bl.a. aLr bidraSa t ril
lrnf lvgct s Lttvcckling
8enom at L sprida kunskap
skapa konlakter, fdr
medla nyhe ter, publi-
cefa ri Lni ngar sanrt in-
formera om taivlinSar
och resultat.
LINA utkonurer med ninsl
4 numrner per år-
Bidrag li 1l innehå11et
mottages tacksamt av
redaktlonen I

Ingen censur eller för
kortning av inkomna bi-
drag utan bidragsgivarens
tiIlstånd.
Prenurneration= medlem-
skap i S-L.I.S- kostar
60:- per år. Norden i
övrigt 80:- per år.
Insättes pä PG 96 34 51-0.
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t\o

U"

Ordförande:

Johan Isacson
Donherrevägen 4
161 40 BROMMA

08-25 37 60

Kassör:

Ove Andersson
Åsgåtan 2C
724 63 vÄsrERAs
021-73 t7 42
Vardagar 17-l7.lt5
eller efter 21:30

Sekreterare:

wil1y Blon
Evalundsvägen 40
138 00 iir,TA
oB-7133272

Redakt ionen :

En magnifik stmtkärra- A1 Rabe-s Sea Fury.
vann Us-Nats 0pen stlmt 1972 och 1973. Sr 60,
kopplat sidroder, v-form m.f[. [inesser.

WIND}IILL CUP.93, . ,

...b1ev lnstäIld den 16:e maj pga funktionärsbri s t !
Meningen är att tävlingen ska11 b1i av, så den 2B:e
augusti 8ör vi ett nytt försök. Hoppas ni kan kor ra

Vä1kormå ti]1 den sista VindrnöIlan! Nu ska11 verket
bort, häiondan försökte don;!sp4i!94 bort snurran! Det
gick inte. I förr:a nuFt av LINA fanns uppgifter om
lävlingen, de gäller fortfarande. Den 28:e AUGUSTI
var det a11tså, träna ti11s dess. /La.s R- TMFK/

OMSI,AGET: Nöjda conbatlirare- Doroshenko och Ostnan-
efter segern i Sverdlovsk I vintras. Läs artjkeln i
MFN, dom hann före oss! Bra att naterialet hamnade
där del behövs.

/"/iTzrazrcTr:yck och distribution:

----

fZzL- /< 3Lars Roos
Slussgatan 6
231 62 TRELLEBORG
0410-102 83

/ 14 /777./v a t/ /.t.,, usf/ ./-/ /1 - /<./Ove Andersson
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Verksanhetsberättelse fiir SLIS 1992

Styr€lsetr har under året bestått av:

Ordförande! JohatrIlacsotr

Kassitr OvcAnderssoo

Seketerale WiUYBlom

Revisoter har varit Manin Lindström och Per Stjåmesund'

1. Nytt förslag rill stadgar har utarbotats. Förslaget har varit utskickat i LINA och ej för-

aslett trågra Protest€r.
Håmed ans€s de nya stadgama gällå, \'arigenom den tidigare regiolshdelniDgen upp"

- hört att g?ilta.

2 Dekaler förföreDingeD. har tagits ftam- \4 tackar Erik Bjömwålsom ntat dekaleo'

respcktive Gert Assermark som skött be'ställtriDgen av dekalema'

3. Ytteiligar€ ritdngar har besuilts til "SLIS RitDilSsservice"'

4- Fyra lummer avföreningens Eedlemsblad LINAhår ulkonrDit Vi tackar brs Roos

såm varit redakör, sant-Ove Atdetssod och Conny Sahlitr som ansvarat för trycktritrg

och distributioo.

5. SLIS Bedlem$egist€r hår lagts upp på dåts av Johan Isacson'

6. Förtryckta hbetalnitgskort för postgilo bå! tagits Aam av Ove AtrdelssoB'

Wilty Blom - S€ketclare

195)3-{2-{7

Protokoll från SLIS-årsmöte 1993
Närvaraode: Ov€ Anderssoo, Willy Blom, Johan lsacson

g 1 Ordföranden Johan lsacson fö*larads rnölgt öppnal.

$ 2 Mölet ansågs i laga ordnlng utlyst

$ 3 Dagordningen lastställdes.

S 4 Wlly Elom valdes att iåmle ordföranden iust€ra å6mö'l$protokollel.

s 5 Föregäende ämölesprolokoll gicks igenom odl godkåndes utan anmårkning.

I 6 verl(samhetsboråttelsen {se bilaqa) qodkändes Itter komplettering mod inlonnation om
' datoriserat medlemsregisier, sarit aiskafiande av inbetalningskorl f& postgito.

S 7 Kassörens rappolt och revisoremas kommenlar€i
Antal rnedlemmar är I 992 vat 1 06 (tikegåendo år I 05).

vid slutet av är 1992 hade lör€ningen SEK 9.849:94 i behållning (löregå€ftle år SEK a.'+51:1i )'
av revisorema oodkänd kassaraoport sal(nad€s. En av rovisorene hado dock munuig€n godkånt
kassarapo.t€n,-och den andta revisom hade tillgäng till tapporten Undersklwn oc{l godkånd
kassarapporl komn€r atl uppvisas senarg.

S a Sittando styrelse odt rovisorcr valdes:

Oadlötands: Johan lsacson, Seketgråte: Willy Blom, Kassö.: Ove Andersson, Reviaorer: Per
Stiämesund och Martin Lindslltm.
Även redaldören lör LINA. tårs Roos, omvaldes filed acklamation.

6 g Medlemsavoiften löt 1994 faststilldes till SEK 7o:- lör Sv€rige, och SEK 9o:- utantör Sv€rige'
' dvs en genoimgäende höining av m€dlomsavgiften mgd SEK t0:-

Ove Ande6son inlor.nerade om atl SLIS exlrakostrlad tör ullånd9ka modlemmar-år SEK '16:40'
åä; öGi;:äö ;tt öfis-uoi ståioi eventuetia €xrakoslnader och dådör inte höJa rnor ån ved

som angivits ovan.

5li5



S loJohan lsacson inlormerads frän SMFF'S grenstyrelsefixitg att han nu år ordinarie (1:a) lodaamt- 
tör stunlutskottet (F2B).

Dessutom m6dd6lades alt rggler och bo(&imning i stunt (F2B) komry€r att ändras något i enlighet
med del nya regelhåttet "F2Judging Guide" som ännu ej översatts till svenska.

S 11 Ove Andersson tortsätter (under protoso att trycka ocfi dislribuera modlomstidnhgen LINA. Ove
undersöker mdiligheten atl fä hiäp med d€tta.
Johan lsacson lyssnar rned Stefan Lagerqvist och Erik Bjömwall i samma årendo..

$ 12 Boslutades att nästa ås ä'smölo kommer an hällas hos Ove Andersson, med möilighet till bosök
i Ov6s hobbyverkstad.

$ 13ordtöranden lörklarado årmölet avslutat.

Stockholms nya

Stockholos Låns ModcMygdisEikt
och nodeuflygkhf,bd Galax har gått

saoman om aE ge Srocl'llolms lilns

lirflygo en utonordendig uihingF-
odl tlvlingsplars för alla sortes
linflyg, såvå över betong soa gds.

Defin fna linflygpldliggs! vid
'NoIIa Ptafian" på före dera F 18

TUuinge. Det goda $.marb€te s@ har

dablerats mellan pla$chef€rl major

Owe Heö och Ga:ax lrat t!"4d a&'lal

Bedfön ar de två s€nasrc år€ns sM i
linflyg ha! hållts på Tu[inge. Tvl
målade betongcirtlar och wä cirtlar

över gräs fims.

Som loed de flesta fina eöjudaiden,
finIE dct även i de$a fau en liten
hke. För att få modellflyga ktävs
medleoskap i modeUfl ygklubbcn

Galax (sama6etsav8let kråver detta).

För as ir e alla linflygar€ i Stock-
holmsområdct ska behöva låmna siru
'lEmmatlubbai'. inför MFK Calax
eE gäsmedlemsskap til en kosEud
av l5rA3.l9ode"dr. Denr.3 koslnad :i!
til för ad tåcka hanteringskosmaden

av tillstnden och ger ett mcdlem-

skort som kan visas upp i vakte&

Ti st rdet gdller enbafi för ftodcll-
flygning med linslyrda modcuflYg-
plan vadagkvå[ar, lördagat och
söndagar. Iblafld kån andra akdvitE-
t€r, militäa och civila, råda pA

Tullingc och dA måste vi ölja
vaktpersonalens a[visningar. vi har
ingen absolut råttighea atl modell-
flyg. på Tullirge, utr! det ;ir cDban

genom platsclrcfens v?inliga tillloöte&
gående soD det ä möjligt att få
tilltilide till områdei,

Observera! att endåsl svenska
medborgare kar €rhiudas tillträde
till Tullirge eftersom det år militårt
område!

Välkomna dllTullinge och "llorå
Plasan".

WII Du bli gästmedlem i MFK Galax och
få fiyga på TItIIinge? Kontakta i så faII

KjeII Axtilius teL A8-774 49 t5 elier
Joänsson tel, 08-711 7994.

ilEW J331, F()X 35
IIATUNING

a SUPERPOWEi- n H.t. Plu5.

. UGHY WETGHT - 516 02,

. ,e5o N^T,oN^L & ,NrEnN^roN^. I 4.95

AnfOl.D & fOX Gll{ttnl G CO., 74ol Vorno Ävc', t'1. Hollyvrood, Colil.



SM i linflyg 7-9 juli 1995

Tävlingsplats:

Huvudarrangör:

Tävlingsklasser:

Tider:

Falköpings flygplats

SMFF Lingrenen

,(

T2A, F2B, F2C, E2D

Riksmästerskap
Slow Combal
Seni Stult
GoodYear
Lindansen

Onsdag 7/7
Slow Combat
övriga klasser -
Torsdag 8/7
t2A I
Träning
F2A II
F2B I
F2B TI
Lindansen/semistunt

Träning
F2C II
F2D c:a 20 heat
coodyear träning
Goodyear I

Etedag 9/7
F2Ä Träning
F2A IIl
F2B III
Lindansen/semistu!t
F2C Semi I
F2C Träninq
F2C Semi II
F2C Finaf
F2D rest. heat Final
r.2D Final

9. 00-15. 00
tråIIing

11 .00-12.00
14 .00-15. 00
15.00-16.00
08.00-09.30
13.30-17. 00
10 . 00-13.00
10.30-11.00
13 . 00-13.30
13.30-14.00
10 . 00-15. 00
L2.00-72.30
12 .30-13. 00

10. 00-11 . 00
11 . 00-12. 00
08 . 00-09. 30
11.00-14.00
09. 00-09.30
L2.OO-r2 .30
12 .30-13.00
13. 30-13.45
09. 00-13 , 00
c:a 12.45

NSEN

Linflyget
en dan

@
LINDA

s



Deltagaravgift:

Anmälan:

KontaKperson:

Bankett:

Lindansen -93:

,Juniorer - 85
Seniorer - B5
SMFF står för
l indansen.

kr
kr
deltagarna i

SMFF senast 93- 0 6-15
Inbetalning och amälan till
pq.518165-6
Änge slM-93 och tävlingsklass

För lindansen:
SMFF Expedition
Box 1oo22
600 10 Norrköping

Hans Andersson
Barnängsgatan 36 vrI
116 20 Stockholm
Tele 08-64 33421

sl,t-veckan avsLutas
bankett. särskild
till sMrF.

på lördagen ned
anmälan görs

övemattning:

Förtåring:

Ilar du behov av gällande regl'er för
tävfingen eller vi11 du ha
ytterligare information, kontakta
Gert Assermark 0151-10114.

Deltagarna organiserar detta
sjäIva. Se särskild information.

Konmer att finnas på flygplaLsen.

lnformera alla om SM-veckan i Falköping.



FAMILJ EPROGRAM FÖR SM.VECKAN PÅ ÅLLEBERG

Mändag 5/7 14.00 - c:a 16.00
Vi räknar med alt många anlånt under dagen och är nyfikna på vad
Älleberg är och börjar därlör veckan med en rundvandring.
Ta på oömma kläder!

Tis dag 6r/ 10.00 - c:a 14.00
Utflykt med buss lill Ekeberga Blomsterträdgård, rundvandring i

trädgården därefter picknick på plats.

Pris: 4o:-/pers, barn under 12 årendast 20:-.
I priset ingår bussresa, ostlunch samt katle eller låsk.
Ta med något att sitta på och vartör inte något gott att dricka.
O-8.S. FöRHANDSANMÄLAN!!!

OnsdagT/7 19.00 - Långt in på natten
GRILLFEST! Vi lår buifdtallrik med grillad gris, bröd och sallad för det

löjligl låga priset av 30:-/person.
Försäljning av dricka sker på plats.

Torsdag 8t7 09.00 - c:a 16.00' Utllykt till borås med möjligheter att besöka llera av dess akliviteter.
Djurparken, badet, Ellos, Hobbex som förhoppningsvis har en alldeles
nyöppnad butik att visa upp, m.m. m.m.
Avlärd Alleberg 09.00 ankomst Borås c:a 10-15
På egen hand gör man sedan vad man har lust med.
Hemlärd lrån Borås 15.00 ankomst till Ålleberg c-.a 16. 15

Pris; 4o:-/person, barn under 12 år gratis i förälders sållskap.

O.B.S. FöHHANDSANMÄLAN

Fredag 9n C:a 20.00 (efter prisutdelningen)
Avslulnings banketl. Plats Alleberg.

Pris: 150:-/person.
O.8.S. FöBHANDSANMÄLAN ETT MÅSTE!!

FÖRHANDSANMÄIAru CÖNS FÖRE 30/6 TILL:

KAJ SKÄRE 0590. 123 17
JOHAN LOVEN 054 - 57 23 61

H SES PÅ ÄLLCETNC



åv Staffan Ekstöm

På VM:ct i Kiev 1988 börjadc jag att t;inka på att skaffa någon ersättning till 5T46. Johlm
Ähling använde där en OS46VF (bakutblås), Denna motor imponerade på mig. Han hade
filat i acn för att ändra tidema och d?irmed få bättre stuntgång. Att motom hade bakutblås
vff iu ingen nackdel eftersom man då kunde leda ut avgaserna under modellen. Man fick
då en snyggare modell och mindre oljekladd.

Våren l99O hörde jag talas om avstämda pipor för stunt. Motorcr som användes var bl a
OS46VF. Motorerna kunde använda.s direkt ur lådan.

Fördelarna insågs snabbt:

' ty\iJe. inscn acceler.rlron vid llygnrng i bläsväder
. inlen eller n)vcket lite olja att torka av efter varje flygning
. mindre vibratloner frän motom
. ingen ljuddtmparc som sticker ut på modellens sida

Efter VM i Frankrike samma sommar d:t två pipk?iffor deltog varjag övenygad om att
detta var den rårta vägen att gå.

Efter samtal med Randy Smith beställdes pipa och propeller ifrån honom.
Motor(OS46VF) inhandlades på Roffes modelflyg i Stockholm till ett bra pris

t99t var den första pipk?irran klar- Med q:irilar i magen lyfte k?irran med motom på ett
varvtal av ca 10500 rpm. Det kändes lite ovant med ett så högt varvtal samtidigt som
vanriden låg runt 5,5 sekunder. Efter ca 20 vary bödade motorn öka i varvtal. Ett antal
varvikändeisom 200) senffe stannxde motom, kraftigt ö\'erheitad. Efter att den svalnat
sraflades den pä nytt. Den gick stadigt på 10500 rpm med samma nålinst?illning som
ridisare. K,irra; lyfte och eftör ca 20 varv ökade varvtalet med ny överhettning som följd.
Näiia rank skn-rvädes nålen ut, men med samma resultat. Efter samtal med Randy smith
justerades pipliingden så att den blev liingre, men inte heller defta gav något resultat

Nästa flygtillfäile, denna gång i Trelleborg j u sterade s piplängden irnnu mer' Den var nu
flera tuml?ingre iin rekommendationema trån Randy Smith Molom varyade lorlfårMde
upp efrer ettiag. Ända fram till nu hade piptryck anviints, med och utan lestdktor som
bäikrivs i pipritikeln (Ltna 3,4192].av Johan Isacsson. I ett sista desperat försök togs
trycker bon och NU(!) gick motom hela lanlen ut ulan varvtalsökning
På fälter i Trelleborg hade eftermiddagsbdsen börjat som den brukar. Kuirran visade inga
eller mycket små te;denser till acceleration i manövrama. Man kiinde också att det fanns
gott om kraft i otorPaketet.

Säsongen ut kördes utan piptryck. Orsaken till stoppet i pipan är fofifarande inte utrett
efterso=m en ny 3 bafflan pipa inhandlades. Denna fungerar utmiirkt med pipryck.

Eftersom jag anvainder en klunktank som är ganska hög(Sullivan RST 602), kanjag inte
kan lä matarröret att ligga i nivå med insugningsrörct. Detta löses genom att
lufinings.öret går mkt in i tanken och slutar mitt i(alltså ingen uniflowtank). Röret kan
sedan böjas upp eller ner för att på så sättjustera så att motom går lika vid normal och
inverterad plan ykt.

En lustig sak som inträffar vid start är att det ta. ganska lång tid innan varvtalet
stabiliserar sig. Efter ca I minut har det ökat ca l00O rpm. Om detta beror på dålig
kylning eller om motorn har fått stryk vid överhettningfina vet jag ej. Jag har öppnat upp
luftintaget för kylningen utan resultat. Eftersom pipan inte iir slät så kan varvtalsökningen
också bero på an skarven mellan gummikopplingefl och pipan inte är eller förbltu helt tät.
Detta skulle kunna lösas genom att man med glasfiberväv och epoxy(värmetålig) jännar
tilt pipans iinde. Viktigt är också att pipan och avgasrörct(headerpipe) är lika tjocka- För
att få en tät anslutning mellan motor och avgasröret använder jag Plastic Padding:s
"Ga-sket", som :ir en flytande packning. Den påve.kas inte av v:irmen.



Kroppskonstruktionen lr likadan som Bill Vcrwage's Junar, så kylningen borde inte
vara niigot problcm. Nackdelen med den här lösningcn är att det är besviirligt a iusrera
piplängden. Dctta ärju ganska väsentligt att man kan experimentcra första gångcn man
bygger cn pipkärra. Bättre lörstagångskonstruktioner är att ta efter Allen tsrickhaus-s
Arcturus eller Paul Wdker's Impact.

I pipaftikcln(Lina 3,4/92) sägs alt piplängden mäts från cylindcrns mitt riil den punkr där
den expandcrande koncn slutar. Detta iir ej korrekt. I dcn här typen irv pipor är det
baffeln som bestämmer längdcn(enligt Randy Smith), alltså mäts liingden från cylindcms
mitt t ill fii|sla baffeln.

Dc lörväntade fördelarna med att använda pipa stämde väl överens med vcrkligheten,
förutorn ljudnivån som 

'ag 

inte tycker är så 1åg som jag hade förviintat mig. Kanske beror
detta på att det högrc varvtalct gcr ett annodunda ljud jämfört med konventionelia
stuntmotorer. Den största iördelen :ir att det går åt mycket lite papper att torka av
modcllcn med. Det år endast olia på kroppens bake underdel.

Nackdelar med systemet flnns även om de är få. Det går åt något mer bränsle per
flygning. Dcssutom änv?inderjag l07o nitro, vilket också ökar kostnaden. Nackdel är
också att liimpliga motorer kostar något mer:in en standardmotor, men å andra sidan
håller en motor ganska l?inge.

Det är ganska svårt att höra när man har rätt nålinställning. Man kan använda
vaflr:iknare, men det nog ändå biist att liira sig att höra när man har rätt nålinställn ing.

Anviind alltid luftfilter eftersom ABc-motorerna ä ganska kinsliga fttr sk.aip.

Även om motorema med ger betydligt mer effekt ?in standardmotorer, så iir de tyngrv.
Ditför Zt det fortfarande viktigt att bygga lätta modeller.

PROP-TIPS FöR FOLK PÅ HOCVARV

Funderar du på atL försöka dig på avstämd pipa för stunt? E1ler kanske hög-
varvig schnuerlemotor ned standarddzinpare? Det 1är också fungera bra.
'Iycker du att en speciaf Bolty pip-prop för 250 späIm är lite vä1 dyrt?
Här finns ett afternativ; APC 11,5x4 e17er 12,25x3,75. Dessa ä. avsedda
för stunt och kostar bara c:a 3 resp. 4$.Prisuppgift från Model Aviation,
vad de kosLar i Sverige vet jag ej, jag komner just nu inLe ihå8 r'en son
sä1jer dem i n:ftnda land. Natans Hobby?/Red/



STUNT
"STUKA''
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PaulWalker is planning to show up at conlests in 1993 with some-
thing that is quite a depanure from todays typical stunt ships! He is
putting the llnishing touches on, would you believe. a "B-lTFlying
Fortress"!! Ifhe hadn'tsent the abovephoto I would have thoughti!
an April Fool's joke. It should be on its maiden night just abour the
timeyou rec€ive this issue. It has a 76" wing span with a total wing area

of900 square inches. Is full-up flying weight will be 85 to 90 ources.
It ispowered by fourOS l5 FP's tuming APC 8-4 props. Pauisaysit's,
time to have fun!

c_4

c-2

F-2 I canjust here his acceptance speech after win-
ning this year's Nats. "I'd Jike to thank my
coach, Don McClave, my co-Pilot, mY

navigator, my bombadeer, my b€lly gunner, my
tailgunner, myfighterescort! Mywhat?!!!!

,d5 
'RE 

LfS OUTLIN'S

./. TOP fUTE PFOPELLIR

z'ir"^.rt{

NOiE: r.€l r arN6€s THROUeT-
OU' FOR FI-PS ITD €LEV^TOR

l\,.



RICINOL]Ä? SYNTET? PROCENT?
Här får du dina oljefrå8or besvarade
av en auktorilet på stuntområdet!

av Randy Snith

Trevligt är det när motorn spirmer soin en nöjd katt och kör genorn programrnet
växlande me11an 2/4 takt exakt där DU vi1l.
Tyväir är det inte a11tid så, många gånger hostar, fräser och spoLtar de och
är totalt omedgör1iga!
En av de vanligasle anledningårna ti11 dåligt uppförande är "opassande" br.äns-
Ie. Bräns1el är en av de mest kritiska aspekterna när det gäI]er modellnotorer.
Använd räLt soppa och du närker säkert inget. tr'e1 soppa kan verkligen få dig
ur gängorna e11er värre, få din motor att vrå1a , gå oj:tuEt mn rm utan någon
pålitlighet överhu\,'udt age t .
De flesLa konnnersielfa bränslen idag är på syntetoljebas och är blandat för
R/C-sportflygarnas behov. Dessa bräns]en är vanligen rätt så oljefattiga-
1,2-1,5% är typiskt. Detla duSer inte til1 stuntbräns1e! ! Del firms nån8a an-
ledningar t111 detta nen viktigast är del faklun att vi inLe kör våra nolorer
på ful1 tvåtakt, utan snarare en bredbandig fyrtakt och r:ik tvåtakL.
Så snart du vilf ha Dotorn att s1å av och på i manövrerna ("4-2-4-break")
så begär du lnte enbart atL oljan ska11 snörja utan också kyla notorn.
Enda sättel att lyckas ned, "4-2-4" är att vänlla och kyla konponenterna i
förbränningsutrynnel hastigl. Detta faktun gör att oljenängden blir kritlsk-

den oförbrända oljan ska11 ju ta ned sig värnen ut.
För många år sedan innehö11 de flesta bräns1en endast en ty? av olja niimligen
ricinolja. (Castor oll, red a r.) DeffIa räknas lin i dag son en mycket bra olja
ned många goda egenskaper, men också red några dåliga. Bra egenskaper är att
den tar ned sig värne ur notorn, och att den har en god be1äggningsförnåga
på a1la ytor, specieflt heta sådana. Då1iga egenskaper är att den bränner
fasL på kolvsidorna och i ringspårel och alla andra ställen son är heta nog.
Den koksar också igen förbränningsruntnet. Allt detta orsakar extra friktion och
värne och kan i sinon tid fördärva motorn.
Alternativet ti11 ricinolja är en s]-ntetolja, nästan a1la korurersiella bräns-
1en innehå11er sådana och det stora flertalet är hels)'ntetiska.
Så gott som a1la tillver.kare använder en s)'ntett'? som ka11as polyalkylene-
glykoler. Dessa tillverkas nestadels av "alkoholstar.tade linjära polyrnerer
ur orfpropylengrupperna " . (fritt översatt av red.) Dessa tillverkas av flera
företag och är tillgängliga i ett stort antal viskositets och viktklasser.
Denna ofjetyp (rättare sagt snörjnedelstyp, red anln.) är en modern version
av de ganla Ucon-oljorna och även dessa har bra och då1iga egenskaper.
Bra egenskaper: Mycket bra smörjnedel utan att irmehå11a något vax, över1ägs-
na belastningsegenskaper, antislitegenskaper, notsLåndskraftiga not avfalls-
bildnin8, hög filnsLyrka, sarnt medverkar de ti11 att hå1fa notorn ren.
Dåliga egenskaper är att de ger inget rostskydd i sig sjä1va, de be1ägger
inte heta ytor lika bra som ricinol.ia, och de brirmer upp vid höga temperaturer.
Som slnes har båda tnerna bra och då1iga egenskaper, därför fungerar de
nycket bättre sammnblandade än de nånsin sku11e kunna var och en för sig.
Detta har jag under rnånga års flygning och "research" bllvit helt övertygad
om, och du komner sjä1v också att upptäcka delta.
Nyligen hade en konpis en motor som snåtade tifl sig i progrannnet och gick
nycket opålitllgt. Den enda förändringen vi gjorde var att göra en flygning
med nitt bräns1e i tanken- Nu gick notorn mycket jämnt och fint, och växlade
fint till tvåtakt när nosen pekade uppåt, och direkt tillbaks til] fyrtakt
när nosen vandes nedål i8en. Vi skifLade me11an hans och mitt bränsle några
gånger och resulLatet blev a11tid det samna.
Det skuI1e vara ku1 att kunna avslöja aLt det finns en bränslefornel aD
son passar aIIa notorer, men så är inte fa11et och koinnrer he11er aldrig atL
b1i det så län8e vi har så nång,a olika motort)?er och körsti1ar.
Ja8 kan dock ge en bra formel för va,: och en av de olika motortyperna.
0n du väljer att köpa färdigt bränsle, vä1j en leverantör som kan feverera
bräns]e med jiinn kvalitet och son antingen kan blanda det du behöver, e11er

som redarr titlhandahå1ler passande bränsle. /--oz{t - -
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Köp inte av sådana sorn inte vi1l avslöja oljetyp elter mängd e1ler sorn påstår
att en sorts bränsle fungerar i alla motorer!
För notorer som Fox 35, 0S MAX 35 el1er ä1dre Mccoy eller KB notorer ska1l
nan använda bränsle med 28X olja, 1:inpligen 50/50 ricin/syntet. (ör inte
s)'ntet i en gamnal notor son har avsevärd gångtid ned ricinolja; s)'nteten
löser upp ricinoljeavlagringarna på kolv och cylinder och så står du där
med den utslitna notor du egenLligen hade från början.
Fiir notoref ned större vevaxefbussningar och bussade vevståkar såsom OS FP
och }TACNI]I'I-GP serien, passar 23-257" 50/50 blandning utmärkt. För ST 46 och
ST 60 och de flesta andra kullaglade stuntmotorer pasear 23% 50/50 blandnlng
bäst,
Pipnotorerna(Schnuerte ABC, ABN, AAC etc.) gi11ar tite mera sJmtet, här re-
komrnenderar jag en blandning av 15% s]'ntet och 7X ricinolja. Detta fungerar
bta i oPS, 0S MÄX VF och även i SI 51 inotorerna.
Kör också in notorl ordentligt! Detta kan omfatta allt från sex tanka]. ti11
kanske 10 liter soppa för en de1 motorer. 0S t.ex, rekonnnenderar 2 tim. i
inkörning.
Använd stuntsoppan du flyger med och gör inkörningen i bänk, detta är det
enklaste och bästa sättet atL göra en korrekt inkörning.
Använd en propeller. med 1" nfndre dismeter än du flyger rned och 3-4" stigning.
Då kan motorn rotera rånga fler varv per körning. Börjå ned en mycket fet
fyrtakL för motorer med gjutjärrFkolvar oah notorer ned kolvring, &jrefter
korta Lvåtaktsr:usningar. xfler: korrekt körtid ska11 r0otorn kunna gå på två-
takt utan att hetta upp och gå snålare.
För ABC, ABN, och A]\C motorer börjar nan med nycket snabb fyrtakt och var
45:e sekund kl?im,ner inan åt bränsleledningen för aLt varva upp motorn l en kort
tvåLaktsperiod. När det går att köra motom i snabb fyrtakt och du utan att rö-
ra nålen kan klzinuna slangen så att notorn går i tvåLakL i c:a 20 sek, för att
direkt återvända ti11 fyrtakt när du släpper slangen skall lrotorn vara fär-
dig. 0m lnte behövs lite nera körtid.
Näa du star.Lar upp i planet, ko11a då om notorn rikar sig och saktar något
när du tar borl batterikliirnnan. Giir den det är pluggen nornalt för ka11.
Delta är: också kritlskt för bra stuntgång. De flesta glödplugSar är Sjordaför att ge ett kallare område än vi vil1 ha, och du bör försöka hitta rätt
värmetal för din notor. Jag har lagt ned mycket tid och pengar på att testa
varenda plugg på narknaden och har kommit fran ti11 detta resultat:
G1o Devil RC 300 Long, Rossi RC Hot, Rossi 1,2,3, Enya 3 och 4, I'ireba1l
RC Lon8, Hobby Shack RC Lon8, SIG RC Long, samt en def av Fox 1ån8a pluggar
passar bra för stuntbruk. I nästan var-je fa]1 bör en 1ång plugg användas
de brukar vara avsevärt varmare åin korta och de når också ]ängre ned i för-
brännings.unmet. Detta tenderar att hålla saker och ting varmate och renare.
0fta visar sig 81ödsliflsproblen son rik gång i invändiga manövrer och snå-
lare gång i utvändigå ( inverl-erad notor alltså,red anm.) Detta beror på att
gravitation och centrifugalkraft tvingar ut bränsleblandningen not elenentet
vid invändiga nanövrer och från elenentet vid utvändiga. Jag har sett detLa
problem botas direkt genom pluggbyte. Detta förutsätter givetvis att tankhöj-
den är korrekE och att varvtiderna vid upprätL och inverteral, 1äge är 1ika.
Den iusleringen är viktig och ska11 göaas noga!
Några tips för: flygningen: Om motorn går lite snå1t i manövrerna och komter
tillbaks till tyrtakL lite sent behöver du troligen mer olja i bränsfet eller
mindre notstånd i ljuddäiparen. Jag har sett en he1 del soppa ned vatten i
och detta skapar också ojänn gång och kritisk nå1insrä]]ning.
Använd ålltid färskt bränsle och tveka aldrig att prova tned någon annans
bränsle orn du tror att probleneL ligger här.
Förs.jk aldrig skrauva en ny notor i planet för att sedan tro att du ska11
kunna köra in flrotorn, l-rimrna planet och träna programinet samtidigt!
SådanL har ja8 setL leda tilf kåtästrof al1tför månea gåneer. Sköt on din
uLrusLning så sköaer den on dig- misskitt dina grejor så åker du dlt förr el1er
senare! låi<IS -->
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För er grabbär son absolut nåsteköpa reaLisaLions RU sportbränsle och absolut
inte fåLer er dverLygas om ännat, nåste åtminstone hälla i en ordentlig extra
ricinol-iedos så.rtt oliehalteD komner över:20%. Detta förfarande är do;k ei
att rekonncndera och blir i bäsLa fall en gr:ssnr:ng, men troligen är alet
bättre :]n aLl inL€r satta liIl något a]1s.'lill slut vi]] iag n^äga att; använd en bra after: nm olja nellan flygtill-
t.i11ena eller. när du lägger motorerna på lager. Detta är etL måste pga brans-
fets nalur. När ni troflretan eller andra nitroparaffiner förbräirnli, 1ämnar cle
efler si8, i din motor. nitrijsa syror, vatten som aLkoholen drar necl sig:in
oclr delta käkar så snåningon upp lager och andra äd1a delar. Bra "efter kör
ning" oliä är lätL att få tag I så det finns ingen ursäkt att inte använda dem.
Prathers är bra och RJL:s också. Använd inte "Marvel Mystery oif',(!.inns väl
knappast i Sverige, red ann.) ellersynaskinsolja, dessa är inte after run
oljor. Faktiskt kan de flesta oljor avsedda för luftdrivna verktyg användas,
de är konstruerade för att motverka kor:rosion i nyssnännda verktyg och dessa
e8enskaper är -iu just vad vi är ute efter. LeLa hos firnor son säl-jer
kompressorer och annat som har med luft att göra. Tack för att du läste detta
och hå]] linorna spända! (Fritt översatr av red. från arlikel i Flying Models
mars 93)
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latest developments

in Russia

Svetlana Miles
t la*r!,r*.**rr r -alrxt}rrrlrt -r*
describes some of the

IZ ou 6uld thnk "w}I t else new catr I lind
I outåbour Rusids?'Quire a few lrticles

have been published ir lhe mst dd lots of
Rusies treel abroad now. But still yor can fnd
interestirg technoloses in Russia dd I willtryto
explåin eme in this article. Mäyb. yor will never
use it or you might adapt or impove on 

't 
vho

*n.K H.r. a Tpåm Rå.e m.del vill be dis
cussed, but den ifyou don't lly this event, th.re
will pmbably be a use lor many oi these ideas in

Alexey Fillpenkov
The penon who shared his knowl.dse with

ne is Aldey Filperkov. He is a 42 ycm old TR
llyt.. ln 1963Alerey started buildins lRrnodels.
The fiGt model{as desi€ned by Aatoverh dd
Kobec. well known flye6 at lhat tine. ButAletey

did loi inlend to copy anybody s
ideas all lhr line. Since he was
three yees old, he had dreamed of

becoming a profesion.l nodele.
So vel'v soon bis irst model w con

In 1964 there were about 48 tean race
pilots in lf,ningnd (st Peteabug now),
dd lhe comDedtioo was quiteskong.Aldey

thercfore iad to fird the bcsl te.hnologies to get
in Leninsud sTeam Ue was s{ccesstuldd lhe
Chopion ol tlning6d nåry limes. At th. sane
tine he worked as a designer åt ar arcran plmt
in bningräd. Then hc decided ro put all his

Kindly mentiod AEBO MODELLER when replyiDs to advettisementt



effons i.to nodellins developrnent fd left th€
planlto beoned instructorataModclAirplee
CIub- He still wor&s there now-

The start of produdion
In 1986, in orde. to get $me extra income,

Äldey stdtcd blildins nodels for sale. He em-
ployed the lnmpl6t te.bniquG to build tiem
wlilst not chaqins the a@dytMi6. Today it
only tåkes him 3 .lars to build a TR model. Isqt
it meing? It looks great has a be&tful fnish
4d is realy sbong ed lisht Äs th€ models are
built fo! saie, they e d6isned io b€ usad with
ey enSile alrhough the nost suitable is asloN
2.5 e engine dsisned by Ålexey csp€.ially for

The airfi'arne
The baic @terials used in the model e

ibre glas, @boo fbre md epoxy glue. The
rnoulded tuselage @nsists of fibre glas, then 2
laye6 of cnrhon fbrc dd fbre glas again, just
like putr ratry- The dircclio! ofthe tlanents in
the @bon ibre layd de at m d€ses to each
tle. for better rigidity- All this is Dut in tle

nould shoq in tlE photosnphs. Tbe mould
onsist of t$! pads dd de closd lighdy with
s(reE, then left to hardd- The weisht of the
irs€lage part is r9-5 io 21.5 s. The fn is nade
eparately of plywood lor simplicily dd just
-lued o! the tuslase vith epoxy. The stBp€ of
-le mould inco.ponies nAs of str€nsth. The

bottom p€n ofthe tusla8e hås a duct forc@ling
the dgine. It is lomed sr@idy in 6br alas
h ihe sde *åy 3 the ftselage wiö two lays
of f brealass. lfsrelshtbabout2 g. The toplalt
of the tus€lag€ h6 thicker edes rund the
rirdoqfora cockpit Some qt åwckisrceded
to 6tthe @opy. Both top dd bottom p&ts have
thickeredsestoa@dnodate slrltc.Themooo.
nount is mde of å rery hald wood.

The s@e techroloay is used to dåke the
*ins. but hereAldey ues e bålsa core cov@d
with very fine fbre slass cloth. The virs is also
reitforced *ith cdöo. fbre otr the ledine edge
dd diss{ross @bon fbre sttips ovd the rest
top dd botton, This vjng is r€ry stong dd is
mder 8 g- lip weight ed a tip slid de elued in
later badout chauels e nade in the wins.
The el€ktor is simply ot out of the fnished
tine- Aldey usually polishes the wine dd tu
*lase, e the model looks realy sood.

The wine section is srnmetrical ofNÄSA M 1
./pe ed modited to 2l thicknes. Alexey s lat-
est b€llcrok is circalar.lt iocorposts a shut off
srslem ad onsists of2 pies, the }ousitrg ad
tellcdk made trom eiths aluninuD or mas-
nesium.The pusbrod is pinewith wne en&. The
transnisior mrio ioh hodle to elevator is Z l.

-he SI,N motor
Anothd iniercsring thing is Alexey's eqine

the St ON 2.5 e. It is a sood dmple of Russia s
bestMrllfuship. In thebesiminsAlef, ey u*d
production edgines. To get bener p€rfolrfu@
he modined thm dd leåm€d . l.t In l97s fic
desisned dd built his f6.t engine. Th.n he
dGisned5 onDletely ditrsert on6dd cäried
@tlots ofmodifcatioos.The latcstone hås eme
hteBting fetues, The @olirg ribs on the 6t
alunirium (mko* @ eccmtricly disposed
{iih rcference to the liner. The wider side of
them is n6 the dnaust ad io the I@. in the
hottest pan b &hiee a oore een tempemr@

Th€ steel cyunder ha thre Schnuele iype
pasåges ad is olitset rrDm the crdkshaft to
dffie side pre$ure on the linq. The fronr
beeing is reflined wilh acirclip dd acceplsonly
dial loåding, the rcd on€ is ror ndial loadiry to
reduce fti.tion od utend life. Berwen the ball
tedi.ss thd. is a steel bush. For bal@cirs a
piece ot tungstcn is pres*d into tlf crokshaft
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dd the baldcing c@t6cient is about 0-3. The
piston/cylindd set is AÄC. The liner is made oI
ålumirln with 121 silicon. Betore circmirg
Alexey pdts otr a tnc coatin& The pistoo is
forsed liom åluninum yith 28* silicor od is
very den*.To do this Alerey hd mde a special
tool dd prcduces pistons at his Club.

Retuellirg md shut{ff syslens e cMied

out offthe engine to prctect öem fom the hish
tenpedtnre ad vibnlion- Propellere @ made
oI .dbon rbre aod håve å sbre shåpe. The
engine reahes 28,000 rpm @d its power is
tEtwen 0.6 ad 0.7 hp.

One article mt contlin all lhe detåils of '
Aleiey's netbods but you my End tho* I have
mentioned usetul in one of yoa models.

Engines, Equipment & Kits from Russia tor
FAI classes F1B, F1C, F2A, F2C and F2D:

Goodyear, AMA Combat classes and SMAE
1/2 A ctasses.

BELIAEV, CTAH, CYCLON, STELS,
TYPHOON and more.

We Hold The Stock.

IF ITS FROM RUSSIA CONSULT US - WE
ARE THE EXPERTS. THREE YEARS IN THE

BUSINESS MEANS WE KNOW MORE.

ENGINES FROM RUSSIA
100 Lowtield Road, Siockport SK3 8JR
Tel/Answerphone/Fax 061 -477-7395

NOTE I{EW ÄDDRESS.
IIEW PRICE LIST AVÄILÄBLE

New ltems
STELS 049 ABC glow - Price f40
STELS 5.8 ABC glow - Price !80

And the amazing ALL CARBON F2A SPEED
MODEL kn. Price 1179. Must be seen to be

believed! Prices excl P&P
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pkgo sw nre rrcnrt AvauEezz{' ,+Biteacr

Var extra noggrarm så
Använd 1ångsam epoxy
tid att justera,

blir
got t

rak !

oul

Kontrolfeaa läckaAe under vatten. Kom
ihåg; blås, sug inLe.

En sLark lanpa, e11er en nål att
känna med, är två bra metoder för alt
kollå väggtjockleken på de urholkade
kroppsblocken. B1ända dig rned larnpan
och kör sen nå1en genom et! finger.

Att ldda linkage
hand, och ibland

nodellen
så har du

kräver en stadig
en fot e1ler två.
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B c D E F G

1 dom 1 tlvql dom 2llvo dom 3 flvq'l Plac summma Tol Dlac-S:a

2 Slatfan 3:949 2.. a7S 4 : 753 3:9 3 :10
Johan 7 : 737 7 : 657 8:514 7 :22 7 :21

4 Äke 2. 1029 3:a65 3tU7 2: a 2 6

5 Slefan 5:865 6:675 6:575 6:17 5 :16
6 Maqnus 6:795 5t6Tl 5:63ö 5 i 16 6 :18.
7 Ove 1 :1037 1 :972 1:1062 1:3 1: 3
I Jan a:723 8:584 7 | 543 8 :23 A :24
I Erik 4:92O 4:U0 2 : 939 ,4 :10 4 :11
10

11 dom 1 flvo2 dom 2 flvq dom 3 flyq2

12 Staffan 3:936 4:865 3:766 3 r 10

13 Johan 6r805 7 .. 642 7tU9 7 :20
14 1 : 1062 2 : 897 2t945 2. E

15 Stefan 4: 891 6:7O1 5:594 5: 15

16 Magnus 7:751 5t723 6:580 6: 18

Ove 2..1021 1:971 1:95a 1'.4
1a Jän a:sao a:47 8:385 8 .24
19 Enk 5:819 3ta77 4 :737 4:12
20
21 dom 1 flvos dom 2 flvo dom 3 flvq3

22 Staffan 3:907 4. 444 4 : 769 4:11
23 Johan 6:808 6:658 7:566 6: 19

24 Ake 1 : 1040 2:916 3:899 2: 6
25 Stefan 5:840 5"729 5 : 621 5: 15

26 Maqnus a:754 7 : 620 6:595 7 t21
27 Ove 2 : 1008 1:981 1 : 1029 1.4
28 Jan 7 , 785 8:561 8:526 I :23
29 Erik 4:9OO 3:8ag 2:941
30
31 D1 T2J3 D2T2t3 D3 r2J3 Höqsta Dom Dom+Dom Plac-s:a
32 Staffen 3: 18851+2 4:17441 4 : 1 535 2+3 3 : 1 885 D'l 4 | 3629 D1+D2 4:11

Johan 6: 15451+3 7:13401 7 | 11152+3 7 : 1545 D1 7 . 2aa5 D1+D2 7 t20
34 Äke 1 ,21022+3 2:t8132 3 : 1444 2+3 1:2102D1 2 : 3946 D1+D3 2.6
35 Stefan 5:17561+2 5 :1450 2 6: 1215 2+3 5 : 1 756 D'l 5 : 3206 D1+D2 5:16
36 Maqnus 7 : 15521+2 6:14001 5:12751+3 6 : 1 552 D1 6 . 2s52 D1+D2 6:18
37 Ove 2 : 2OSA 1+2 1 :19531 1 : 2091 1+3 2 120€1 D3 1 : 4149 D1+D3 'l:4
33 Jan 8: 1508 1+3 8:11451 8:10691+3 8: 1 508 D1 a : 2653 D1+D2 a:24
39 Erik 4'.1420 1+3 3|17652 2 : 1 880 1+3 4 : 1 8AO D3 3:3700D1+D3i3:9
40
41 olac : Doäno lfuon+ flvon.

Sida 1
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l +02 tlattras Btuckert
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+07 Änders liyst rOm

+10 l{onrque l{akke rmann

-+ 17 Jasmontas Ro landas

106 Mats Ile jhem

-113 Brokans Peterrs

116 Pasunas Zigmas

-10 3 Tord Gustavsson

rEÅI{_RÅCE RESULTITER

109 Loet llakke rmann

l12 tincent Be rnec ke.

-+ L-+ B.ods Edv ins

-l1.5 Sabl rnskas G i nt aras

DÄTO: 30 -O5- i 993

I ac . \"a. Navn

i :1it) Håkan Ostpan /Vats Rdhlrn 3.308
: 306 CaI.sten Thorhau/Jespei llasmu 3.395
- .l0B Bengt Samuelsso/K reld \vt r l L .t !q6

JfB Lurs Petersen /Jens Ges( h$e +.2+ö
- . 3O2 .tan Gustavsson /Grrran Rvlrn .lJ flo(r
i) 3Oa Leif Kaalsson /PFr l:ltnrva I I -1,2-+9
: J16 Per Sauerberg /Ntels Lthne- +.591

3.1t2
l. 203
J.319
+. L2l
3.+19

.t , 291
5. 579

GCOD-IE.{R iiisLLiåTiR
c6ran Olsson nsemar Lais 5.10.1

r. rncrr. 2.rndl. 6et As.+

J.201
J. 2+0

3. 560
3.t. o00
5 2. 00t)

5. 176

D-{TO: J0-05- r99:i

finale

7.061
7.33A

64. 000

i. ridi. 2. rirdl.

1, J67

senr 2,

+. 488
1. +13
-1.+16
5. 212
5. 289
5. 374

sernr fi'!ale
-+. 5-+ 1 10, {)rl,
-r. -r55 r0.23,
4.220 20. O0,

5. 057
5.214

1.

1 35+ Leif O. I{ortens/Ole Bisgaard 5.33S
2 332 Jesper }lasmusse/KalIe Fange -i. +-16
J J62 ]lats Bethern /coran Orsson 1..16) t.29iI J6B Luls Petersen /Jens deschwe 5.01I
5 358 .tohånnes Thorha/Ål1an liorup 6. J85 5,113

8 366 Henrik Bentzen /Lars ilansen 53,rJoO 30.d00

6 .16l stefan La'eroui/Ior.ema. La.s 5.10n J6.000
360 Christian Johan/Mats Kegselma. 5. +30

9 370 J{or ten Be!,er
:0 356 Jan Ove sen

/Hennrng Fo.b52.000 91. 000
/Carsten Tho rha



L,/ n Fioeo ss TtEV u ET- ? 3
FAI _S PEEDRESULTÄT ER DAIO:30-t)5-1993

i 103 ltats Bohl in
2 r0l \ie1s Lyhne Hansen
J f02 Ca.sten S.lo.c;tt";"

N.. Nåvn 1. t lyvn.

272. 93
0, rl0
0. 00

2. f 1-./vn,

0.
254 .

0.

3. f lyvn.

0. 00
225.12

0.00

DATO:

Bedste f ty\.n.

212.9J
258. 06

0. 00

30-05- 1993

00
06
00

Ml NI.SPEEDRESUL T:TFR

r ac. Na. Navn

151 Carl Johan Fanoe
I52 Jesper Buth Rasmussen
I 5.1 r"iels Lyhne Hansen
153 Carsten J o rgens en

J

1. f lyvn.

0. 00
0. 00
0. uu
0. 00

2. flyvn,

0. 00
0.00
o. 0o
0.00

3. f lyvn.

166.7 -+
- 134.20

r32.21
0. r10

Bedste f 1!.vn.

166 .71
r38. 20
t 32.2r

0. u0

LimI.io.dsst@vnet. 1993 RESULIAT FRA STUNI.EKSPERT

1. FL 2.Ft 3. FL SUM

Ove Andersson * Swede n 27AO 3063 3141 62r]4

Henk de Jong Nethe r land 27')1 3 068 3099 6ltr1

Keakko Kehravud F inland 2669 2945 3039 5q84

Äge Wiberg Heaniog mf 0 2650 2676 5326

Leif O. Mortensen Äv iator 2253 247 4 2492 496 5

Stefan Lage.quist )k St{eden 0 2X52 4924

I{enr i k Ludw i gsen Kj oven o 2\4s 2425 4570

Dan llune Kjoven 0 2793 2294 4491

Uffe Ol esen Herning mf 0 2293 2193 4446

Car I Johan Fanoe Av i ator 1148 1572 1AO7 3379

Limf JordsstDvnet 1993 RESUL TAI FRA STUNT_tsI,GYNIJER

1. FI- 2. Ft. 3. FL StJM

'[otD Nielsen Personl ig I O43 I t03 l212 2:t 15

Lars l{ansen K.ioven 642 7t1 tt57 186a

Pe. Carlin X Sl{eden 379 569 1l3l l7 00

Ni klas Ni I sson Swed(jn 405 727 745 1512

j ltenr ik llen Lzen Hernrng nf 594 154 794 13aa

Cal le Car I in Sweden 3tr6 t52 445 a3 t

Å-l lan Korup 0 0 0 0

Carsten S. Jt rgensen Av iator o o 0 o



Landslagsliga i Combat F2D 1992

Klubb t0 I Båsit

l Håkan Östrnan

2. Lars Erik Johånsson

Måts Bejhem

4. Ing\-ar ÄbralBmsson

5. Bengr Åke F:rllgren

6. Chrislian Johansson

Matlias Blucken

8. Niklas Nilsson

9- Jörgen Andersson

10. luals Kesselmark

Slcfan Sjöholm

12- Tord Guslåvsson

Michael Gletre

Anders \ström
Bjöm Compier

16. Per Stjåmesund

tuckård N)stöm

18. Leif Nilsson

Tomås \\,isur

Måts Böhlir

21. Rudolf Ross

Nillas Karlsson

Slctan Karlsson

^NilJas 
Eriksson

Torr,jörn Ösdin

L Brunnsklippet.

2. Sflapphaneklipper.

3. O\elöpokåten.

4. Linrlordsu\lingen-

5. SM.

Uppl.Våshy

Uppl Väsby

Uppl.Våsby

Ronncby

O\clösund

Ronncby

O\elösund

Red Baron

Uppl.VäsbJ

Ntbro

Solnå

O)ielösund

O)ielösund

Uppl Väsb

Äiersberga

Västerås

Vallentuna

Görebore

o)ielösund

Uppl.Väsbj

Karlskogå

Karlskoge

K?rlskoga

KarlskoSa

Kårlskoga
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6. Våsbtklippet.

7. Galåx Open.

8. Sl. Pelcrsburg.

9- Ekalcrineburg.

10 Mallorcå

R] ssland

R) ssland

Spanien

Dånmårk


