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Ett av de snyggaste stuntplanen som red. sett på länge tillhör Tony 
Bonelli, Australien. Det är en variant på Yatsenkó s ”Classic 2” och har 
en Stalker 61 som drivkälla. Vikten är c:a 1600 g. Läckert plan!

Tony´s klubbkamrat, Bruce Hoffman, har byggt denna variant av ”Clas-
sic2”, ”miss Redski”. Saito 56, vikt 1700 g. Nosen är kortad 40 mm pga 
den tyngre motorn. Kindkåpor av SIG.s 7 tums kabinhuvar, praktiskt!

Byggherrarna! Bilder och fakta från Stuka Stunt Control Line Forums!
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Rapport från 
ordföranden
Hej,

Karlskogas fina modellflyganläggning 

fortsätter att växa. Sedan jag var där förra 

gången har det byggts tre fyrbädds-stugor 

med utsikt över hela anläggningen. Perfekt 

att bo så tätt inpå tävlingsplatsen. Tyvärr 

var blev inte asfaltcirkeln klar i tid till NM. 

Detta löstes med en tillfällig asfaltering i 

en annan del av stan. Nästa gång blir det 

förhoppningsvis en tävling med alla klas-

serna samlade.

Det är kul att se att det finns så många 

olika val av utrustning i F2B. På NM fanns 

det mesta representerat; ST46, PA51/61 

och Retro Discovery för att nämna några. 

Någon med pipa, de flesta med traditionell 

ljuddämpare. Två med el-motorer. Jag und-

rar om någon annan modellflygklass har så 

stor variation.

Detta blir nummer 3/2006 och vi kom 

nästan upp i fyra nummer detta år… 

Trevlig läsning!

Staffan Ekström
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Några ord från nye 
redaktörn:
Från och med detta nummer av LINA 

har vi bytt redaktör. Undertecknad 

ska ta över sysslan efter Lars Roos 

(tack Lars för de nummer Du gjort) 

och jag förväntar mig att material ska 

strömma in och hugade skribenter stå 

på kö. Annars ska jag jaga sådana med 

blåslampa! När jag tog över hade jag 

den klara målsättningen att komma ut 

med två nummer under slutet av 2006 

men all planering gick åt pipan när jag 

i november fick bältros och blev oför-

mögen att arbeta med datorn. Därav 

förseningen av nummer 3-06. Nästa 

nummer (1-07) kommer ganska snart 

då jag har allt material som behövs för 

28 sidor, bl a mycket om NM. Sedan 

SKALL det komma 3 nummer till 

under 2007. I detta nummer har Willy 

Blom, Per Vassbotn och Flemming 

Göransson medverkat med foton i 

olika artiklar. Tack.

Ingemar Larsson
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Brodak 40

Som jag skrev i en tidigare artikel har jag 
införskaffat mig en Brodak 40. Motorn 
beställdes via 3F och priset blev överkom-
ligt. Detta är en ren stuntmotor som jag 
tror tillverkas i Moldavien för Brodaks 
räkning. Det har förekommit en hel del 
diskussioner på olika forum om kvalitén 
på dessa motorer och den verkar ha fått 
lite oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar. 
Det verkar som om de första serierna som 
tillverkades var av skiftande kvalité men att 
man nu har kommit över problemen. Det 
förekom en artikel i Stunt News nyligen 
där man uppmanade läsaren att ge motorn 
en chans och gav tips på hur man kunde få 
motorn att gå bra.
   Vid första anblicken slås man av den fina 
finishen och avsaknaden av vassa kanter 
och gjutgrader som ibland förekommer. 
Motorn är av typ AAC (vad det nu innebär), 
och är glidlagrad. Vikten är mycket låg, 
faktiskt så låg att när jag fick hem paketet 
inte trodde att motorn var med. Medföl-
jande ljuddämpare var också den lätt och 
att använda tung-ljuddämpare har nog bara 
marginell verkan. Motorn har mycket tät 
inpassning mellan kolv och cylinder och 
man varnar för att dra runt motorn torr 
utan smörjande oljefilm, något som kan 
skada cylinderloppet.     
  Inkörningen skall enligt instruktionen 
ske med en 9x6 propeller och utan ljud-

dämpare. Eftersom det är en AAC motor 
utan ring så skall motorn köras i korta 
intervaller för att få upp temperaturen med 
tid för avkylning emellan. Ca 20 sådana 
intervaller rekommenderas. Jag monterade 
motorn i en provbänk, droppade i lite 
bränsle i cylindern för att få smörjning och 
förberedde mig för körning ( hörselskydd, 
tidtagarur mm ). 
  När man läser motortester i olika tid-
ningar står det ofta att motorn tänder 
på andra slaget och startar på tredje. Nå, 
den här dj-a motorn har tydligen aldrig 
hört talas om sådana tester för det tog 
evigheter innan den gav livstecken ifrån 
sig. Dessutom var den otroligt lätt att få 
sur. Antingen hände ingenting eller också 
tände den och gick baklänges eller slog 
den bakslag. Med värkande pekfinger och 
sjunkande mod var det nära att jag gav upp. 
Men trägen vinner och till slut gav den med 
sig och startade. Med ökande antal starter 
blev den alltmer lättstartad och vi blev 
vänner igen. 
   Efter 30 starter monterades motorn i min 
Ruffy och det roliga kunde börja. Trodde 
jag. Intrimning av både motor och modell 
blev problematisk och det var mycket fun-
derande innan saker började falla på plats. 
Men ett besök i Älta gav många tips. Bland 
annat kunde jag jämföra med Jan Carlerud 
som också har en Brodak 40. Janne verkar 
ha fått en läskunnig motor för han hade 
inte haft samma problem som jag. Dess-

utom använde Janne ca 80 cc soppa för att 
flyga semistunt programmet medan min 
drack 100 cc på strax under 4 minuter och 
inte räckte hela programmet. Men problem 
är till för att lösas och efter att ha monterat 
en 120 cc uniflowtank samt en Zinger 10x5 
propeller räcker soppan nu nästan 6 minu-
ter och motorgången är fantastisk. Kanske 
inte en perfekt 4-2-4 men nära nog. Motorn 
har bra kraft att dra runt modellen. 
  Allteftersom antalet starter har ökat har 
motorn gått allt bättre. Den är fort-
farande lätt att sura ner, men detta 
överkommer man genom att medvetet göra 
motorn sur och sedan starta den bak-
länges. Bränsleförbrukningen är hög men 
överkomlig. Det är tydligen så att motorer 
skiljer sig åt vad det gäller törsten. Om 
jag i början var tveksam är jag idag desto 
mer övertygad om motorns förträfflighet. 
Priset är lite högre än för en konverterad 
RC motor, men är ändå lägst i sin klass. För 
det priset får du en bra stuntmotor som om 
man kör in den rätt troligen kommer att 
fungera klanderfritt under lång tid. 

Kom ihåg: flyg mycket, och ofta. 
Claes Samuelsson
ClaesS168@hotmail.com                    

Prisvärd stuntmotor: Brodak 40
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Kungsbackaaktivitet!
Här kommer lite grann om vår verksamhet i KMFK 

lingrenen. Vi är ett litet gäng som träffas varje tisdag året 

om. För närvarande är det Sven-Erik Martinsson, Jan-

Åke Hogström, Karl-Erik Börjesson, Sven Karlsson samt 

undertecknad. Från AKMG brukar Kauko Kainulainen 

dyka upp. Tyvärr är det ju svårt att hitta ungdomar som är 

intresserade nuförtiden. Men vad gör det huvudsaken är 

att vi har roligt och trevligt och det har vi! 

Hittills har vi byggt Fantomer och Peacemakers. Nu bygger 

vi fyra st. Profil-Mustanger för 35:or. Först tänkte vi bygga 

Stukas, men motorstorleken(19-29) gjorde att vi valde 

35:storleken. Sådana motorer hade vi allihop. Merco med 

röda topplocket, Enya 35, OS 35 S t.ex. 

Härintill ser ni några bilder från verksamheten, ex. Årets 

första flygning nyårsdag 05, grön gräsmatta, strålande 

sol. Det flögs med Fantom och Webra 1.5, Fite Streak med 

David Andersen 2,5 diesel. Undertecknad flög Twister och 

Veco 35. 

Det finns även lite SMOS-reklam härintill eller någon 

annanstans i tidningen.

Bildandet av en linflyggren är på gång!

Hälsningar, Alf

Sven-Erik vid byggbordet. 

Till höger samma gubbe i flygcirkeln!

Ovan: Sven Karlsson med otroligt välbyggd ”Vespus”. Nedan: Karl-Erik 
”Farmarn” Börjesson vid putsmaskinen. Watch them fingers!

Kungsbacka-
aktivitet!
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Enligt min mening kan rengöring av en 
modellmotor delas in i tre grupper:

1. Rengöring av en ny motor innan 
inkörning.
2. Allmänt underhåll under motorns 
livslängd.
3. Rengöring efter krasch.

Rengöring av en ny motor

Även om många motorfabrikanter 
rekommenderar att man inte tar isär sin 
nya motor anser jag att det är en 
nödvändighet och fullt tillåtet bara det 
görs med eftertanke och utan bruk av 
våld eller ovarsamhet

Det är inte speciellt nyttigt att en motor 
får rensa sig själv på eventuella 
metallspån, slipdamm, lösa skruvar, 
slippasta eller liknande som man av och 
till hittar i nya motorer (Av även väl-
renommerade fabrikat!).

Efter isärtagningen (låt eventuella kolv-
ringar och kullager sitta kvar) lägges 
delarna i någon lösningsmedel, t ex 
bensin, fotogen, metanol eller tri (undvik 
helst tri!). 

Var uppmärksam på att alla dessa 
medel är både brandfarliga och giftiga 
samt kräver god ventilation. De kan 
också lösa upp vissa plaster så använd 
inte vilka plastburkar som helst. Har 
man tillgång till ett ultraljudsbad är det 
att föredra.

Efter en grundlig tvätt torkas delarna 
(använd tryckluft om möjligt). Delarna 
inoljas med en syrafri olja, t ex 3-i-1-olja 
och motorn sättes ihop utan att man drar 
sönder skruvar och gängor. Skruvarna 
för topplocket skall man alltid spänna 
diagonalt för att inte detta skall hamna 
snett.

Allmänt underhåll

När en motor används bildas en del 
biprodukter i samband med förbränn-
ingen. Det som kan ha betydelse för oss 
modellflygare är sot, oxiderad ricinolja 
och vissa korrosiva ämnen.

Sot och ricinoljeoxider hittar man främst 
på kolven och i förbränningsrummet 
(cylinderfoder och motkolv) och detta tar 
man lättast bort med den gröna sidan på 
en ScotchBrite-svamp. Förr i tiden an-
vände man fin stålull vilket idag måste 
anses som en dödssynd.

När motorn används första gången efter 
en rengöring bör man köra den lite extra 
rikt under de första minuterna.

De korrosiva ämnen som angriper 
motorn (även kallat gravrost) undviker 
man genom att efter varje flygdag ge sin 
motor lite tunn syrafri olja i insuget, 
avgasporten (cylindern) och vid det 
främre kullagret samt därefter vrida runt 
propellern några gånger så att oljan 
fördelas.

Om det bränsle man använder är extra 
aggressivt måste man använda mer olja 
och kanske ge hela motorn en oljefilm.

 En fördel man får av att smörja motorn 
märker man nästa gång den skall an-
vändas eftersom den då blir mer lätt-
startad (även i kallt väder) eftersom man 
undviker de gummiaktiga avlagringarna 
från det gamla bränslet.

Rengöring efter  krasch

Det första man skall göra efter att man 
grävt upp motorn är att kontrollera om 
det kommit in jord i någon av motorns 
öppningar. Detta utan att vrida runt 
propeller/vevaxel.

Är den ren inuti sköljer man bara av den 
med bränsle och försiktigt vrider runt 
propellern. Går axeln trögt eller hackar  
måste motorn tas isär och rengöras. Har 
man otur kan t ex vevaxeln krökt sig.

Det bästa i så fall är att låta en erfaren 
motorman titta på motorn och lokalisera 
felet. Att tro att man kan få bort felet 
genom att köra motorn ödelägger i regel 
hela motorn och kostar mer än en enkel 
reservdel. Om det kommit jord i motorn 
är det bara att göra som beskrivs under 
rengöring av ny motor.

En god ide för att undvika jord i insuget 
är att sätta en bit gummislang på 
insuget. Vid markkontakt kommer då 
gummislangen att klämmas ihop och för-
hindra att jord tränger in i motorn.

"Stående ettan" - En manöver som inte finns med i stuntprogrammet men som 
alltid bör följas av en grundlig motorrengöring

Luis fortsätter här sin artikelserie 
med att berätta om rengöring av 
motorer. Till glädje för vissa har 
vi valt att översätta denna artikel 
till svenska!

Luis Petersen

tips
ar:

Ultraljudsrengöring.

Nedanstående text har vi saxat från Kjell 
& Co:s hemsida:

Ultraljudstvätt är en rengöringsform som 
bygger på snabba vibrationer i vätska. 
Vid > 18000 svängningar per sekund 
bildas vacuumblåsor i vätskan, och när 
de imploderar skapas tryckstötar 
(kavation). Ju högre frekvenser desto 
mindre blåsor och skonsammare 
rengöring. Den mekaniska vibrationen 
går ned i de allra finaste repor och 
skrymslen på de föremål som sänkts 
ned, och det finns ingen möjlighet att nå 
en sådan renhetsgrad med andra 
metoder. Principen kan kallas för 
elektronisk borstning.

På annan plats i detta nummer av LINA 
finns mer information om ultraljudsbad 
och var man kan köpa dem.
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Randy Powells ”Cobra” från ”Vintage Stunt Championships 06.

Flemming Göranssons ”Nobler” (gröna lådan).

Alf Eskilsson är en man med flera strängar på lyran.
Han renoverar gamla hojar till toppskick och sedan använder han dem 
också! Den här 50-tals-Trajan är ett exempel. Det finns ett par till i 
samlingen. Han lirar gitarr också förresten. Men dator, det har han 
lyckats hålla sig ifrån!

Inte stunt men vackert ändå ...

3F:s Hobbyservice,
Oxelögatan 20 A, 613 33 OxELÖSUND

Tel/fax 0155-328 47,  Tel. 0155-365 65
Tel. 0155-21 56 86, Mobil 073-94 37 670

E-post  3fhobbyservice@nykoping.nu

Brodaks produkter nu hos 3F!
Byggsatser, motorer, tillbehör så som 
hjul, landningsställ, propellrar, spinners, 
roderdetaljer, Brodaks dope, osv. Listan över 
deras sortiment blir lång. Beställ katalogen 
eller gå in på Brodaks hemsida; www.brodak.
com och titta över vad du behöver och hör av 
dig till oss så kommer dina grejer med vid vår 
första beställning!

3F återförsäljare 
av Brodaks hela 
sortiment

Klassiska stuntkärror!
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På en fråga på linflygsajten Yahoo gav 
Niklas Karlsson tipset att skära ut hål i 
toppflikarna på en wellpappkartong och 
lägga något tungt i lådan.

Men nu är det så att lincirkeln på In-
lagsfältet söder om Kungsbacka verkar 
vara besått med sjögräs – en well-
pappkartong kommer snabbt att lösas 
upp...  Dessutom är det inte fel med litet 
extra höjd över marken.

Resultatet blev en rätt kraftig alu-
miniumbox klädd med sånt emballage-
material som ser ut som den svamp som 
man tvättar bort fasttorkade flugor från 
bilens vindruta med.

Här syns tydligt monteringen av alu-
boxen på säckkärran och hur plast-
materialet är monterat inuti boxen.

I verktygslådan finns det mesta (allt?) 
man kan behöva på fältet. Och med 
ett modellställ ovanpå lådan har man 
den verkligt mobila flygenheten!

Boxen skjuts ner över handtaget på en 
ihopfällbar säckkärra. För att inte hela 
anordningen skall välta, fungerar min 
tunga dieselfältbox som motvikt. Prakt-
iska prov har visat att höjden, c:a 1,2 m, 
är nödvändig för säker start.

Allt använt material tål dessutom en 
regnskur. Aluminiumboxen är gjord av 
små spillbitar eloxerad profil som 
används till att bygga stativ, apparat-
vagnar etc, och knutarna är plockade ur 
skrotbingen intill från isärtagna/ombygg-
da apparatvagnar.

Ingvar L. Nilsson, Borås

** Enligt vissa elaka tungor regnar det 
nästan jämt i Borås!               Reds anm.

Inspirerad av snögubben i Lina 2-06 
funderade jag på olika tekniska lös-
ningar på en självstart ifall det inte finns 
kramsnö till hands**.  

Hålet för vingen är gjort mitt i boxen 
och det är aningen större än vingen. 
Med motorn igång kommer modellen 
att hållas kvar i hålet av sig själv. 

Lennart Helje flyger numera på annan 
plats än med oss i lincirkeln, då han 
efter en längre tids sjukdom lämnade 
jordelivet i mitten på förra året. För de 
flesta är Lennart känd för sina insatser i 
stuntcirkeln där han 1977 var med och 
bildade SLIS. Snart kom han att sitta 
som stuntdomare både vid vanliga na-
tionella tävlingar samt SM och NM.  
Uppdragen ökade raskt i takt med att 
han visade sin klass som domare. 

Efter att ha varit domare vid EM i 
Sverige 1987 blev han inbjuden som 
domare vid EM i England 1989 och han 
hade också samma syssla vid VM i 
Sverige 1996. Dessutom tillbringade 
han flera pingsthelger i Aalborg med att 
döma vid Limfjordstävlingen.

Lennart föddes i Uppsala 13 maj 1934 
och dog i Lima 10 juni 2006.

R.I.P.

Den 23 oktober 1977 bildades SLIS vid ett möte hemma hos Lennart Helje. De 
fyra som deltog vid mötet blev också SLIS första styrelse. Från vänster ses 
sekreterare Willy Blom, materialförvaltare Lennart Helje, ordförande Bosse 
Pettersson samt kassör Åke Nyström.

Lennart i cirkeln den 12/9 1998.
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-Ingmar Karlsson, Uddevalla har varit i 
farten igen! Denna gång blev det en variant 
av Tom Dixons ”Time Machine 60”,som 
är en 10% förminskad Patternmaster. Lika 
bra flygegenskaper som originalet men 
tack vare den betydligt lägre vikten lite 
lättare att flyga när det blåser. Modellen 
passar bra till 40-61 motorer. En motor med 
bakutblås är att föredra för då blir planet 
inte nerkletat med olja alls. Det innebär att 
man kan förenkla bygget avsevärt genom 
att t.ex. klä bärytorna med plastfilm och 
nöja sig med att måla endast kroppen med 
t.ex. sprayburk. Penselmålning går också 
bra naturligtvis. I och med att man slipper 
torka olja hela tiden så kommer denna typ 
av finish att hålla länge. Man sparar tid 
vid bygget och kommer fortare i luften, 
när man slipper den tidsödande ytbehand-
lingen med dope och annat. Det var av den 
anledningen som Dixon gav planet namnet 
”Tidsmaskinen”- snabbt byggt och snabbt i 
luften med en kärra som har flygegenskaper 
i världsklass.
I Ingmars fall består ytbehandlingen av 
zaponlack och papper på kropp och fena, 
därefter Plastic Padding lackfärg på spray-
burk.
Dekoren på kroppen är penslad med Hum-
brol Enamel, de där små burkarna ni vet. 
Därefter PP klarlack på sprayburk ovanpå 
alltihop. Vinge och stabbe är klädda med 
Super MonoKote (MoneyKote?) och dekore-
rad med tunn självhäftande dekorplast. Jag 
måste säga att det ser alldeles tillräckligt 
tjusigt ut!!

Ingmars 
modell är den 

första som blev klar i en serie på tre st. 
varav två fortfarande ligger halvfärdiga i 
redaktörens byggrum. De ska flyga 2006 är 
det tänkt!
En liten beskrivning av bygget kan vara på 
sin plats. Bärytorna består av balsaplankad 
cellplast som vanligt, fast den här gången 
limmades balsan på plats med polyuretan-
lim isället för det traditionella epoxylimmet. 
Fungerar kanonbra, väldigt lite lim behövs 
pga skumeffekten= låg vikt. Bättre vidhäft-
ning än epoxy tycker jag. MEN, spraya inte 
på vatten som ibland rekommenderas för 
att bättra på skummet! Följden kan bli en 
böjd vinghalva trots att man lägger i press 
med ett större antal kilogram. Vingen blir 
troligen inte oanvändbar men tillräckligt 
böjd för att det ska vara väldigt irriterande!

Ingmar har provflugit kärran och rappor-
terar stabila flygegenskaper. Nåt annat var 
väl inte att vänta heller, konstruktionen är 
beprövad, och en Stalker 55:a lär väl inte ha 
några som helst problem med 1650 gram!

För den som är intresserad av att bygga och 
flyga en sån här sak, som är en lämplig 
fortsättning när man lärt sig grundmanöv-
rerna= säker ryggflygning med mindre och 
ännu enklare modeller, kan jag hjälpa till 
med ”byggsatser” bestående av; färdigplan-
kade och lättade vinghalvor, färdig stabbe 
och höjdroder, även horn och ok om så 
önskas.Fram och bakkanter sitter också på 
plats . Priser varierar alltefter färdighets-
grad. Mitt krav är att du verkligen sätter 
ihop grejorna och flyger!

Den gamble redaktören.

Bilder: Ingemar Karlsson  Text: Lars Roos.

TIME MACHINE
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F2D Combat
Placering/Deltagare Klubb 1 2 3 4 5 6
1. Johan Larsson Vänersborgs MK 1 V 6 V 9 V 12 V 14 V
2. Niklas Nilsson MFK Red Baron 1 F 7 V 11 V 13 V 14 F (V)
3. Lennart Nord MFK Red Baron 3 V 5 V 10 V 12 F 13 F (F)
4. B-Å Fällgren Karlskoga MFK 2 V 6 F 10 F
4. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 3 F 8 V 11 F
4. Niklas Karlsson Karlskoga MFK 4 V 7 F 9 F
7. Gustav Odh MFK Red Baron 4 F 8 F
7. Per Vassbotn Sörlandets MFK 2 F 5 F

Då det regnade mycket i Karlskoga 
dagarna innan tävlingen var marken 
mjuk. Alla hårt landande modeller 
lämnade tydliga märken efter sig. 
Skulle dessa bevaras några tusen år 
kan man tänka sig att framtidens 
arkeologer kommer att tvista om vad de 
hittat…….

Segraren Johan Larsson flankerad av 2 x Red Baron i form av Lennart Nord och 
Niklas Nilsson. Johan presterade sin bästa combatinsats någonsin och gick 
obesegrad genom tävlingen. Dessutom utan att förstöra en enda modell!

Tidtagarpanelen bestod av Rudolf Ross 
och den icke F2D-flygande delen av 
familjen Ohlzon. Här får de dessutom 
stöd av morgondagens combat-pilot 
Jonatan Karlsson.

Lost in Cyberspace? Nej, det är bara Lennart Nord med sin något trasiga modell 
och i full tävlingsmundering. Som synes har han ett hårt jobb framför sig med att 
rengöra motorn och att laga modellen. Men en kluven propeller är bara att kasta!

Förberedelser inför heatet består bl a 
av att tanka båda modellerna samt kolla 
att glödstiften är hela.

Här släpper Lennart iväg Pers modell 
vid heatets start. Gustav står redo att 
bistå vid behov.

Per Vassbotn och B-Å Fällgren gör 
båda sitt bästa för att vinna. Pga av för 
många markkontakter förlorade Per!
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Foto: Christian Vassbotn
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Här poserar medaljörerna i cupen 2006. Längst fram ses Marie Ohlzon och 
Andreas Göransson. Bakom dessa står Oskar Björkholtz och Jesper Petersson. 
Gustav Odh, som inte deltog på den avslutande tävlingen, är infälld i bilden.

Slutställning:
1. Marie Ohlzon Karlskoga MFK (15+15+20+20+15+12+15) 112 p
2. Gustav Odh MFK Red Baron (20+20+20) 60 p
3. Andreas Göransson Vårgårda RFK (20+15+20) 55 p 
4. Jonatan Petersson Vänersborgs MK (12+12) 24 p
5. Oskar Björkholtz Vänersborgs MK (10+10) 20 p

Efter att Björn Ohlzon vann pokalen förra 
året (men inte kunde försvara den pga av 
ålder) klev Marie fram och såg till att den 
stannade i Bergslagens skogar. Hon var 
dessutom den enda av deltagarna som deltog 
på alla ingående tävlingar. Strongt gjort! 
Prisbordet, som bestod av verktyg, var som 
vanligt skänkt av SLIS och SMFF:s lingren. 

Tyvärr – minsta deltagarantalet sedan 
juniorcupen startade 1998. Något måste 
göras för att öka antalet tävlande juniorer ute 
i klubbarna! Signalerna från både Red Baron 
och Vänersborg är positiva och talar om fler 
juniorer men vi behöver en större bredd med 
fler deltagande klubbar. Alla förslag till för-
bättring är välkomna!

Vänersborgspokalen, 060923:
1. Andreas Göransson 20 p
2. Marie Ohlzon 15 p
3. Jonatan Petersson 12 p
4. Oskar Björkholtz 10 p

NM, Karlskoga 060909-10:
1. Gustav Odh 20 p
2. Andreas Göransson 15 p
3. Marie Ohlzon 12 p

SM 2006, Västerås, 060819-20:
1. Marie Ohlzon 20 p

Galax Open, Västerås, 060617:
1. Marie Ohlzon 20 p

Västkustträffen, Kungsbacka, 060826:
1. Andreas Göransson 20 p
2. Marie Ohlzon 15 p
3. Jonatan Petersson 12 p
4. Oskar Björkholtz 10 p

Linflygets dag Västerås, 060521:
1. Gustav Odh 20 p 
2. Marie Ohlzon 15 p

Vårtävlingen, Karlskoga, 060526:
1. Gustav Odh 20 p
2. Marie Ohlzon 15 p

Ingående tävlingar:

MarieJonatan

Andreas Oskar

Gustav
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Ryske Victor Salenek är ägare till denna fina modell. Den 
skilde sig från mängden då målningen inte enbart bestod 
av raka olikfärgade linjer och fält. Mycket snyggt gjort!

Remi (son!) Beringers Gee Bee Sportster blev årets världs-
mästarmodell. Piloten hade också del i framgången!

Gilbert (fader!) Beringers Sukhoi SU 31 med en fyrtaktare i 
nosen. Vi har även här sett modellen på flera mästerskap.

Andrey Yatsenkos vackra och mycket välflygande Shark. 
Observera att modellen har motorn placerad utåt och inte 
inverterat, vilket är ganska ovanligt att se på ett VM.

Bill Werwage är från USA och flög denna P-47 Thunderbolt. 
Både pilot och modell har varit med ett tag nu. Om han nu 
inte har flera P-47:or. Att det bara finns en Bill W vet vi!

Denna YAK med en Saito fyrtaktare flögs av An Lin Niu. 
Med sin 6:e plats behöver han inte skämmas även om man 
kan anta att Kina siktat på att få någon flygare på pallen.
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Ytterligare en amerikan! Bob Hunt visar upp sin elektrifi-
erade Genesis. Helt klart är elmotorer inne just nu!

Amerikanska stuntmodeller i kö för att flygas. Stuntdepån 
har tak vilket ger svalka både för pilot och modell.

Paul Walker tar hjälp av David Fitzgerald för att starta sin 
Impact. Vet Ni att stuntflygare är ett släkte som under en 
hel tävling kan gå klädda i vitt utan att smutsa ner sig?

Göran Olssons Transitrace kan se skuggan av en speed-
modell men skall en vanlig dödlig titta efter skuggor är det 
bättre att ställa sig vid stuntcirkeln.

Clamer Meltzer får här nöjet att hålla japanen Kazuhiro 
Minatos modell. Antagligen för att det är posering inför 
kamerorna och att han (japanen) också får vara med!

Fransmannen Gilbert Beringer flyger inverterat med sin 
Sukhoi SU 31. Kan Ni bedöma vilken höjd han flyger på?

En ganska god gissning torde vara ca etthundrafyrtiofemcentimeter.



153/2006

Amerikanske junioren Christopher Ruds Strega där en 
RO Jett 61 svarade för farthållningen.

Gräddan av fransk stunt samlad på en och samma bild. Vi 
ser bl a Serge Delabarde samt Gilbert och Remi Beringer. 
I förgrunden den franska stuntdomaren Bernadette Gilbert.

Juniorvärldsmästaren Maurizio Milanis modell kunde flyga 
utmärkt utan inmonterad pilot men håll med om att det 
skulle sett bättre ut med en liten gubbe i kabinen!

På väg mot katastrof? Nej, det är bara en ögonblicksbild 
från en av de otaligt många stuntflygningar man fick se. 
Med 84 tävlande i F2B blev det 381 stycken……….

Paul Walkers välbyggda (och förstorade) Impact hade en 
RO Jett 65 som kraftpaket. Trots sin relativa enkelhet är 
den trevlig att vila blicken på. Allt behöver inte vara pråligt!

Peter Däppen från Schweiz kom med denna underbara 
Cardinal framdriven av en Super Tigre.
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Prispallen i Stunt: Vinnaren Remi Beringer från Frankrike 
flankeras av tvåan David Fitzgerald och trean Paul Walker, 
båda från USA. 

Somliga gör allt för att hamna på prispallen. Går det inte 
tävlingsvägen kan man alltid sätta sig på den. Kanske för 
att vila en av den spanska solen uttröttad svensk kropp!

Juniorprispallen i Stunt: Vinnaren Maurizio Milani från 
Italien flankeras av tvåan Christopher Rud från USA och 
trean Maxim Korsov från Ryssland.

Den andre upphovsmannen, Jonatan (son!), ses här med 
kameran i högsta hugg. De båda Barckarna hade en full-
matad vecka med ständigt filmande, främst vid stunten.

En av rötterna till dessa foton, Raimo Barck (fader!), kom 
för ovanlighets skull själv med på ett kort när han besökte 
träningscirkeln för stunt.

Tävlingsplatsens kiosk sålde bl a glass och mineralvatten. 
Dessutom ingick skugga och utsikt över TR-cirkeln vilket 
en del av svenskarna utnyttjade under lagledarens kontroll.
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Lördagen den 16 september hölls årets 
sista stunttävling i ett fint höstväder med 
sol och värme men onödigt hård vind.

Till tävlingsplatsen norr om Jyväskylä 
infann sig endast 4 tävlande. Vi flög 
bara i Classic och med 2 omgångar.

Som domare fungerade arrangören och 
eldsjälen Pertti Heiskanen. Den andra 
domaren vet jag inte namnet på.

Orsaken till det dåliga deltagarantalet 
kanske var det långa avståndet till 
tävlingsplatsen.

Matti och Mikko körde cirka 300 km och 
undertecknad cirka 700 km. Jag start-
ade 04.40 och var hemma 19.30 på 
kvällen.

           Alf Lindholm

RESULTAT

Namn Modell Motor 1:a 2:a Tot

Mikko Husso Nakke OS 40LA 298 289 587
Alf Lindholm Nakke OS 40FP 280 267 547
Timo Heinonen okänd OS 35FP 234 269 503
Matti Husso Ares OS 40FP 240 0 240

Mopeden bakom domarna är en riktig raritet, nämligen en KTM från 1963.

Tävlingen skördade tyvärr ett offer då Matti Husso kvaddade sin fina Ares i fyr-
klövern. Något brast inuti modellen med en totalkvadd som följd!

Alf Lindholms Nakke.

Mattis modell precis efter den ödes-
digra kraschen. Som synes är det inte 
mycket att laga!

Timo Heinonens modell.

Mikko Hussos Nakke.
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Danial håller här på att pappersklä sina framkanter. Sedan 
kortet togs är det nu dags att klä modellerna med plast. 
Vilket innebär ytterligare modeller att provflyga senare i vår. 
Kanske kommer då också Danials äldre bror Farshad ut och 
flyger eftersom han hjälpt till med bygget.

Anders har redan hunnit testa en av sina Combat-modeller och testet utföll till 
belåtenhet. Han flyger hela semistuntprogrammet utan problem och färdigställer 
nu en kroppsmodell med glödstiftsmotor som skall användas för Semistunten.

En av våra nya medlemmar är Tobias som här limmar bak-
kanter. Han har lärt sig flyga på rekordtid! Vid första 
träningen lärde han sig planflykt, startade själv gången 
därpå för att vid tredje flygtillfället göra både looping, bunt 
och åttor. Byggfliten gör att hans modeller blir klara i vår.

Även Oskar har övat mycket och nivån 
på flygningen är markant bättre! Bara 
ryggflygning återstår att lära in.

Här har Jonatan kommit ut på fältet och 
fått ett handtag i näven. Öva, öva öva är 
melodin för framgång!!

Hela hösten har det varit full aktivitet hos 
klubbens juniorer. Måndagarnas bygg-
kvällar har varit ovanligt välbesökta och 
klubblokalen är full med nya combat-
modeller. Alla använder PAW 2.5 vilket 
förenklar mycket då det alltid finns delar 
att tillgå när något går sönder.

Under många år har vi på sportlovet haft 
öppet hus och på det sättet lockat ung-
domar att komma och bygga. Det är inte 
samma tillströmning nu som för 15-20 år 
sedan då ett sportlov kunde ge 80 deltag-
are. Nu får man vara glad om det kommer

5-10 st. En fördel är att de som kommer 
verkligen är intresserade och en annan är 
att man hinner hjälpa varje junior mer.

På sportlovet får man börja med att bygga 
en Flugan/AMA Cub för att sedan fortsätta 
med en segelmodell typ Sparven. Efter det 
är det pang på med 4 combat-modeller. 
Flugan kan man testa vid klubbens 
inomhusflygningar medan Sparven flygs 
på fältet. Då man inte hinner klart sina 
combat-modeller på vårkanten får första 
årets flygningar ske med klubbmodellerna.
Ett önskemål vi har är fler ledare, men….
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Jonatan lägger sista handen vid de fyra combat-modeller han byggt i vinter. PAW 
2.5 kommer att stå för framdrivningen och premiärflygningen sker nu i vår.

Precis som Jonatan har också Oskar byggt klart sina fyra combat-modeller. 

David började bygga senare än Jonatan och Oskar och har inte hunnit lika långt 
men beräknar att ha sina modeller färdiga lagom till årets flygsäsong. 

Elvis har nyss börjat och får inrikta sig 
på att träna med klubbmodellerna 2007. 

Alexanders modeller är också klara för 
flygning. Aldrig tidigare har så många 
juniorer haft så mycket att prova…...

Sebastian har inte byggt något i vinter. 
Trots detta är Rudolf-modellen klar för 
målning!  Han blev dessutom utsedd till  
2005 års juniorstipendiat av Västergöt-
lands Flygsportförbund.
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Artikeln och ritningen var publicerade 
i Teknik för Alla nummer 18 1959

I LINA nr 1/06 var det många som 
inte kände igen Nisse Björk. Därför 
visar vi honom igen! I alla fall såg 
han ut så här när han flög speed 
vid Oxelöpokalen 1982. 247,2 km/h 
räckte till en andra plats i tävlingen.

Med ultralydsbad er der et lille trick jeg 
bruger: Fyld karret med vand som "kraft-
overførsel" og herefter bruger man små alu/
plast-bakker til delene, her kan man anvende 
de forskellige effektive rensemidler i mindre 
mængder og lave för eksempel et sæt på 5 
bakker der mærkes 1, 2, 3, 4, 5 efter ren-
hedsgrad. For hver rensning rykker man så 
et ny ren bakke ind i processen til slutrens. 
Det sparer på miljøet ;-)

Mit bad kommer op på ca 50 grader når jeg 
har lukket låget. Faktisk virker ultralydbadet 
bedre ved højere temperaturer.

      Luis Petersen

I år är det jubileum då Aviator fyller 70 år. 
Man kan misstänka att pingsthelgen (26-27 
maj) och Limfjordstävlingen får extra festlig 
inramning. Då är det bäst att vara där!

Mer info hittar man på 
www.aviatorsmodellflyvere.dk. 

Svenska Modellflygares Oldtimersällskap
kommer att hålla en träff för linflygare 
lördagen den 9 juni kl. 10-14 på Torslanda i 
Göteborg. Alla med eller utan gamla linflyg-
modeller är välkomna! 

Mer info kan fås:
inom kort på smos.homeunix.net.

i nästa nummer av LINA
av Alf Eskilsson 0300-777 66

Redan nu är det dags att rödmarkera helgen 
17-20 maj (Kristi Himmelfärdshelgen) i 
almanackan. Naturligtvis blir det tränings-
läger, kurser, tävlingar (Semistunt, F2B, 1.5-
combat och F2D) och trevlig samvaro plus 
att det i år är världscupstatus på combat-
tävlingen. Förhoppningsvis får vi se fler 
ansikten än de svenska i cirkeln.

Mer information i kommande LINA eller 
genom Niklas Karlsson 0586-343 91.

Du kommer väl?

Karlskogamästaren F2D Combat 5/8 2006
Namn Klubb 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e

1 Mats Bejhem MFK Galax 3 V 6 F 9 V 11 V 12 V 13 V
2 Johan Andersson Karlskoga MFK 2 F 6 V 8 V 10 V 13 F
3 Lennart Nord MFK Red Baron 2 V 5 V 10 F 12 F ( V )
4 Johan Larsson Vänersborgs MK 1 V 4 V 8 F 11 F ( F )
5 Niklas Karlsson Karlskoga MFK 4 F 7 V 9 F
6 B-Å. Fällgren Karlskoga MFK 3 F 5 F
6 Björn Ohlzon Karlskoga MFK 1 F 7 F

Som vanligt blir det världscuptävling här 
och i år är det den 28-29 april. Vill man åka 
ner några dagar innan för att träna går det 
alldeles utmärkt. Man kommer då att träffa 
många andra som kommit på samma idé!

Mer info på www.moebi-f2-team.de.
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Resultat Västkustträffen 2006-08-26

Semistunt:
Placering, Namn Klubb 1 2 3 2 bästa
1. Ingemar Larsson Vänersborgs MK 1028 1032 1086 2118 p
2. Andreas Göransson, J Vårgårda RFK 950 620 1110 2060 p
3. Rudolf Ross Karlskoga MFK 928 1000 1036 2036 p
4. Flemming Göransson Vårgårda RFK 823 238 964 1787 p
5. Marie Ohlzon, J Karlskoga MFK 553 446 630 1183 p
6. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 52 1030 111 1141 p
7. Jonatan Petersson, J Vänersborgs MK 410 432 448 880 p
8. Oskar Björkholtz, J Vänersborgs MK 420 419 439 859 p

Semistunt junior:
1. Andreas Göransson Vårgårda RFK 2060 p
2. Marie Ohlzon Karlskoga MFK 1183 p
3. Jonatan Petersson Vänersborgs MK 880 p
4. Oskar Björkholtz Vänersborgs MK 859 p

Sven-Erik och Alf skötte domarsysslan under överinsikt av 
publikum. Undantaget är Jan-Åke som mest tittade ner i 
bordet eftersom han hade rollen som protokollräknare.

Smygfotografering av domarna bakifrån avslöjar att deras 
blickar följer den flygande modellen. Ett gott betyg! Här är 
det Andreas som är på väg att utföra en fyrklöver.

Fyra av årets fem tävlande juniorer 
kom till start i Kungsbacka. Längsta 
strået drog Andreas medan Jonatan, 
Marie och Oskar får öva mer….

Andreas i ryggflygningstagen. Men nog verkar det som om 
modellen inte ligger som ett streck i luften? För första 
gången på flera år blev det ingen F2B vid Västkustträffen. 
Antagligen påverkade det faktum att SM hölls två veckor 
innan och NM två veckor efter. Men de som inte kom 
missade en underbar lördag (bra att ha i minnet nu när det 
bara regnar och regnar och regnar…….).

Far och son Göransson på samma bild. Flemming flyger 
med en fint renoverad Nobler (+40 år gammal) där lacken 
glänser medan Andreas har en Röde Rudolf med en blå-
eloxerad OS i nosen. Andreas knep två medaljer medan 
Flemming blev helt utan. En vanlig syn sedan sonen fick 
en riktig modell att flyga med. Olika falla ödets lotter!



233/2006

Artikel i Teknik för Alla nr 15 1955
Ritningen till Nisses modell ”Jaså” var med i 
LINA 1/06. Nedanstående artikel borde varit 
med då också men bättre sent än aldrig!!
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F2D Combat, 244 deltagare
1. Stanislav Chornyy, UKR 84 p
2. Monique Wakkerman, NED 60 p
3. Armin Muhlparzer, AUT 51 p
5. Ole Bjerager, DEN 48 p
8. Steen Lysgaard, DEN 39 p
26. Christian Pedersen, DEN 28 p
26. Henning Forbech, DEN 28 p
86. André Bertelsen, DEN 10 p
101. Lennart Nord, SWE 7 p
101. Bjarne Bertelsen, DEN 7 p
138. Niels Hostrup, DEN 3 p
138. Allan Korup , DEN 3 p
138. Gustav Odh, SWE 3 p
138. Per Vassbotn, NOR 3 p

Ole Bjerager (här på väg att besegra 
Loet Wakkerman) kämpade sig till en 
fin femteplats i cupen, bland annat 
efter vinst i Limfjordstävlingen.

World Cup 2066 kännetecknas av över 10% 
fler piloter i F2D, något mindre ökning i 
F2A medan F2B och F2C tappat i antal. I 
F2A och F2B ligger det nog inom en normal 
variation medan det i F2C kan antas vara en 
nedgång.

Återigen blev de danska combatflygarna 
bästa nordbor, både tack vare goda insatser 
och flitigt tävlande. Vi gratulerar Ole Bjer-
ager och Steen Lysgaard till de fina femte-
och åttondeplatserna. 

I Stunt och i viss mån Combat verkar det 
inte finnas intresse av att åka ut i Europa och 
träffa likasinnade. Är det avstånden som av-
skräcker? För alla vet väl hur trevligt det kan 
vara….. Att stå under ett plåttak i Bitterfeld i 
3 timmar medan regnet öser ner. Eller vand-
ra omkring på ett flygfält i England med sten 
i skorna för att man inte skall blåsa bort.

F2A Speed, 61 deltagare
1. Sandor Kalmar, HUN 893,7
2. Jean-Marc Aube, FRA 871,0
3. Peter Gründel, GER 866,4
31. Per Stjärnesund, SWE 288,0
48. Jan Gustafsson, SWE 253,9
53. Carsten Jörgensen, DEN 233,7
55. B-O Samuelsson, SWE 227,2

Lauri Malila från Finland blev ende 
nordbo i 2006 års World Cup i F2B

F2B Stunt, 165 deltagare
1. Alberto Maggi, ITA 82 p
2. Richard Kornmeier, GER 70 p
3. Luc Dessaucy, BEL 70 p
37. Lauri Malila, FIN 24 p

F2C Team-Race, 71 lag
1. Bondarenko/Lerner, UKR 68 p
2. Surugue/Surugue, FRA 57 p
3. Alonso/Iglesias, ESP 49 p
30. Samuelsson/Axtilius, SWE 13 p
35. Larsson/Gustafsson, SWE 11 p

De två svenska lagen som deltog i 
cupen. Bilden är från Aalborg. Vilka 
vann? LINA kan avslöja att laget som 
stod längst till vänster är bortklippt!

Per Stjärnesund på rätt plats i cirkeln 
vid SM 2006 i Västerås.

Vid NM i Karlskoga fick Steen bland 
annat möta Björn Ohlzon.

Henning Forbech i kamp med ryssen 
Boris Faizov vid VM i Spanien.

Här har combatflygare Christian och 
speedflygare Carsten hamnat i ”fel” 
cirkel men verkar ha kul ändå!

De fyra bäst placerade danskarna i 
World Cup; Överst syns Steen Lys-
gaard och Ole Bjerager. På de undre 
bilderna ser vi Christian Pedersen 
och nestorn Henning Forbech.
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Hur mycket drar Din 
modell i linorna?

Om man håller handtaget i flyg-
cirkelns centrum och låter modellen 
flyga själv utan att vare sig dra eller 
bromsa den, så är formeln för centri-
petalaccelerationen a = v2/r, där r är  
linlängden (i meter) och v är flyg-
hastigheten i meter/sekund.

För att underlätta visas här en kurva 
för G som funktion av hastigheten då 
man har en linlängd på 15,92 meter.

Lindraget får man fram genom att 
multiplicera med modellvikten (i kg). I 
exemplet är kurvan för en modell på 
450 gram inritad.

Resultatet är ganska överraskande 
– inte sant?

Glöm nu inte att provdra linorna 
före varje flygning!

tips
ar:

Artikelserien från Luis fortsätter 
med att berätta om vilka krafter 
en flygande modell ger i linorna. 
Även denna artikel har redak-
tionen översatt till svenska!

Luis Petersen

G är beteckningen för tyngdaccele-
rationen och för enkelhets skull 
anger vi den till 10 m/sek2.

När vi nu beräknar den kraft som 
modellen drar i linorna måste vi veta 
flyghastigheten v, linlängden r och 
vikten av modellen, m.

F  =  m * v2

       10 * r

G
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450 gram
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Ultraljudsbad  Ultraljudsbad

Ultraljudsbad finns bland annat att köpa 
från Kjell & Co (www.kjell.com), Teknik-
magasinet (www.teknikmagasinet.se) 
och Conrad (www.conrad.se) där de 
senare har störst modellutbud.

Alla fabrikat rekommenderar i första 
hand vatten som rengöringsmedel. 

Ultraljudsbad  Ultraljudsbad

Conrad har även ett antal specialmedel i 
sortimentet där dessa är intressanta:

Emag EMM300 Super +  (för svåra fall 
som hjullager, hylsor och vapendelar).

Emag EMM404 (för alu- och pressgjut-
gods som förgasare och motordelar).

Ultraljudsbad  Ultraljudsbad

Flertalet bad använder frekvenser runt  
40 kHz och det som mest skiljer är ut-
effekten. Baden skall fyllas till ca ¾ med 
vätska då man använder dem. Har själv 
köpt den lilla enheten från Kjell & Co 
men inte hunnit testa så mycket. Inbränd 
ricinolja försvinner inte men all ”lös” skit 
lossnar och lägger sig snällt på botten.  

Kjell & Co 599:-
50 Watt, 0,6 liter

Kjell & Co 799:-
70 Watt, 1,4 liter

Conrad, Emmi 20D, 2.990:-
100 Watt, 2,0 liter
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Brodak är antagligen känd för de flesta som 
en amerikansk tillverkare av prylar för lin-
flyg. Nu ger man sig också in i tidnings-
branschen med publikationen Control Line 
World. Man planerar 4 nummer per år och 
dessa kostar 35 USD för oss i Europa.

Första numret innehåller allehanda artiklar 
om olika linflygklasser och framtiden får ut-
visa ifall det blir en succé eller ej.

Mer info hittar man på www.brodak.com.

Från Ryssland kommer en intressant bok 
som innehåller ALLT man behöver veta om 
combat. Men alla modellflygare har nytta av 
boken. Den är på 161 sidor och behandlar 
allt från flygteori, profiler, propellrar, balsa, 
regler, taktik, verktyg, byggteknik, flygtek-
nik, motorteori, fysisk träning (!) etc. För-
fattaren har lagt ner ett enormt arbete på att 
sammanställa alla uppgifter. 

Boken är en måste-bibel för modellflygare. 
Den finns att ladda ner från bl a en rysk sida 
på Internet men det lättaste är att eposta till 
LINA (ingemar.larsson.vis@swipnet.se) så 
kommer den med det snaraste i form av en 
pdf-fil.

Det finns bara en hake: Boken är på ryska! 
Men den innehåller många bilder att lära av.

Nu finns det en ny källa för linflyg i allmän-
het och stuntflyg i synnerhet. Claus Maikis, 
den för många kände tyska stuntflygaren 
(och inte minst tecknaren!), har startat en 
egen sida på Internet. Man kan hitta info om 
nyheter, ritningar, modeller och byggtips 
(som hur man gör snygga kabiner eller till-
verkar tankar). En av de mest intressanta 
inslagen är designdelen där man får tips om 
bl a konstruktion av dubbeldäckare, hur 
rodermekanismer skall se ut, dimensionering 
av insug och tillverkning av handtag.

Språket på sidan är genomgående engelska. 
Adressen är www.clacro.de.
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Lokala säckpipeblåsare tog täten vid 
invigningens intåg. Det är inte bara i 
Skottland detta instrument trakteras!

Sedan följde FAI:s, Spaniens och re-
gionens flaggor inburna av juniorer. 

Precis som många gånger tidigare 
hade Ryssland en av de största och 
mest enhetligt klädda trupperna.

Den svenska truppen kan varken 
anklagas för att vara enhetligt klädd 
eller utgöra trend-setters för parader. 
Å andra sidan verkar Finland, Dan-
mark, Norge och Sverige ha enats om 
en gemensam stil på lagdräkterna 
enligt mottot ”Ta vad Du har!”.

Så här glada såg de svenska del-
tagarna och supportrarna ut. Men det 
var innan flygningarna startat och 
den spanska solen börjat arbeta på 
allvar på ovana svenska kroppar…..

VM:s smörsångare sjöng en egen-
komponerad ”VM-låt” på invigningen. 
Trodde alla! Men när nästa person 
skulle hålla ett tal kom det inget ljud. 
Micken hade varit avstängd och karln 
hade bara mimat. På den CD vi fick 
får vi anta att han sjunger själv…...

Det behöver inte alls vara dyrt att åka 
på VM. Budgetvarianten består i att 
tälta på bilparkeringen och laga mat 
på gasolkök. Att det blåser omkring 
torr sand hela tiden får man ta. Man 
har ju gångavstånd till cirklarna!

Plaza Major i centrala Valladolid är 
vacker i sin kvällsbelysning och en 
samlingspunkt för bofasta och turist-
er. I rådhuset (till höger utanför bild) 
hade man en utställning till minne av 
att det var 500 år sedan Christoffer 
Columbus dog i just Valladolid. Då Hr 
C dog utfattig boende i ett kloster 
(andra källor har annan åsikt) antar 
jag att han mer hade uppskattat lite 
erinran under sin livstid!

Vi fick också se uppvisning i spansk 
folkdans men oj vad varma de måste 
blivit av att vara så påbyltade i den 
sköna kvällsvärmen.

Vad att göra om man bor där det inte 
finns någon sjö? Jo, man häller ut 
sand vid Pisuergas flodkant och bad-
ar i det bruna vattnet. Långgrunt? Nä! 
Men möjligtvis längs med floden! 

Clamer Meltzer var den ende tappre 
deltagaren från Norge.

Danmarks trupp var större än man 
kunde tro då man såg Niels och Maj-
Britt i paraden. De andra kanske öv-
ade? Den finska truppen uppvisade 
däremot många (kända) ansikten.
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Turistdagen tillbringades med att ut-
forska Valladolid, åka båt på Pisuerga 
samt inta en helt underbar lunch i en 
sval källare. Varje gång vi varit i 
Spanien har de ordnat utflykter till 
olika ställen och varje gång har det 
förvånat mig hur få som följer med!

Nytt för combaten var att alla runt 
cirkeln skulle bära hjälm. Här ser vi 
sekreteriatet och Guido Michiels (FAI 
Jury) föregå med gott exempel.

Alla svenskar lät sig väl smaka av de 
spanska delikatesserna. Eller?

Är detta framtidens melodi för att öka 
säkerheten kring combatcirkeln? Mitt 
emot vårt hotell byggde man hus och 
använde dessa skyddsnät. Måste ju 
funka utmärkt att hyra in för F2D.

Lagledarmötet hölls i en av lokalerna 
på fältet men pga träningsflygningar-
na kunde man inte öppna fönstren. 
Efter 1 minut var syret slut och tem-
peraturen uppe i 120 grader Celsius. 
Ett tappert släkte, de där lagledarna!

Man kunde tro att hela ukrainska lag-
et (förutom junioren) var uppfödda på 
anabola. Håkan fick möta en av dem 
men hanterade detta galant och vann.

Så här många personer behövs det 
för att genomföra en combat-tävling 
på ett VM. Domare, tidtagare, prov-
dragare, sekreteriat, fixare etc.

Juniorpallen i Combat; Ettan Artern 
Markov, Ryssland, tvåan Jussi Forss, 
Finland, och trean Pavlo Sadomov, 
Ukraina (här mycket lik Chornyy!!!).

Team Canada; Dave Lovgren med röt-
ter i Norge (Sverige?) samt bröderna 
Ivan och Pat McKenzie. Ivan blev trea, 
hans bästa VM-placering någonsin.

Här syns lite av den goda bankett-
maten. Det kom också in räkor, kött 
och en avslutande dessert. Mums!

En kul grej de haft alla år i Spanien är 
att låta en proffsfotograf videofilma 
under tävlingen. Sedan visas filmen i 
redigerad form på banketten (och kan 
även köpas av den som är hugad).

Återigen blev det dubbelt ryskt i topp 
i F2D. Precis som i USA för två år 
sedan vann Igor Trifonov och den 
ryske junioren blev tvåa. Dock inte 
samma junior! Igor använde sig av en 
modellkonstruktion med mycket kol-
fiberförstärkningar. Att han flyger bra 
behöver väl ingen tvivla på! 


