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Brian Eather Propellers

4 Blade Props; $50.00     3 blade  Props $40.00      2 Blade Props; $30.00
Plus shipping charges and 5% Surcharge for PayPal

  

           

ENGINE DIA DESCRIPTION PITCH

65 / 90 13” 4 BLADE N SQUARE TIP 3 .75”

60 / 70 12” 4 BLADE N UCT SQUARE TIP 3 .75”

75 / 90 15 .3” 3 BLADE ROUND TIP 5 .75”- 4”

75 / 90 15 .3” 3 BLADE ROUND TIP 5 .3”

75 / 90 15 .3” 3 BLADE N SQUARE TIP 4 .3”

75 / 90 14 .5” 3 BLADE N SQUARE TIP 3 .7”

75 / 90 14.3” 3 BLADE N SQUARE TIP 4 .2”

75 / 90 14.3” 3 BLADE ROUND TIP 5.3”

65 / 75 13.3” 3 BLADE N SQUARE TIP 4 .2”

65 / 75 13.3” 3 BLADE ROUND TIP 5.3”

70 / 90 13 .25” 3 BLADE W SQUARE TIP 5 .25”

70 / 90 13 .2” 3 BLADE SQUARE TIP 5”

60 / 70 13” 3 BLADE ROUND TIP 5”

60 / 70 13” 3 BLADE N SQUARE TIP 3 .75”

55 / 65 12 .5” 3 BLADE W SQUARE TIP 5 .5”

55 / 65 12.5” 3 BLADE ROUND TIP 5.25”

60 / 70 12 .5” 3 BLADE N SQUARE TIP 3 .75”

55 / 60 12 .2” 3 BLADE N SQUARE TIP 6”

55 / 60 12” 3 BLADE ROUND TIP 6”

50 / 60 12” 3 BLADE N UCT SQUARE TIP 3 .75”

40 / 60 12” 3 BLADE N SQUARE TIP 3 .75”

50 / 60 11 .5” 3 BLADE N SQUARE TIP 5 .75”

45 / 50 11” 3 BLADE N SQUARE TIP 5 .75”

40 / 45 10 .5” 3 BLADE N SQUARE TIP 5 .75”

35 / 40 10” 3 BLADE N SQUARE TIP 5 .75”

75 / 90 16” 2 BLADE W  L SQUARE TIP 4 .5”

70 / 90 15” 2 BLADE W SQUARE TIP 5 .25”

70 / 90 15” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .25”

70 / 90 15” 2 BLADE N SQUARE TIP PHELPS STYLE 4 .25”

70 / 90 15” 2 BLADE W  L SQUARE TIP 4 .5”

70 / 90 14” 2 BLADE N SQUARE TIP PHELPS STYLE 4 .25”

70 / 90 14” 2 BLADE W SQUARE TIP 5 .25”

70 / 90 14” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .5”

60 / 70 14” 2 BLADE W  L SQUARE TIP 4 .5”

60 / 70 13.5” 2 BLADE W ANDRI YATSENKO 6”

60 / 65 13 .25” 2 BLADE N SQUARE TIP PHELPS STYLE 4 .25”

50 / 70 13” 2 BLADE W SQUARE TIP 5 .25”

50 / 60 13” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .25”

50 / 60 13” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 3 .75”

50 / 60 12 .5” 2 BLADE N SQUARE TIP PHELPS STYLE 4 .25”

50 / 60 12 .5” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 3 .75”

50 / 60 12 .25” 2 BLADE W SEMI-UCT SQUARE TIP 3 .75”

50 / 60 12” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .75”

50 / 60 12” 2 BLADE W SQUARE TIP 5 .75”

40 / 60 12” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 4”

40 / 60 11.5” 2 BLADE N SQUARETIP PHELPS STYLE 4 .5”

40 / 55 11 .3” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .75”

40 / 50 11” 2 BLADE W SQUARE TIP 5 .75”

40 / 46 10 .75” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .75”

40 / 46 10 .5” 2 BLADE N SQUARE TIP PHELPS STYLE 5”

35 / 40 10” 2 BLADE W UCT SQUARE TIP 5 .75”
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av Ingemar Larsson och Niklas Löfroth. 
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Summering av säsong 2016
2016 blev en tävlingsintensiv säsong med 

Vårtävlingen i Karlskoga, VM i Australien, 

SM i Västerås, Nordiska i Herning och 

avslutningsvis min personliga favorit 

Västkustträffen i Kungsbacka. 

Det här numret blir därför extra späckat 

med tävlingsreferat men innehåller dess-

utom massor av annat. Faktiskt det mest 

omfångsrika numret någonsin!

Bl a finns en kort intervju med Kaz Minato 

(!) och en artikel om mitt senaste bygge – 

TP2. Artikeln är skriven för Modellflygnytt 

i ”PR-syfte” och är kanske lite övertydlig för 

den redan insatta i ämnet. Min förhopp-

ning är att den ändå kan vara läsvärd. 

Undertecknad, Lars Roos, Michael Palm 

och Ingemar Larsson har tillsammans job-

bat fram detta nummer. Staffan Ekström, 

Clamer Meltzer, Norvald Olsvold och Dan 

Hune har bidragit med fina bilder.

Övriga tävlingar m m från säsongen kom-

mer i nästa nummer. Bidrag tas tacksamt 

emot av Ingemar Larsson.

Trevlig läsning!

Niklas Löfroth

INNEHÅLL I DETTA NUMMER:

· Vårtävlingen 2016 av Niklas Löfroth ..............................................4-6
· Tips! Bra motortestfäste av Niklas Löfroth ..................................... 7
· SM-2016 av Lars Roos och Ingemar Larsson ........................................8-14
· VM i Perth Australien 2016 översättning av Lars Roos .......... 16-19
· Linändar av Niklas Löfroth och Lars Roos ........................................20-21
· Sydligaste stuntverkstan öppnad igen av Lars Roos ...............22
· Kaz Minato och hans Blue Max av Niklas Löfroth .................24-27
· Nordiska Mästerskapen 2016 Michael Palm .........................28-32
· SLIS årsmötesprotokoll 2016 ...................................................33
· Västkustträffen 2016 av Lars Roos och Ingemar Larsson ...........34-39
· Trivial pursuit av Niklas Löfroth .................................................40-47
· Aviastar 53 Michael Palm ............................................................48-49
· SLIS medlemslista 2016  .....................................................50-51

Omslagsbild: Lars Roos med sin spitfireinspirerade Patternmaster. Lars kunde med sin 

stora rutin prestera fina tävlingsplaceringar i år. Bilden från SM i Västerås där han blev fyra.

Flygträning en tidig morgon på Karlstad MFK:s 
fält beläget ett par mil öster om Karlstad.
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VÅRTÄVLINGEN 2016 i Karlskoga
– sol, värme och utmanande vind 

Michael Palm assisterar Staffan Ekström som flög med sin fina Polecat.

I år inföll Kristi Himmelsfärd redan den 5 

maj men trots detta bjöds vi på värme och 

strålande sol under både torsdagen och 

fredagen. Efter några sena återbud blev vi till 

slut åtta F2B flygare och tre semistuntare. 

Clamer Meltzer och Dan Hune hade valt att 

prioritera VM i Perth och var följdaktligen 

inte med på ”startgriden”. Förra året kunde vi 

glädjas åt deltagare från både Norge, Finland 

och Danmark men i år fick Norvald Olsvold 

ensam försöka skapa lite nordisk prägel på 

tävlingen. 

Dagen före tävlingen (torsdagen) var vi sju 

stycken som valt att vara på plats för att träna 

lite extra innan ”alvaret” skulle börja. Vädret 

var förvånande samarbetsvilligt – sol och 

behaglig värme. Vinden var dock instabil 

svag och västlig vilket gjorde att den då och 

då ändrade riktning p g a den närliggande 

skogsdungen. Alla hanterade det bra ändå. 

Tävlingen dömdes av Erik Broman och 

Sven-Erik Guldbrant båda från Karlskoga 

MFK. Willy Blom var tillfrågad men han hade 

”gilltiga” förhinder (semesterresa). 

Tävlingen flögs under fredagen och alla 

omgångar hanns med utan problem under 

en och samma dag.

Norvald Olsvold – Skulle igentligen ha flugit 

med sin elmotorförsedda modell men han 

väntade på ett nytt fartreglage så det fick bli 

att använda de beprövade grejerna denna 

tävling. Norvald har blivit skickligare att flyga 

på senare år och det märktes i de två första 

omgångarna. Han hade tyvärr lite otur och 

tappade några placeringar på slutet.

Thomas Johnsson – har ägnat mycket tid till 

att bygga sin nya villa vilket naturligtvis mini-

merat möjligheterna till flygträning. Hans 

fina Blue Max är  både lätt och välflygande så 

möjligheterna att hitta Thomas högre upp i 

resultatlistorna framöver finns definitivt nu 

när villan står klar och träningsdosen ökar.

Anders Hellsén – är tillbaka och flyger stunt 

efter många års uppehåll. Sedan Västkust-

träffen förra året så har flygskickligheten 

stigit ytterligare. Anders är också en duktig  

IMAC-pilot. 

Michael Palm – flyger numera med en 

Stalker 61 försedd Time Machine byggd av 

Ingemar Karlsson. Ingemar var känd för att 

bygga lätta och välbygda modeller och denna 

är inget undantag. Michael kommer att bli 

vass när han tränat in sig ordentligt på den.

Niklas Löfroth – Vårens väder har i mina 

trakter (Karlstad) varit ovanligt flygvänligt 

vilket har inneburit mer träning än någonsin 

tidigare innan vårtävligen. Jag lyckades på något 

vis att ta mig samman och göra en märkbart 

bättre flygning i sista omgången vilket flyttade 

upp mig till en slutlig fjärdeplats.

Lennart Nord – Flyger även han med en 

Impact. Det började lite ringrostigt i första 

omgången med några missar men sedan 
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Resultat Vårtävlingen i Karlskoga 2015-05-14/15, F2B Stunt 

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Ove Andersson Västerås MFK 1 744,0 1 970,0 2 058,0 4 028,0

2. Staffan Ekström Trelleborg MFK 1 803,5 1 850,5 2 106,0 3 956,5 

3. Lennart Nord MFK Red Baron 1 545,0 1 734,0 1 829,0 3 563,0

4. Niklas Löfroth Karlskoga MFK 1 416,0 1 641,5 1 838,5 3 480,0

5. Michael Palm Kungsbacka MFK 1 499,5 1 631,0 1 769,5 3 400,5 

6. Anders Hellsén MFK Snobben 1 440,5 1 524,0 1 571,0 3 095,0

7. Thomas Johnsson Kungsbacka MFK 1 393,0 1 528,5 1 530,0 3 058,5

8. Norvald Olsvold Skedsmo MFK 1 456,5 1 569,0 1 440,5 3 025,5 

Resultat Vårtävlingen i Karlskoga 2015-05-14/15, Semistunt 

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Kent Hedberg Karlskoga MFK 820,5 826,5 873,5 1700 

2. Emil Palm Kungsbacka MFK 407 137 206 613

3. Erik Huss Norberg MFK 261 286,5 0 547,5

Bakre raden f v: Ove Andersson, Staffan Ekström, Niklas Löfroth, Norvald Olsvold, Lennart Nord
Främre raden f v: Thomas Johnsson, Anders Hellsén, Michael Palm, Emil Palm och Kent Hedberg

Norvald Olsvold flyger i den luriga vinden som ser ut att ha vridit 90 grader.

gick det som på räls. Lennart flög den lätta 

Impacten riktigt bra och tog välförtjänt hand 

om bronspengen.

Staffan Ekström –  flög med sin superfina 

Polecat. Tillsammans med PA75:an försedd 

med en 3 bladig 13x3,75 så kunde Staffan 

hantera vinden på ett imponerande sätt. Det 

var extra tydligt i toppen av timglaset.

Ove Andersson – hade en nästan ny Super 

Tigre 46 i modellen. En motor som Ingolf 

Johnsson haft vänligheten att sälja till honom. 

Kanske att det hjälpte till att få lite extra drag i 

den ibland utmanande vinden. Oves jämnhet 

hjälpte honom till ännu en seger med en 

totalpoäng på 4028.

Sammanfattningsvis tycker jag att det blev 

en rolig och spännande F2B-tävling där 

utgången var oviss in i det sista.

Semistunttävlingen hade bara lockat tre 

deltagare och tyvärr är det få nya ansikten 

numera. Emil Palm är ett roligt undantag 

och det ska bli kul att följa hans utveckling de 

kommande åren! Emil blev tvåa denna gång 

och etta i juniorklassen.

Kent Hedberg flög en 22 år gammal Cardinal 

till seger och Erik Huss blev trea.

Stort tack till domare Erik och Sven-Erik samt 

poängräknare Stefan Karlsson som var en 

stor del i att denna tävling kunde genomföras.

π

Niklas Löfroth
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Anders Hellsén ger klart för start.Far och som Palm hjälps åt och tävlar tillsammans – kul!

Så här glad var Staffan efter att ha flugit! Ove Andersson tankar upp inför flygning. 

Domare Erik Broman, Niklas Löfroth, Norvald Olsvold, Vilgot Löfroth och Staffan Ekström i samspråk under den avspända tävlingen.
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Ett hardpointhandtag i kolfiber och 

trä designat av Paul Walker. Finns 

på nytt i lager hos Aeroproducts 

tillsammans med Hello Kitty clips. 

Kontakta Randy Smith för prisinfo.

Randys e-mail:

RandyAERO@msn.com

På jakt efter ett nytt handtag? 

Då kan det vara intressant att ta en 

titt på detta hardpointhandtag från 

Brodak. Det finns i två storlekar: 

4-3/4 resp. 5-1/2 tum. Pris från 35 

dollar.

mer info på www.brodak.com

Nytt lätt
HANDTAG

Hardpointhandtag 
från Brodak

Tips! 
BRA MOTORTESTFÄSTE

Mätte varvtalet både med och utan luftfilter på 
min OS46 VF. Det var knappt mätbar skillnad.

Det senaste åren har jag skaffat 

några nya motorer och behovet av 

en bra motortest-bänk blev tydligt. 

Jag hittade efter lite letande en passande på 

Ebay. Sök på ”Engine test stand” på Ebay så 

finner du leverantören!

Testbänken är tillverkad av aluminium 

och är ”Made in UK” och ger ett välgjort 

intryck.. Den kostade 12:50 pund + 6,70 

pund i frakt vilket blir  ca 220 SEK. 

Motortestfästet är oerhört stabilt och 

fungerar för motorer i storlek från 1 cc upp 

till 30 cc. Väl värt pengarna!

Jag monterade fästet på en lite större bräda 

som jag sedan klämde fast på ett bord med 

ett par tvingar i samband med inkörning av 

Enya 61:an och min OS46 VF.

π

Niklas Löfroth
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Då var det dags för lin-SM igen, i 

Västerås även i år. Ett bra ställe 

att flyga på om vindarna är snälla 

och kommer från rätt håll- och det gjorde 

de! Inte så snälla hela tiden kanske, det 

drog till ordentligt ibland, men inga större 

problem, alla kunde genomföra tävlingen 

utan missöden!

Vi sydlänningar anlände fredag efter-

middag, och kunde klämma in ett par 

testrundor innan det var dags att checka in 

på härbärget, dvs det excellenta MälarCam-

ping, som ligger alldeles intill tävlingsplat-

sen. Där delade vi samma stuga som förra 

året med redaktör (för Lina) Löfroth.

Lördag morgon, genomgång halv tio sedan 

första start för stuntens del kl 11. 

Här kommer inte en rapport flygning för 

flygning utan mera lite diverse intryck.

Till att börja med gick det inte så bra för 

team Skåne, nja, själva flygandet gick väl 

ganska bra men Staffans kärra tappade 

avgaskröken på pipan och då blev det så 

klart en nolla för den flygningen!

Själv lyckades jag göra bort mig genom att 

glömma trä på handtagets säkerhetsrem – 

fattade att det var kört när jag såg domare 

Larsson resa sig och gå efter halva flyg-

ningen! En nolla igen på resultattavlan!  

(O en i mittcirkeln ha ha).

Övriga flygare gjorde stabila insatser utan 

missöden, Gunnar Karlssons el-Nobler (va 

liten den är!) imponerade som vanligt, el 

är inte fel kan man säga! Thomas o Ingolf  

Jonsson visade klara förbättringar med sina 

välbekanta Blue Max:ar. De dära Maxarna 

går lugnt, tyst och säkert med Stalker 

76:orna. 

Niklas Löfroth flög säkert med Impacten- 

ett klart hot om placeringarna! 

Nykomlingen i SM sammanhang (nykom-

ling vet jag inte men jag tror inte han flugit 

stunt i SM-sammanhang) Anders Hellsén 

imponerade och skrämde väl upp samt-

liga med lugn och säker flygning. Många 

snygga manövrer och flata urtagningar på 

rätt höjd där! Jag tyckte farsan Åke

(Nyström) såg rätt så belåten ut!!

Leif Sundvall hade lite otur i omgång ett, 

Mercon i Vector 40:an ville inte starta, 

tillbaka i depån för att lösa problemet. Vid 

provstart lyckades Leif få näven i propel-

lern, Ove A fick låta Volvon agera ambu-

lans, iväg till sjukan, några stygn och sedan 

var Leif lyckligtvis fit for fight igen! 

Omgång ett funkade väl bra för alla men 

därefter tilltog vinden så pass mycket att en 

omröstning fick till följd att vi körde åter-

stående två omgångar på söndagen istället 

för som brukligt, två på lördagen och en på 

söndagen. Bara att hoppas att chansningen 

skulle gå hem.

Det såg bokstavligen ganska mörkt ut på 

söndagsmorgonen med mulet och ösregn! 

SM åter i Västerås 
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VARFÖR fortsatte vi inte att flyga dagen 

innan?? Men, regnandet upphörde vid halv 

nio tiden, vi hade första start kl 9 och då 

var det perfekt stuntväder, svag vind och 

mulet. Bra för mig som var först ut!

Det blev en ganska hyfsad flygning som 

hamnade på resultattavlan denna gång, det 

hjälpte att ha snöret på handleden!

Efterhand tittade solen fram och vädret blev 

ganska behagligt, vinden tilltog visserligen 

litegrann men alla kunde genomföra sina 

starter utan missöden, trots en del uttalade 

farhågor. Tredje omgången kördes på 

asfaltcirkeln, många är inte så sugna på att 

flyga där (de två första var över gräs)

men det gick ju det också. 

När den spännande väntan på slutresultatet 

var över visade det sig att Ove dragit det 

längsta strået denna gång, Staffan fick se 

sig slagen med några poäng. 

I år var det femtio år sedan Ove tog sitt 

första SM-stunt-guld(!) och det fick han ett 

särskilt omnämnande för- hurraropen skal-

lade! Detta var Oves 30:e SM-guld – ordet 

imponerande är inte starkt nog!

På tredjeplatsen hamnade Lennart Nord 

välförtjänt – han tävlade i flera klasser – 

tyckte att han var framme och hämtade 

medaljer hela tiden!

Själv hade jag en aning tur med flygförhål-

landena och slutade fyra, inte SÅ dåligt för 

en turist som inte ids träna! Börjar bli lite 

trött på den gule- får nog bli ny kärra till 

nästa år, jetstil, nosställ, ST46

verkar vara gångbart, eller vad säger ni?

Allt som allt en som vanligt trevlig tillställ-

ning, inklusive lördagsbanketten med god 

mat. Framförallt är det kul att komma iväg 

och träffa alla gamla och nya likasinnade 

igen, det handlar nog mycket om det! Men 

även tävlingsmomentet förstås, pulsen ökar 

fortfarande efter alla dessa år när man står 

där och ska försöka prestera något vettigt! 

Jaja, sydlänningarna (inkluderande Anders 

H. -också sydlänning nuförtiden) klarade 

sig ju hyfsat, tvåa, fyra, sexa samt lagsilver 

för TMFK, det kunde gått sämre!

We´ll be back.

π

Lars Roos, TrelleborgsMFK

Gunnar Carlsson flög med sin elmotorförsedda Nobler och belade sjundeplatsen. Den klassiska Noblern 
klarade – trots sin mindre storlek  – den tidvis starka vinden bra med Gunnar vid handtaget.

Anders Hellsén har fått ordning på motor och modell och flög fantastisk bra med tanke på att detta 
var hans andra tävlingssäsong i F2B.



10 1/2016

Ove Andersson ledde från början till slut och 
tog sitt 30:e SM guld i F2B. Det första vann 
han för 50 år sedan – Stort Grattis Ove!

Thomas Jonsson har de rätta förutsättning-
arna att gå långt i F2B och målen är högt 
satta! Hans Blue Max fungerade fint i vinden!

Ingolf Jonsson har har fått till fint trim på sin 
Blue Max bra stuntgång på Stalker-motorn.

Leif Sundvall hade oturen att få in handen 
i propellern men efter att ha fått hjälp på 
akuten kunde han genomförda tävlingen!

Staffan Ekström tävlade med sin Polecat 
försedd med den grymma PA75:an.
Stabil kombo i vind!

Leif har alltid fina modeller och denna var inget undantag – Vector 40 med snyggt färgschema 
och cool dinosarie på fenan! 
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Niklas Löfroth hade fördubblat sin flygträning 
inför detta SM men vad hjälpte det... :-)
Impact/PA61 funkade i a f bra i vinden.

På lördagskvällen samlades alla för att äta en gemensam middag. 
Jättegod mat och trevligt umgänge.

I år dömde Stefan Karlsson, Ingemar Larsson och Kauko Kainulainen.

Hela gänget av stuntflygare samlat för den obligatoriska gruppbilden efter tävlingen. Trots den bitvis hårda vinden fick alla åka hem med hel modell.

Niklas, Lars, Ingolf och Thomas kopplar av efter lördagens enda omgång. Staffan håller i kameran.
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Svenska Mästerskapen 2016

Titta så fint, tydligt och informativt Lars Roos tar på sig handlovsremmen här i 
omgång 2! Rena skolboksexemplet. Annat var det i första flygningen ....

Staffan är tapper (ej att förväxla med en annan skånsk Staffan Tapper) eller är det 
så att han håller andan medan han släpper upp Lars modell. Inhöljd i oljedimmor 
som får Lützen att blekna. Egentligen kan man ju tycka att Lars borde tillhandahålla 
gasmask till sina hjälpare. Eller får de risktillägg?

Ola och Mart hade en del att försvara i F2A efter förra årets guld och brons. Men 
värdet devalverades till ett silver för Ola medan Mart blev helt utan tid.

Återigen hade hugade SM-aspiranter 
samlats i Västerås för att göra upp 
om titlarna. Efter det lyckade upp-
lägget 2015 var det bara att fort-
sätta i samma fotspår. Tillägget i år 
var att RM i Semistunt, efter önske-
mål, fogats till programmet men det 
enda detta mynnade ut i var att inga 
anmälde sig och ingen Riksmästare 
kunde koras. Kanske läge att köra RM 
ihop med Vårtävlingen i Karlskoga 
som förr?

F2A Speed hade hela sex startande 
men efter lördagens två omgångar 
såg det mörkt ut för 5/6 av startfältet. 
Bara Per hade fått två tider medan 
de övriga uppvisade idel nollor. 
Ett febrilt skruvande och mekande 
inleddes redan på eftermiddagen på 
lördag och fortsatte antagligen in på 
natten också. I omgång tre klämde 
förra årets mästare Ola Murelius till 
med 281 km/h och låg farligt nära 
Pers 288 km/h……. Skulle Ola över-
raska i omgång fyra och åter passera 
Per? Spänningen steg! Dock inte för 
övriga 4 piloter som återigen nollade. 
Efter att Ola nollat i omgång 4 kunde 
Per andas ut och åter känna sig som 
en mästare. Och hör och häpna. Vi 
fick en bronsmedaljör också. Mer 
eller mindre under hot från sin trä-
nare la Guffy i handtaget och fick 
den (icke-) imponerande hastigheten 
129 km/h, en hastighet värdig en slö 
combat-modell men värd en brons-
peng! Övriga tre nollade och drog 
inte in några poäng till Lag-SM för 
sina respektive klubbar.

F2B Stunt hade i år tre domare; 
Stefan Karlsson, Kauko Kainulainen 
och Ingemar Larsson och alla dessa 
satt och skärskådade de tävlande 
och dess uppförande. Det utmynnade 
nästan i skånsk katastrof i omgång 
1. Bara Anders Hellsén från Snob-
ben fick poäng och han bor dess-
utom i Sölvesborg och är barnfödd 
i Stockholm….. Det började redan i 
omgångens första flygning då Staf-
fan tappade en ljuddämparslang och 
fick 0 poäng. Forsatte sedan med att 
Lars Roos glatt sprang in i cirkeln, 
greppade handtaget och signalerade 
till sin hjälpare att släppa modellen. 
Felet var bara att han glömt ta på 
sig handlovsremmen. Då den hängde 
rakt ner från handtaget var det inte 
svårt för domarna att nolla honom 
också. Krismöte i Trelleborgs MFK! 
Hur skulle nu lagmedaljen från 2015 
försvaras? I övrigt gjorde både Ove 
och Lennart stabila flygningar med 
höga poäng som resultat.
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”Någonstans här ska serp-klippet ligga...” Eller varför skulle Johan, Bengt-Åke och 
domare Stefan Karlsson annars se ut så här? Lennart verkar dock inte bry sig... 

Bengt-Åke Fällgren och Jonatan Karls-
son fick flyga om bronspengen. 

Lennart Nord och Johan Larsson gick 
till final med två liv var. 

Efter 2 omgångar var två lag klara för 
final. Vilket gjorde att Mart och Niklas 
med respektive mekaniker fick kämpa 
om att bli lag 3 dit. Trots att Mart/Ola 
vann de båda sista heaten gick det inte 
vägen för dem då Niklas/Lennart kunde 
leva på sina tider från omgång 1 och 2.

F2C-finalen började med tre lag men 
utvecklade sig som en roman av Agatha 
Christie och slutade med ett lag.

Studera en svensk mästares fångst-
teknik. En hand på knät för att behålla 
balansen, en hand öppen för att fånga 
modellen och svag framåtlutning som 
övergår i knäböj vid fångsten.

I omgång 2 visade Trelleborg att det 
inte var något fel på den mentala 
styrkan och båda fick fina poäng. 
Staffan nästan lika med Ove medan 
Lars låg strax bakom Lennart och 
uppstickande Hr Löfroth. Några 
andra än dessa fem var inte att räkna 
med längre för medaljplatserna. Så 
omgång 3 skulle bli helt avgörande. 
Återigen gjorde både Ove och Staffan 
fina flygningar men Ove höll undan 
med 7 poäng (!!) och vann med totalt 
21 poäng. Otroligt tight! Staffan ver-
kade plågas av att han och modellen 
hans inte var riktigt överens i de fyr-
kantiga manövrarna då alla domarna 
antagligen gett nån poäng mer per 
fyrkant-manöver om de suttit som de 
skulle. Hur gick det då i bronsstriden? 
Jo, Lennart fick sämsta flygningen av 
de tre men kunde leva på sina resul-
tat från omgång 1 och 2 och knep 
bronset. För femtioelfte gången. Lars 
var bara 50 poäng bakom så nästa år 
…  Niklas kunde inte ta upp kampen 
med dem men lyckades hålla undan 
för en spurtande Anders Hellsén. 
Ska bli spännande att se vad detta 
mynnar ut i nästa år.

F2C hade bara 4 lag till start och de 
två favoriterna flög bara två kval-
omgångar för att bli klara för finalen. 
Kampen om att bli tredjelag till final 
vanns av Lennart/Niklas med endast 
2,1 sekunders marginal till Ola/Mart. 
Så frågan var om Galax eller Västerås 
skulle vinna? Men när Team Galax 
missade omtankningen vid varv 52 
verkade det upplagt för Västerås. 
Men det är ju inte klart förrän första 
lag når 200 varv och vid land
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SM 13-14 augusti 2016

F2A Speed
Plac, Namn Klubb 1 2 3 4
1 Per Stjärnesund  Västerås MFK 288,4 285,0 0 286,1
2 Ola Murelius  Västerås MFK 0 0 281.4 0
3 Jan Gustafsson  Västerås MFK 0 0 0 129,2
4 Mart Sakalov Västerås MFK 0 0 0 0
4 B-O Samuelsson  MFK Galax 0 0 0 0
4 B-Å Fällgren  Karlskoga MFK 0 0 0 0

F2B Stunt
Plac, Namn Klubb 1 2 3 2 bästa
1 Ove Andersson  Västerås MFK 2982 3045 3099 6144
2 Staffan Ekström  Trelleborgs MFK 0 3031 3092 6123
3 Lennart Nord  MFK Red Baron 2864 2796 2533 5660
4 Lars Roos  Trelleborgs MFK 0 2735 2875 5610
5 Niklas Löfroth  Karlskoga MFK 2653 2759 2672 5431
6 Anders Hellsén  MFK Snobben 2598 2419 2808 5406
7 Gunnar Carlsson  Kungsängens MFK 2378 2512 2636 5148
8 Thomas Johnsson  Kungsbacka MFK 1900 2388 2508 4896
9 Ingolf Jonsson  Kungsbacka MFK 2061 2154 1984 4215
10 Leif Sundvall  Lidingö MK 0 1835 1999 3834

F2C Team Racing
Plac, Namn Klubb 1 2 3 4 Final
1 Niklas Karlsson  Karlskoga MFK 3.59,1 4.11,8 4.23,3 4.25,4 8.48,0
  Lennart Nord  MFK Red Baron
2 Kjell Axtilius  MFK Galax 3.18,4 3.17,0 - - 52 v
  B-O Samuelsson       
3 Jan Gustafsson  Västerås MFK 3.29,3 3.50,0 - - Disk
   Per Stjärnesund          
4 Mart Sakalov  Västerås MFK 4.30,9 45 v 4.10,2 4.02,8
  Ola Murelius 

F2D Combat
Plac, Namn Klubb Omg 1 Omg 2      Omg 3 Omg 4
1 Johan Larsson Vänersborgs MFK 1 V (598) 4 V (480) 5 V (428) 6 V (614)
2 Lennart Nord  MFK Red Baron 2 V (680) 3 V (418) 5 F (328) 6 F (528)
3 Bengt-Åke Fällgren  Karlskoga MFK 2 F (452) 4 F (50)   V (540)
4 Jonatan Karlsson  Karlskoga MFK 1 F (396) 3 F (314)   F (464)

Lag-SM
Placering, Klubb SMFF-nr F2A F2B F2C F2D Summa
1 Västerås MFK U044 6+5+4 10 3+2  30
2 Trelleborgs MFK M134   9+7     16
3 MFK Red Baron B268   8 2,5 4 14,5
4 Karlskoga MFK T027  6 2,5 3+2 13,5
5 MFK Snobben L020  5   5
5 Vänersborgs MFK P036    5 5
5 Kungsbacka MFK N033  3+2     5
8 MFK Galax A006    4   4
8 Kungsängens MFK B300  4   4
10 Lidingö MK B277  1   1

Stuntflygare kan man ha till mycket, bland annat tidtagare/klippräknare i combat. Det är ju ett sätt för dem att leva ut sina dröm-
mar (de drömmar som ju annars aldrig blir verklighet...).

Svenska Mästerskapen 2016

ningen på 82:a varvet hände det som 
inte ska hända, dvs Västerås-model-
len styrde inåt vid omtankningen och 
eftersom Guffy gick in och hämtade 
modellen blev laget diskat. Sedan 
var det bara för Lennart och Niklas 
att hålla tungan rätt i mun och inte 
upprepa de andras beteende. Nu 
gjorde de inte detta utan flög efter 
eget huvud och nådde 200 varv och 
sin första SM-titel i F2C!

F2D Combat blev en kamp mellan 
4 piloter. Tja, kamp och kamp….. 
Då Johan och Lennart avverkat 3 
världscup-tävlingar under året var 
de betydligt bättre tränade än Bengt-
Åke och Jonatan. Vilket efter två 
omgångar hade till resultat att de 
två från Karlskoga hade två förluster 
var och fick flyga om bronset vilket 
B-Å vann. Mellan Johan och Lennart 
kunde det bli tre finalflygningar efter-
som båda hade två liv att göra slut på. 
Men Johan ville ta revansch för förra 
årets SM-förlust mot Lennart, gick 
ut hårt och vann i två raka matcher. 
Därmed fick Johan sin fjärde inteck-
ning i Sune Perssons vandringspris.

Lagtävlingen blev ingen tävling då 
Västerås med sina många piloter 
tog en klar seger. Trelleborg och Red 
Baron bytte i år plats på pallen och 
Staffan/Lars kunde åka hem med sil-
verplaketter trots debaclet i stuntens 
första omgång.

/Ingemar Larsson
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Vinner man SM i F2B som Ove nu gjorde får man också en 
inteckning i vandringspriset som bär hans namn. Dessutom 
var det 50-årsjubileum av Oves första SM-vinst 1966.

Stor del av startfältet hade stannat kvar för att övervara den 
gemensamma prisutdelningen.

Hälsning från Affes 
hobbyrum i Finland

Nytt Roderok 
från Tom Morris

4 inch, 1/4 Phenolic, weight 8 grams. .036 Leadouts go 
around Brass Button. Brass Button rotates on an aluminum 
post. Slicker than boiled okra. Price $11.95

Alf har ny kärra på gång! En Dreadnought från Randy Smith är under bygge.
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51 piloter genomförde fyra kvalificerings-

omgångar under tre dagar med hopp om 

att hamna bland de 15 bästa inför finalom-

gångarna.

Två cirklar användes med tre domare i 

varje. Vädret var i det närmaste idealiskt i 

alla kvalomgångarna med mycket lite eller 

ingen vind alls tidigt på dagen och med 

något varierande vindriktning längre fram 

på dagen. Slutresultatet av kvalomgångarna 

bestämdes i stort sett av poängen från omg. 

tre och fyra  med högsta från cirkel A + 

högsta från cirkel B.

 

Elektricitet hade valts som drivkälla av 60% 

av deltagarna och c:a 50% av flygplanen var 

av formgjuten komposittyp. 

Majoriteten av piloterna flög ”hard corners”, 

speciellt de högre rankade. Det var dock 

överraskande att se hur många som hade 

efterslängar i hörn och urtagningar och 

steg eller tappade höjd i bottendelarna 

i de kantiga manövrerna. Missade eller 

överlappande skärningspunkter var vanliga 

i många flygningar. 

Det var också vanligt med en tendens till 

att placera urtagning och planflykt under 

höjdmarkeringarna.(Man använder höjd-

markeringar på VM, red anm) 

Å andra sidan åstadkom de mera erfarna 

piloterna ganska pålitligt manövrer som det 

var mycket svårt att hitta fel på.

Som vanligt var det ett litet fåtal som hade 

div problem med utrustningen.

Loren Nell (Nya Zeeland) skadade sin kärra 

ganska rejält under träning inför omg. 2 

men var tillbaka till de två sista omg. med 

en lånad Yatsenko Classic. Loren lyckades 

trots detta förbättra sina poäng med 120 

resp. 150 poäng.

Yuri Yatsenko tvingades stå över omg. 1 på 

grund av mekaniska problem, detta kan 

möjligen ha kostat honom flera placeringar 

uppåt i listan. 

Yuri och hans bror Andriy samt Englands 

Pete Tindal ställde upp med de attraktiva 

ellipsvingade Shark:arna med den relativt 

nya Retro 88 motorn. Alla tre exemplaren 

hade en extremt fin gång med god effekt. 

Andriys första omgång slutade med motor-

stopp i fyrklövern och Shun Feng Wang:s 

(Kina) flygning slutade på samma sätt. 

Shun sprang bakåt för att få linspänning, 

Välorganiserat VM i stunt
Perth, Australien  Artikel skriven av Peter White för Aeromodeller 

Översättning: Lars Patternmaster Roos
Bilder: Clamer Meltzer
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snubblade och föll men lyckades få till en 

hyfsad men dock hård landning till priset 

av en kvaddad hjulkåpa.

Dramatik uppstod i en av australiensaren 

Joe Parisis träningsflygningar efter omg. 

fyra, när modellen flög in i en av höjd-

markeringarna och skalade av en stor bit av 

yttervingen. Antagligen hade han rört sig 

för långt ur centrum för att kompensera för 

vinden. 

Efter omg. två såg det ut som om Italiens 

Marco Valliera skulle kunna nå en plats i 

finalen men detta lyckades inte. 

Under tiden fortsatte de topprankade pilo-

terna att leverera förbättrade resultat.

 

Ganska många modeller hade attraktiva 

färgscheman, ett av de bästa exemplen var 

Bene Rodrigues (ni minns väl brasilianaren 

som skrämde upp amerikanarna rejält med 

sin flygning vid VM 82 i Oxelösund? Red 

anm.) Shark. Grön och svart på en vit bas 

var den riktigt outstanding både på marken 

och i luften. 

Lauri Malila, välkänd för oss svenskar, 

körde en Rob Metkemeier MB 77 i sin 

blågråa Shark.

Det gjorde även Rob själv i sin vittberesta 

grönvita Shark. (I denna rapport betyder 

”Shark”, Yatsenko:s Shark, red anm.)

Lauri har varit inblandad i portningsarbetet 

med denna motor och den går för närva-

rande mycket bra. 

En annan ny motor på stuntscenen var 

Kaz Minatos K77 vilken ryssen Vladimir 

Salomatin använde med gott resultat till 

en 8:e plats. Motorn tillverkas i Ukraina, är 

mycket fint utförd och går mycket bra. 

När kvalet var till ända hade Igor Burger, 

CZ,  Richard Kornmeier D, och Orestes 

Hernandez US. belagt de tre toppplacering-

arna. 

Samtliga juniorer gjorde bra ifrån sig. 

Kinas elvaårige Letong Xu toppade med bra 

flygning och stort självförtroende.

Fly Off.

Finalen började på torsdagen för de 15 bästa 

med en omgång på förmiddagen och en på 

eftermiddagen samt en påföljande förmid-

dag, allt inför 6 domare. Vädret inför omg. 

ett var bra med endast en svag bris som 

växlade riktning något, men detta ändrade 

Om man ska tro beteckningen på vingen är detta Nogomes 15:e Iria World.

Ännu en riktigt tjusig japansk modell – Blue Max byggd av Masahiro Muramato med Stalker .61 EX.

En riktigt snygg Gee Bee tillhörande Nicolas Chapoulaud, FRA med elektrifierad framdrivning.
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sig under förmiddagen med något ökande 

vind. I omg. två hade många piloter pro-

blem med turbulensen från den omgivande 

buskvegetationen.

Orestes Hernandez hade flugit  solitt och 

säkert under hela veckan och fortsatte så 

under finalen.

Hans wingovers var dock lite oskärpta, 

fyrkanter och trianglar var generellt per-

fekta, åttorna välformade men med några 

vandrande skärningspunkter. Orestes sista 

flygning var stabil och exakt med endast ett 

par fel i fyrklövern.

Igor Burger (titelförsvararen) gled in på 

andraplatsen med ”hard corners”, bra form 

på fyrkanter och trianglar. De flesta urtag-

ningar och bottnar var bra, dock var hans 

andra omgång väldigt påverkad av vinden. 

Höjdpunkter i omgång tre var ett mycket 

fint timglas samt överliggande åttor.

Richard Kornmeiers insatser bestod av väl 

utförda manövrer med bra fyrkanter och 

trianglar i samma spår och mycket lite 

eftersläng i urtagningarna. Fina starter 

och landningar, lite sämre wingovers, en 

del missade skärningspunkter. Mycket bra 

timglas, överliggande och fyrklöver i varje 

flygning. 

Paul Walker gjorde tre bra flygningar med 

excellenta manövrer, men några överkor-

rigerade hörn och några mycket låga 

urtagningar. 

Jun Yangs fyrtaktsdrivna kärra hanterade 

förmiddagsbrisen ganska bra. Han satte 

skärningspunkterna ganska bra, några 

manövrer blev påverkade av vinden, men 

allt var tillräckligt bra för en femteplats.

Lui Yangs eldrivna Skywriter hade lite pro-

blem i vinden i alla omg. Modellen gjorde 

dock rena hörn med rätt höjd för det mesta. 

Lui var en av de få som valde startplats 

direkt framför domarna.

Marco Vallieras tre flygningar med sin 

eldrivna Shark Ellipse innehöll många bra 

manövrer. Rena urtagningar med rätt höjd 

för det mesta. Kvaliteten på skärningspunk-

terna varierade speciellt i de blåsiga omg. 

två och tre.

Vladimir Salomatin flög ganska fort med 

för det mesta bra höjder, några höga 

urtagningar men för det mesta rätt form 

på manövrerna. Han verkade inte särskilt 

påverkad av vinden, men modellens hastig-

het kan ha påverkat en del urtagningar till 

det sämre.

Dave Fitzgerald hade fin gång i sin pipade 

PA 75 och verkade inte särskilt påverkad av 

vinden.

Formerna var bra, planflykt och inverterat 

var rakt på markeringarna, några urtag-

ningar var överkorrigerade samt var det lite 

överlapp i vissa skärningspunkter. Starter 

och landningar var väl kontrollerade.

Andriy Yatsenkos fyrkanter och trianglar 

var fina och exakta såväl som hans överlig-

gande och fyrklöver. Liggande 8, stående 

8 och fyrklöver varierade från flygning till 

flygning. Hans andra flygning var nog den 

bästa trots den då byiga vinden. 

Fransmannen Alexandre Gauthier hade en 

fin förstaflygning. Endast en dålig wingo-

ver, för små loopingar och en dålig urgång 

ur timglaset störde en annars bra flygning. 

Påföljande två flygningar var inte lika bra 

med många missade skärningspunkter 

vilket så klart inte hjälpte upp poängen.

Lauri Mallila tävlar som bekant för hans nya hemland Schweiz och flyger även han med en Shark.

Paul Walker var till slut ynka 18 poäng från bronsplatsen. 
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Albert Garfutidnov från Ryssland hade gan-

ska jämnt resultat i alla tre flygningarna. 

Stabilt och bra utan stora fel, några låga 

bottnar och missade skärningspunkter.  

De flesta hörn var korrekta och stabila. 

Masaru Hikis manöverformer varierade 

ganska mycket från flygning till flygning. 

Sista flygning var den klart bästa. Somliga 

bottnar var mycket låga och klättrade ur 

svängen. Första omg. klöver och andra 

omg. överliggande var dock excellenta. 

Hans pipade PA 75 lät lite rått som om den 

förtände men effekten fanns där.

Nicolas Chapolauds GeeBee verkade lida 

av vinden med många urtagningar på eller 

över höjdmarkeringens maxmarkering, 

något mjuka hörn och slarv i skärnings-

punkterna. Fyrkanterna låg generellt i 

samma spår såväl som de flesta åttorna.

Som nämnts tidigare så missade Joe Parisi 

första omgången men kom igen till runda 

2 med Murray Howells reservmodell. Lite 

ovan vid modellen i första flygningen men 

i tredje och sista gjorde han ett mycket bra 

och rent program.

När finalomgångarna var över hade de 

tre topplatserna kastats om lite- Orestes 

Hernandez på en välförtjänt första plats, 

Igor Burger på andra med en marginal på 

2,5 poäng till ettan och Richard Kornmeier 

på tredje plats! (Alla tre med elvispar, övers. 

anm.) π

Resultat F2B VM 2016, Perth, Australien
Place   Elimination     Fly-Off

 Country Name  Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Score

1 USA HERNANDEZ, Orestes  A: 1053.30 B: 1128.47 A: 1118.97 B: 1150.57 2269.54  1106.84  1115.84  1150.78  2266.62 

2 SVK BURGER, Igor  A: 1058.17 B: 1058.83 A: 1142.40 B: 1135.07 2277.47  1130.08  1113.50  1133.95  2264.03 

3 GER KORNMEIER, Richard  A: 1038.50 B: 1115.50 A: 1124.20 B: 1153.07 2277.27  1122.63  1123.52  1124.40  2247.92 

4 USA WALKER, Paul  A: 1027.73 B: 1086.80 A: 1099.63 B: 1128.67 2228.30  1089.00  1110.42  1120.18  2230.60 

5 CHN YANG, Jun  A: 995.63 B: 1082.57 A: 1072.70 B: 1075.30 2155.27  1088.27  1080.27  1110.09  2198.36 

6 CHN YANG, Liu  A: 991.37 B: 1078.47 A: 1077.07 B: 1116.67 2193.74  1095.22  1088.98  1101.17  2196.39 

7 ITA VALLIERA, Marco  A: 1031.40 B: 1117.57 A: 1065.03 B: 1101.57 2182.60  1068.48  1094.73  1099.65  2194.38 

8 RUS SALOMATIN, Vladimir  A: 967.57 B: 1021.47 A: 1059.80 B: 1121.93 2181.73  1095.48  1073.68  1093.43  2188.91 

9 USA FITZGERALD, David  A: 992.47 B: 1102.03 A: 1053.53 B: 1164.17 2217.70  1091.67  1089.07  1096.63  2188.30 

10 UKR IATSENKO, Andrii  A: 977.23 B: 997.70 A: 1061.70 B: 1121.00 2182.70  1069.53  1094.05  1090.86  2184.91 

11 FRA GAUTHIER, Alexandre  A: 993.47 B: 1071.97 A: 1063.27 B: 1086.67 2149.94  1091.80  1083.33  1090.03  2181.83 

12 RUS GARFUTDINOV, Albert  A: 980.70 B: 1120.36 A: 1095.40 B: 1099.00 2215.76  1088.38  1088.15  1081.90  2176.53 

13 JPN HIKI, Masaru  A: 918.43 B: 1043.27 A: 1074.50 B: 1083.47 2157.97  1076.67  1077.40  1098.28  2175.68 

14 FRA CHAPOULAUD, Nicolas  A: 972.90 B: 1040.43 A: 1035.67 B: 1134.13 2169.80  1061.42  1076.02  1086.42  2162.44 

15 AUS PARISI, Joe A: 948.60 B: 1044.23 A: 1050.03 B: 1104.43 2154.46  0.00  1064.83  1018.15  2082.98

 Komplett resultat hittas på arrangörens hemsida: http://www.cl-wch2016per.org

Orestes Hernandes blev ny världsmästare i stunt. Han flyger en Shark med elmotor.

Silvermedaljör blev regerande värlsdmästaren Igor Burger som missade guldet med några ynka poäng.
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Tips! Linändar som håller!

Lägg linan runt öljetten 2 gånger och dra åt. Lämna en ände på någon decimeter som arbetsmån. 
(Vid solida pianotrådslinor måste man förankra öljetten på lämpligt sätt).

Nödvändiga verktyg: skarp avbitare, spetsig 
tång, starka nypor samt tålamod!

Det här behöver du:

Linor. Finns av flera fabrikat t ex SIG, Brodak, 
Sullivan, Tom Morris m fl.

Koppartråd. Lämplig dimension är ø 0,25 mm.

Lägg ungefär 50- 75 mm tunn koppartråd längs linan och börja linda mycket nära öljetten. Du ska 
alltså linda runt 2 linor och en koppartråd. Sluta efter c:a 5 varv.

Dra försiktigt i linorna och tryck upp lindningen mot öljetten, ganska tätt. Lämna en liten ”V”- öpp-
ning mellen öljetten och koppartråden, någon mm för vajerlinor, något större för pianotrådslinor.

Vik tillbaka den fria vajeränden längs lindningen och ner genom ”V”-öppningen. (För pianotråd, 
utledare och handtagsvajer; stoppa inte ner änden i öppningen.) Linda nu koppartråden tillbaka 
mot öljetten ett par varv.

Lägg nu koppartrådsänden mellan vajrarna enl. bilden och fortsätt linda, jämnt och tätt, varv 
intill varv är vad man strävar efter. Cirka 60 varv av 0,25 dia. koppartråd är lagom.

Linor koppartråd

”V”-öppning

Att göra säkra och hållbara linän-

dar hör linflyget till. När man 

köper linor levereras de ofta med 

små tunna rör som är avsedda att fixera 

linöglorna med. De fungerar men undvik 

dessa. Med tiden riskerar man att få brott-

anvisningar vid kanten på rören och det är 

en onödig risk att ta. 

Här kommer ett tips på hur linändarna kan 

göras istället. 

1

2

3

4

5

Öljetter. Om de inte följde med linorna.



211/2016

Linändar utförda på detta vis är fullständigt säkra och behöver egentligen ingen ytterligare 
behandling, men om man vill kan man göra på följande sätt:
Blanda lite 5 min epoxy (typen är lite flexibel när den härdat) och förtunna med aceton. 
Lackera lindningen med denna mix, men mycket lite där lindningen slutar mot vajern, för att 
undvika brottanvisning. Löd aldrig, det försvagar vajern med nästan hälften.
Nu är allt låst på plats men fortfarande något flexibelt precis som det ska vara.

Vik ner den ”korta” änden av koppartråden längs lindningen och ner genom ”V”-öppningen. Dra 
åt lite grann med spetstången.Du har nu låst början av returlindningen vilket håller den på plats. 

Fortsätt nu linda varv intill varv. När du lindat 2/3 av sträckan, klipp av den utstickande delen 
av vajern så nära öljetten som möjligt och tryck in änden i skåran på öljetten. (För utledare och 
handtagsvajer, klipp av lite kortare än första lindningen.)

Fortsätt linda ända fram till öljetten. Vira ihop de båda koppartrådsändarna och lämna ett par 
mm när du klipper av dem. Tryck upp ändarna under öljetten. Klart!

Klipp av den 
överflödiga linan här

Epoxi. Gärna 5 minuters som med fördel kan 
förtunnas något med aceton.

Till sist

Om du tycker att det verkar krångligt eller 

om du känner dig osäker på din egen för-

måga att göra dina egna linändar så går det 

att köpa flygfärdiga linor från Tom Morris.

De är oerhört välgjorda och linparen är 

exakt lika långa vilket annars kan vara lite 

knepigt att få till. Vid beställning anger 

man önskad linlängd i foot (från linögla 

till linögla) samt vajerdiameter. Som extra 

tillval kan man få linorna levererade på  

5-tumsrulle vilket jag rekommenderar.

De vanliga 4-tumsrullarna sliter onödigt 

på linorna och har större benägenhet att 

trassla linorna.

π

Översättning av instruktion: Lars Roos

Övrig text: Niklas Löfroth

6

7

8

9

När linorna är klara att användas bör de 
förvaras på en 5-tums linrulle. Använd bara 
linanslutningar avsedda för linflyg. 
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Jaha, 2017 års killer ship har kommit 

en liten bit på väg..., Jag kom efter den 

gångna säsongen på att det kanske är   

   dags att försöka bygga lite lättare och 

mer konkurrenskraftiga kärror. Stora 

2-kilos Patternmasters i all ära, men de har 

sina begränsningar. Kräver både perfekt 

motorgång och väderlek. Eller är det jag 

som flyger för lite? Räcker det inte med två 

starter innan varje tävling?

Så nu blir det ett försök i Yatsenko stil, 

dock får det bli konventionell konstruk-

tion, frigolit vinge och stabbe/höjdroder, 

inget delbart. Kanske svårt att komma ner 

i originalens låga vikt med detta byggsätt, 

men försöka duger. Jag har valt att börja 

med de tråkigaste bitarna, stabbe, fena, 

kontrollsystem (tråkigast!)

Jag har också gjort ett provbygge av nosen 

för att få en uppfattning om hur en nos 

med liggande motor ska sättas ihop.

Vingen kommer att få integrerad framkant, 

dvs balsaflak format runt den färdigskurna 

framkanten. Att slippa forma framkantslis-

ter känns ju hur befriande som helst!

Det krävs en hel del övning innan skär-

ningen sitter i ryggmärgen men det är 

resultatet värt.

I planen ingår landställ från Yatsenko, 

pianotrådsställ är uteslutet eftersom de blir 

för långa på denna inline modell.

Vi har i klubben en gubbe som är duktig på 

att gjuta kol- o glasfiber så troligen blir det 

vingtippar i glasfiber/epoxy.

Över och undersida på kroppen kommer att 

bli formpressade balsaflak, det blir lätt och 

så är det ju ganska enkelt att göra formar.

Väntar på leverans av motorbockar, så nu 

får jag ge mig på vingen så länge! Träfär-

digt innan nyår eller hur var det nu igen...

Fortsättning på detta drama  i SLIS foru-

met...

π

Lars Linkontroll

Sydligaste stuntverkstan
har öppnat igen!

Stabbe o påbörjad fena. Fenan, ska kläs med 
1 mm balsa.

Höjdhornet.

Lite kontrolldetaljer.

Vingmallarna.

Motorspanten – Spant = 1,5mm ply ytterst och  
balsaflak kors o tvärs emellan. Mycket lätt o 
starkt. Stora limytor.

Mock-up av motorfäste.

Mina skärbågar.

Enkel jigg för vinkelrät 
kapning.
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Kaz Minato’s

K77
Here are the information of the K77 engine. 

This engine was born in the joint develop-

ment with me and Mr.Oleg Korotchaev. 

K77 runs with rear muffler and with pipe. 

Weight of the enigne is 337g, Weight of 

rear muffler 49g. I use Randy Smith’s PA75 

pipe.

 

Fuel: 10 to 15% nitro 20 to 22% all synthe-

tic oil fuel.

Fuel Tank: 230cc (8.1oz) tank for pipe and 

200cc (7oz) tank for rear muffler.

Plug: I use Enya#3 plug for most of the time.

You can use the same propeller and fuel as 

for PA75. 

Prop for rear muffler should be 0.5inch 

smaller than the prop for pipe. 

Prop: Tuned pipe 12.5 to 13.0 x 4.5 to 5.0 3B 

9.500 to 10.000 rpm 

Rear muffler 12.0 to 12.5 x 5.0 to 6.0 3B 

9.000 to 9.600 rpm 

K77 can be installed to PA or Ro Jett mount 

without processing, except for the N/V loca-

tion, it is located 10mm forward.

The K77 Prop shaft diameter is 9.0 mm 

that is 1 mm larger than the PA75’s. 

Introduction price is US$325 

 

Best Regards,   

Kaz Minato Sep-8-2015 
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Kaz Minato är en välbyggare i världsklass vilket hans modeller vittnar om. Hans konstruktion Blue 
Max har utvecklats under många år och är en tävlingsmodell som kan prestera på yppersta nivå 
och flygs av många stuntflygare världen över. Modellen finns både som byggsats och ritnings-
bygge. På hans hemsida finns en kort presentation av modellen och bilder på de flesta av versio-
nerna. Där avslöjar han också varifrån namnet Blue Max kommer.

Byggtips!

Kaz Minato’s –

Kaz Minato har utvecklat sin 
Blue Max under många år. 
Den första byggdes 1972 och 
åtskilliga har byggts och förfi-
nats sedan dess. Jag gjorde en 
kort intervju via e-post inför 
publiceringen av hans Blue 
Max i Lina.

Please tell us a little about the person Kaz 

Minato!

I will be 60 years old next year.

I have three children.  A 28 years old 

daughter”Amica” and a 24 years boy ”Oki”, 

he participated in the WCH in 2008 and 

2010. My third child is my 21 years boy 

”Yuhi”, he participated in the WCH 2012.

I learned aeronautical engineering and 

mechanical engineering at the University.

I worked at OS engine for 1.5 years and then 

Honda R&D for 27 years.

How did your interest for control line flying start? 

I started to fly CL at ten years old with a 

school friend. Before that, I was playing 

with plastic model and rubber power ff 

model. My first CL model was a Japanese 

trainer kit with FUJI 099 engine.

How many other stunt flyers are there in your club?

It used be about 20 flyers with me. But we 

lost flying site in 2014. Since then I fly by 

myself most of the time.

It is very difficult to find a place to fly.

Government has a negative feeling for this 

kind of hobby. They are thinking this is a 

dangerous hobby and also the noise is a 

problem.

How many stunt flyers are there in Japan?

I think about 1000 to 1300 flyers.

What do you remember from your visit to Sweden 

attending the World Championships in 1996?

I really liked the country ”Sweden” very 

much and the Swedish people. Unfortu-

nately I could not fly good at there. That 

was the first time I could not remain in the 

finals. However the pizza was delicious.

How often do you practice flying? And how 

many flights do you usually put in a typical 

practice day?

I hope I can fly twice a week. 2 to 5 times 

a day.

What is your favorite IC-engine?

I use K77 + tuned pipe for all my models.

What do you think about the future of the IC-

engine? Will the electric engines ”take over”?

I personally like IC-engine better.

I think some of the stubborn people (me) 

will  continue to use it.

Are you working on a building project this  

winter and if so can you tell us a little about it?

I will start to build #3 Hellcat with a K77,  

it will take a long time to be finished.

Even if I like and prefer IC-engines, 

I also have a project of Electric BM Comp 

and the prototype is almost finished. 

So I will prepare them for customers.

Which engine will you put in your next plane?

K77 + tunedpipe.

Do you have a favorite among all the Blue 

Maxes you have built through the years?

So far BM Comp is the best one after repea-

tedly improved.

What kind of engine has worked the best in 

your Blue Maxes do you think?

K77 + tunedpipe.

I have noticed that you often use a 4-blade 

prop. What is the benefit in your opinion?

Constant air speed. Truly I am not a good 

pilot. I can not control when the airplane 

make speed change in maneuvers. I have 

been studying Multi-blade details of props 

for 28 years then I like it.

Not only the air speed but sharp corner and 

towing performance.

Best Regards, 

Kaz Minato Nov-7-2016

Blue Max
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Kaz under finaldagen på VM 2000 i Landres, Frankrike. Kaz blev 10:a 
det året.

Så här så Kaz Blue Max ut på VM i Norrköping 1996. 

Enligt Kaz är kompositversionen av Blue Max tillsammans med motorn 
K77 med kolfiberpipa den bästa versionen hittills.

” Om Kaz kan man bara säga positivt om. 

Trevlig, vänlig, hjälpsam, generös och 100% 

dedikerad till linflyg. Själv sa han att linflyg 

är hans liv.” – Staffan Ekström

Under grundomgångarna i Landres 2000 var det riktigt 
tråkigt väder vilket t o m syns på ljuset i bilden. Då var 
modellen tydligt Classic-influerad.
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F-12
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F-1
F-2

90degFUEL  TANK

OUT SIDE FLAP

F-8

F-7

F-3

Wing Tip #4

3/16" BALSA

1/4" BALSA

Wing Tip #1

Wing Tip #2

1/4" BALSA

F-13F-12F-11

F-10

F-9

NOTE: Please weigh each material of the main wing, and use heavy for an outside wing. 

 Please cut down and lighten the forward edge material of an inside wing as shown in the drawing. 

NOTE: Please build the back from center of gravity in lightness as much as possible.

Please cut down for lightening.

WING TIP BROCK

Laminated structure of 

4 each boards of balsa.

TIP RIB

Cut this off 
after upper planking.

LEAD OUT WIRE

CARBON ROD

BELLCRANK
COPPER TUBING

Put grease here

PLASTIC CANOPY

CARBON ROD

FRONT NOSE UPPER

Laminated structure of 

4 boards of 1/4"balsa.

WING TIP

Laminated structure of 

3 boards of 1/8" balsa

#1

#2

#3
#4

at the top and bottom of

exit of lead out wire

1/64" PLY WOOD

F-6

2mm(0.08inch)
down trimming

1deg out side

Bind with metal wire and glue on

In side wing 712mm (28.0inch) from center of the fuselage. Rib space 57.0mm (2.24inch)

Out side wing 698mm (27.48inch)from center from the fuselage. Rib space 55.8mm(2.19inch)

A

2 deg outside

A

COWL UNDER

1/4" BALSA

COWL FRONT
1/4" BALSA

1/4" BALSA

OUT SIDE LINE

WEIGHT BOX (30g to 40g)

OUTSIDE WING

FLAP    1/4" BALSA
LOCATION OF OUT SIDE RIBS

BELLCRANK

MUSIC WIRE

COWL FRONT SIDE

1/4" BALSA

WHEEL PANTS
Laminated structure of
6 boards of balsa

1/8" PLY WOOD
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Cut here not to interfere
bellcrank to rib.

NOSE SIDE

Laminated structure of 
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1/8" PLY WOOD
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COWL FRONT
Laminated structure of 
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MOUNT PAD 1/8"

MAPLE MOUNT 1/2" X 1/2"

BOUBLER  1/16" BALSABOUBLER  1/16" BALSA

REINFORCEMENT FOR GEAR MOUNT 1/4" BALSA

FLOOR 1/8" BALSA

COWL BOTTOM
1/4" BALSA

OUT SIDE RIBS LOCATION

CENTER PLANKING
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Wing Tip #3
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SECTION A-A

1/4" BALSA

ELEVATOR

1/4" BALSA

Laminated structure of 

2 boards of 3/16" BALSA

Laminated structure of 

2 boards of 3/16" BALSA

CAUTION :
Do not put glue at hinge area
when put together the two bosrds

Option parts available from
MNT.International by Kaz Minato.
<Net-Shop>
http://www.shop-online.jp/mnti/
<E-Mail address>
bluemax.minato@nifty.com

1/8" PLY WOOD

Laminated structure of 

2 boards of 3/16"balsa.

F-1

2" SPNNER

F-2

1/8" PLY WOOD

GEAR MOUNT 1/8" PLY WOOD1/8" BALSA

※　張り合わせの際、ヒンジが入るところに接着剤を塗らないこと。

BM Eternal
Blue Max

Desigined by Kaz Minato

R-1
ROOT RIB

R-13
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BM Eternal
Blue Max

Desigined by Kaz Minato

R-1
ROOT RIB

R-13

Den tryckta ritningen till Blue Max går att 
beställa från Kaz Minato. Om du nöjer dig 
med ritningen pdf-format så får man den 
t o m utan kostnad av Kaz.
Byggsatsen är av hög kvalitet och tillverkas 
av RSM Distribution. Den kan beställas direkt 
från tillverkaren eller om man hellre vill från 
Kaz Minato. Pris från 189.95 dollar + frakt.
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Nordiska Mästerskapen 2016
Herning, Danmark

En del flygare har jag aldrig sett göra ett 

så fint program. När alla flugit klart första 

omgång låg förre Nordiske mästaren Kai 

Karma på fösta plats följd av Lennart Nord 

på Andra plats. På tredje plats låg Staffan 

Ekström och regerande Nordiske Mästaren 

Ove Andersson på fjärde plats. Danmarks 

Dan Hune hamnade på femte plats.

Andra omgången

Eftermiddagen kom och det var dags för 

andra omgången. Vinden friskade i lite och 

någon skur kom, men vi klarade oss när vi 

flög. Nu hade nerverna släppt och samtliga 

fick högre poäng än första omgång. När 

andra omgång var klar hade ställningen 

ändrat sig något. Ove hoppade upp på andra 

plats och Lennart hamnade på femte. Det 

kan ju ha berott på att Lennarts ljuddäm-

pare sprack och han fick improvisera ihop 

en av någon gammal aluminiumburk. Dan 

åkte upp på fjärde plats. Nu var det spän-

nande inför morgondagens tredje omgång.

 Nu var det kväll och dags för bankett. 

Helgrillad gris, potatisgratäng, sallad 

mm. Öl o vin fanns givetvis så det räckte. 

T idig fredagsmorgon, E6 söderut, 

P1 på radion. Äntligen på väg till 

Danmark igen, denna gången till 

Herning. Jag gillar att åka till Danmark 

för att flyga. Det är gemytlig stämning på 

deras tävlingar. Men det känns inte riktigt 

bra när jag sitter vid ratten, planen var att 

det skulle bli en far/son helg. Jag i F2B och 

Emil i Begynderstunt som Semistunten 

heter där. De 60 milen till Herning skulle 

gå fort med far o son snack, hårdrock i 

högtalarna. Det blev inte så, Emil fick inte 

ledigt från skolan så nu sitter jag i bilen 

själv med P1 i högtalarna, kanske jag lär 

mig något. P1 försvann förresten någon-

stans mitt på Själland, då blev det Dansk 

radio, det gick att lyssna på det också. Milen 

rullade undan och när det var ca 45 min 

körning kvar gjorde blåsan sig påmind. Jag 

stannade i Vejle för en paus. Det var vältaj-

mat för där kom Staffan Ekström gående 

för samma ärende.

Vi kom fram till Herning Modelflyveklubs 

fält vid tolv-tiden. Det var full fart med 

förberedelser för NM:et, det skulle även 

hållas Danska mästerskapen i samma 

tävling. Det jobbades frenetiskt överallt för 

att få i ordning tälten för banketten och 

flygplatserna för stunt, combat, speed, good 

year för morgondagens tävling. Vi brydde 

oss inte om det, vi träningsflög istället. 

En efter en droppade stuntflygarna till. 

Alf från Finland, Norvald från Norge m.fl. 

Vädret var skapligt denna träningsfredag, 

skurarna hängde i luften men tog andra 

vägar förbi oss.

Första omgången

Lördag morgon vaknade jag tidigt, jag var 

först med träningsflygning och väckte alla 

andra som sov i tält och husvagnar vid 

fältet. Danmarks Dan Hune kom med sin 

elektriskt motoriserade Yatsenko Shark och 

gjorde mig sällskap i gryningsljuset.

Dags för tävling. Stunt och combat fick 

alternera, inte för att fältet var för litet, 

det var gott om plats. Utan för att den ene 

stuntdomaren Henning Forbech även flög 

combat. Det innebar att tidsschemat måste 

hållas för att vi skulle bli färdiga i rimlig 

tid. Stuntflygarna var diciplinerade med nåt 

litet undantag, så det rullade på bra. Första 

omgången bjöd på många fina flygningar. 

Foto: Norvald Olsvold 
och Michael Palm



291/2016

Det blev mycket snack o skratt, en mycket 

trevlig kväll!

Tredje omgången

Söndag vaknade jag lite sent så det blev 

ingen träning för mig. Lite ruffigare väder, 

ännu lite mer vind och skurarna kom när-

mare och närmare. Hur skulle det gå idag? 

Top fem gänget tittade jag ju extra på. Len-

nart flög sin vanliga stabila stil men tappade 

några poäng mot gårdagens bästa. Kai flög 

snabbt och exakt som vanligt, men jag såg 

några missar och det gjorde domarna också. 

Det blev lite mindre poäng än hans bästa 

från andra omgång. Dan flög en mycket sta-

bil tredje flygning och förbättrade poängen. 

Staffan däremot missade lite i bl a utgångs-

höjderna, det blev några poäng mindre än 

dagen innan. Sist ut var Ove. Väldigt säkert 

prickade han in skärningspunkter och 

utgångshöjder. Det blev tävlingens högsta 

poäng. Därmed petade han ner Kai till 

Andra plats och säkrade sin plats som Nor-

dens bästa F2B flygare i år igen. Dan flög så 

bra så han blev trea. Staffan hamnade då på 

fjärde plats. Lennart behöll sin femte plats.

Dan Hune med sin elektriskt motoriserade Yat-
senko Shark i gryningsljuset lördag morgon.

Norvald Olsvolds Northern Light.

Lennarts Nord med sin Impact. 

Jerker flög med Erik Björnwalls första Kestrelkärra.

Alf Lindholm, Kai Karma, Ove Andersson och Jerker Vinnå ser ut att trivas.

Jerker Vinnå
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 Jag måste också Nämna Norvald som flög 

med sin Yatsenko Shark. Han hade bestämt 

sig att vinden inte var något farligt. Det 

blev den bästa flygning jag sett honom göra 

sedan jag började tävla i F2B igen. Norvald 

blev sexa. 

Vår andre Norman Per Vassbotn hade 

också en Yatsenko Shark. Han valde dock 

att flyga sin gamla SV 11 istället. Per hade 

tränat med Sharken bara, så det tog till 

tredje flygningen tills han kom in i hur den 

flög, Då fick han sina högsta poäng och 

hamnade på sjunde plats.

 På åttonde plats kom Thomas Johnsson 

som gjorde sin hittils bästa tävlingsflygning 

i tredje omgång.

Finlands andre man Alf Lindholm som 

åker norden runt med sin fru i deras husbil 

mellan tävlingarna hamnade på nionde.

Den eminente skribenten av denna rapport 

la beslag på tionde plats och lärde sig att det 

går inte att komma högre i resultatlistan 

om man inte tränar och dessutom flyger ett 

flygplan man inte är komfortabel med.

På elfte plats kom Calle Fanö som bytt ut 

sin LA 46 motor med pipa i sin TP mot nåt 

elektriskt (jag blev lite ledsen när jag såg det).

Tolfte plats kom den gemytlige Niels Erik 

Hansen på. Niels Erik flög en Gieseke 

Nobler med Brodak 40 och hemmagjord 

trebladig propeller. Det är nog ett lite för 

litet flygplan i dessa sammanhang, speciellt 

när det är lite vindigt.

Trettonde plats kom allas vår Jerker på. 

Tyvärr kände han sig inte riktigt kry och 

stod över omgång två och tre. 

Fjortonde plats kom Ingolf Johnsson på (far 

till Thomas). Han hade oturen att vinden 

tryckte ner hans Blue Max i backen i en 

manöver. Det blev lite för mycket för att 

reparera på plats.

Vägen hem visade att vi ändå hade haft tur 

med vädret. Några få mil från Herning bör-

jade det att spöregna ordentligt. Regnet höll 

i sig hela vägen genom Danmark, över bron 

till Sverige, fram till Helsingborg ungefär. 

Där började det lätta. När jag körde över 

Hallandsåsen och såg slätterna norröver var 

det molnfri himmel och ett blankt hav till 

vänster. Så det är nog: Hemma bäst, ändå. 

Denna gången :-)

π
Michael Palm På väg hem höll regnet i sig hela vägen genom 

Danmark, över bron till Sverige, fram till Hel-
singborg ungefär.

Molnen började skingras först när Michael 
Palm körde över Hallandsåsen.

Så här gemytligt var det på lördagkvällens bankett. Det serverades bl a grillad spädgris.

Många fina modeller i depån under NM.
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Resultat F2B Stunt Nordiska Mästerskapen i Herning 3–4 sept 2016 

Placering, Namn Klubb/land Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Ove Andersson Västerås MFK 2908,0 3248,5 3312,5 6561,0

2. Kai Karma Finland 3082,0 3257,5 3171,5 6429,0

3. Dan Hune Danmark 2906,5 3161,0 3203,0 6364,0

4. Staffan Ekström Trelleborg MFK 2940,0 3170,0 3129,5 6299,5 

5. Lennart Nord MFK Red Baron 2960,0 3059,0 3011,0 6070,0

6. Norvald Olsvold Skedsmo MFK 2637,0 2646,0 2560,0 5283,0

7. Per Vassbotn Norge 2291,5 2547,5 2698,0 5245,5

8. Thomas Johnsson Kungsbacka MFK 2510,0 2505,0 2714,0 5224,0

9. Alf Lindholm Finland 1861,5 2387,5 2689,5 5077,0

10. Michael Palm Kungsbacka MFK 2058,5 2479,5 2177,5 4657,0

11. Calle Fanøe Danmark 1884,5 2307,5 2319,0 4626,5

12. Niels-Erik Hansen Danmark 1858,5 2223,0 0 4081,5

13. Jerker Vinnå Red Baron 2532,5 0 0 2532,5

14. Ingolf Johnsson Kungsbacka MFK 921,5 0 0 921,5

Dan Hune gör sin Shark redo för start. Dan blev bronsmedaljör i detta NM.

Kai Karma, Ove Andersson och Dan Hune tog hand om medaljerna.

Jerker Vinnå och Ove Andersson småpratar i depån.
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Resultater NM og DM  3.-4. September 2016, Herning 

 

F2A Speed 

NM DM Name Country 1. Flight 2. Flight 3. Flight Best 
       sec. kph. sec. kph. sec. kph. kph. 

1  Per Stjärnesund Sweden 12,40 290,3 12,30 292,6 12,40 290,3 292,6 
2 1 Niels Lyhne-Hansen Herning         12,73 282,7 282,7 
3  Jan Gustafsson Sweden     8r   13,40 268,6 268,6 
4  Norbert Schmitz Germany     13,51 266,4 5r   266,4 
5  Jens Geschwendtner Comet               

 

 

F2A-1A Mini Speed, 1,00ccm 

NM DM Name Country 1. Flight 2. Flight Best 
       # sec. kph. % # sec. kph. % kph. % 

1 1 Jens Geschwendtner Comet 2 30,77 117,0 82,0 2 25,80 139,5 97,9 139,5 97,9 
2  Ingemar Larsson Sweden 3 26,82 134,2 95,5 3 27,65 130,2 92,6 134,2 95,5 
3 2 Niels-Erik Hansen Comet 2 28,62 125,8 88,2         125,8 88,2 
4 3 Claus Melcher Comet         1 34,39 104,7 77,4 104,7 77,4 
5  Per Vassbotn Norway 2 33,16 108,6 76,1 2 33,90 106,2 74,5 108,6 76,1 
6 4 Bjørn Hansen Comet                     
7 5 Luis Petersen Comet                     

 

# Engine-catagory Speed 
1 Cox Black Widow  135,3 
2 Cox Tee Dee  142,6 
3 Diesel, stål, uden potte 140,6 

4 
Diesel andre materialer, uden 
potte 160,0 

5 Diesel med potte 170,0 
6 Andre uden potte 185,9 
7 Andre med potte 211,4 

  

F2B stunt 
Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Resultat  Placering  

DM 
Placering NM 

Ove Andersson 2908,0 3248,5 3312,5 6561,0   1 
Kaj Karma 3082,0 3257,5 3171,5 6429,0   2 
Dan Hune 2906,5 3161,0 3203,0 6364,0  1 3 
Staffan Ekström 2940,0 3170,0 3129,5 6299,5   4 
Lennart Nord 2960,0 3059,0 3011,0 6070,0   5 
Norvald Olsvold 2637,0 2646,0 2560,0 5283,0   6 
Per Vassbotn 2291,5 2547,5 2698,0 5245,5   7 
Thomas Johnsson 2510,0 2505,0 2714,0 5224,0   8 
Alf Lindholm 1968,5 2387,5 2689,5 5077,0   9 
Calle Fanøe 1884,5 2307,5 2319,0 4626,5  2 10 
Mikael Palm 2058,5 2479,5 2177,5 4657,0   11 
Niels-Erik Hansen 1858,5 2223,0 0 4081,5  3 12 
Jerker Vinnå 1532,5 0 0 1532,5   13 
Ingolf Johnsson 921,5 0 0 921,5   14 

 
Good-Year / F2F 

NM DM Name Country/Club 1. Prel. 2. Prel. 3. Prel. Best Final 
1  Johan Larsson/ Lennart Nord Sweden 6:16,65 5:20,22 5:31,00 5:20,22 36r 

2 
1 

Ingemar Larsson/ Jens Geschwendtner 
Sweden/ 
Comet 4:54,30 4:47,85   4:47,85 dq 

3 2 Calle Fanøe/ Jesper B. Rasmussen Aviator 4:42,10 7:08,00 57r 4:42,10 dns 
4  Per Stjärnesund/ Jan Gustafsson Sweden 5:36,60   6:40,91 5:36,60   
5 3 Niels Lyhne-Hansen/ Henrik Nielsen Herning 5:55,20 5:44,80 6:09,00 5:44,80   

6 
4 

Michael Frandsen/ Ole Bjerager 
Aviator/ 
Kjoven 92r   53r     

7 5 Jesper Pedersen/ Tom Pedersen Herning dq   43r     
 

F2B stunt 
Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Resultat  Placering  

DM 
Placering NM 

Ove Andersson 2908,0 3248,5 3312,5 6561,0   1 
Kaj Karma 3082,0 3257,5 3171,5 6429,0   2 
Dan Hune 2906,5 3161,0 3203,0 6364,0  1 3 
Staffan Ekström 2940,0 3170,0 3129,5 6299,5   4 
Lennart Nord 2960,0 3059,0 3011,0 6070,0   5 
Norvald Olsvold 2637,0 2646,0 2560,0 5283,0   6 
Per Vassbotn 2291,5 2547,5 2698,0 5245,5   7 
Thomas Johnsson 2510,0 2505,0 2714,0 5224,0   8 
Alf Lindholm 1968,5 2387,5 2689,5 5077,0   9 
Calle Fanøe 1884,5 2307,5 2319,0 4626,5  2 10 
Mikael Palm 2058,5 2479,5 2177,5 4657,0   11 
Niels-Erik Hansen 1858,5 2223,0 0 4081,5  3 12 
Jerker Vinnå 1532,5 0 0 1532,5   13 
Ingolf Johnsson 921,5 0 0 921,5   14 

 
Good-Year / F2F 

NM DM Name Country/Club 1. Prel. 2. Prel. 3. Prel. Best Final 
1  Johan Larsson/ Lennart Nord Sweden 6:16,65 5:20,22 5:31,00 5:20,22 36r 

2 
1 

Ingemar Larsson/ Jens Geschwendtner 
Sweden/ 
Comet 4:54,30 4:47,85   4:47,85 dq 

3 2 Calle Fanøe/ Jesper B. Rasmussen Aviator 4:42,10 7:08,00 57r 4:42,10 dns 
4  Per Stjärnesund/ Jan Gustafsson Sweden 5:36,60   6:40,91 5:36,60   
5 3 Niels Lyhne-Hansen/ Henrik Nielsen Herning 5:55,20 5:44,80 6:09,00 5:44,80   

6 
4 

Michael Frandsen/ Ole Bjerager 
Aviator/ 
Kjoven 92r   53r     

7 5 Jesper Pedersen/ Tom Pedersen Herning dq   43r     
 

 
Weatherman Speed  

  
NM DM Name Country 1. Flight 2. Flight 3. Flight Best 

       # sec. kph. % # sec. kph. % # sec. kph. % kph. % 
1  Ingemar Larsson Sweden 9 22,44 129,0 95,8 9 21,85 132,5 98,4 9 18,13 159,7 118,6 159,7 118,6 
2 1 Niels-Erik Hansen Comet         6 20,86 138,8 101,4         138,8 101,4 
3 2 Jesper B. Rasmussen Aviator 7 26,45 109,4 99,1 7 27,36 105,8 95,8 7 26,64 108,7 98,4 109,4 99,1 
4 3 Jens Geschwendtner Comet         6 22,88 126,5 92,4 6 21,80 132,8 97,0 132,8 97,0 
5  Per Vassbotn Norway 5 29,50 98,1 89,4 5 28,32 102,2 93,1 5 28,61 101,2 92,2 102,2 93,1 
6  Michael Palm Sweden 9 23,58 122,8 91,2 9 29,58 97,9 72,7 9 25,80 112,2 83,3 122,8 91,2 
7 4 Claus Melcher Comet         2 18,36 78,9 67,1         78,9 67,1 
8 5 Tom Pedersen Herning                 7 33,00 87,7 79,5 87,7 79,5 
9 6 Luis Petersen Comet   3r                     0,0 0,0 

 

# Engine-catagory 
Ref. 
km/t dist.m 

1 0-G, max 1,00ccm glow 117,5 402,2 
2 0-D, max 1,00ccm Diesel 117,5 402,2 
3 I, kun 1,3ccm Mills 82,7 402,2 
4 II-G, max1,5ccm glow 130,4 804,2 
5 II-D, max1,5ccm Diesel 109,8 804,2 
6 III-G, max2,5 ccm Glow 136,9 804,1 
7 III-D, max2,5 ccm Diesel 110,4 804,1 
8 III-V, max2,5 ccm Viking 63,2 804,1 
9 IV-G,max 3,5ccm glow 134,7 804,2 
10 IV-D,max 3,5ccm Diesel 173,8 804,2 
11 V-G,max 5,0cc Glow 166,9 804,2 
12 V-D,max 5,0cc Diesel 166,9 804,2 
13 VI, max 6,6ccm 178,6 804,4 
14 VII, max 10ccm 184,5 804,4 

 

  

F2D COMBAT 
 
Navn 

       Placering 
 DM 

Placering 
 NM 

Bjarne Schou 3 w 7 w 9 w 12 w 14 L 15 w  1 1 
Ole Bjerager 4 w 6 w 9 L 11 w 13 w 14 w 15 L 2 2 
Johan Larsson 2 w 8 w 10 w 12 L  13 L    3 
Andre Berthelsen 1 w 8 L 11 L      4-5 
Henning Forbech 3 L W 10 L     3 4-5 
Morten Nielsen 2 L 6 L       6-8 
Lennart Nord 4 L 7 L       6-8 
Per Vassbotn 1 L 5 L       6-8 
          

 

 

 

Bedste klub til DM 
  1. Comet 2.Herning 3.Aviator 4.Pingvinen 
F2A speed 1 2   
1,00 speed 15    
WeatherMan 11 2 4  
F2B Stunt 1 3 2  
G-Y /F2F 5 8 10 2 
F2D Combat   8   7 
Point: 33 23 16 9 
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Protokoll SLIS årsmöte 2016-08-13 Västerås
§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Till justeringsmän valdes Thomas och Ingolf Johnsson.

§3. Till ordförande för mötet valdes Staffan Ekström och till sekreterare valdes Niklas Löfroth.

§4. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst av mötets deltagare.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Föregående mötesprotokoll (från årsmötet 2015) genomgicks.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.

§8. Revisorernas berättelse lästes upp av kassören.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§10. Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2017 ska vara 150 kr för medlemmar i Sverige och 200 kr för  
 medlemmar i resten av världen. I Medlemsavgiften ingår en medlemsförteckning och tillgång till slis.org. 

§11. Till SLIS styrelse för år 2017 omvaldes ordföranden Staffan Ekström, sekreterare Niklas Löfroth och  
 kassören Ove Andersson samt revisorn Per Stjärnesund. 

§12. Medlemstidningen Lina 
 Ingemar Larsson och Niklas Löfroth delar redaktörskapet för Lina och gör tillsammans två nummer  
 under kommande år.

§13.  Hemsida 
 Staffan fick beröm för väl utfört arbete och mötet bestämde att Staffan fortsätter som webredaktör.

§15.  Bidrag 
 1. SLIS reserverar medel (1 000 kr) till priser till Juniorcupen i semistunt samt juniorcupen i  
 Combat för 2017. 
 2. Mötet beslutade att för år 2017 ge SM-domarna ett resebidrag med 10 kr/mil till max 2 000 kr  
 om inte annat överenskommes på SMFF:s inititiv.

§16.  Domarbristen – vad göra? 
 Domarbristen har förbättrats något men mötet beslöt att åter hålla en domare- och regelkurs i  
 samband med Vårtävlingen eller Västkustträffen 2017. Willy Blom utsågs som ansvarig.

§ 17. Övriga frågor 
 Information och PR om stunt efterlystes. Åtgärer som diskuterades var att vi fortsätter att frekvent  
 skicka in material till Modellflygnytt och att vi försöker visa upp stunt vid meetings och andra lämpliga  
 tillfällen.  

§18.  Ordföranden avslutade mötet.

Karlstad 16-08-14

....................................................................... .......................................................................
Ordförande Staffan Ekström Sekreterare Niklas Löfroth

....................................................................... .......................................................................
Justeras Thomas Jonsson Justeras Ingolf Jonsson
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Så  var det då dags för stuntflygarna 

att samlas för säsongens sista tävling. 

Denna gång i Kungsbacka. Tretton  

deltagare  från fyra nordiska länder. 

Nämnas bör att i år var det 50 år sedan den 

första Västkustträffen anordnades! Jag har 

för mig att åtminstone den första avhölls 

i Götet (Säve). Fråga Alf, han vet för han 

var där! Mer om detta senare i texten. Lite 

minnesbilder följer här, inget direkt referat 

alltså.

Nåväl, efter en kort genomgång av tävlings-

ledaren Thomas Johnsson, drogs det hela 

igång 09:45. Vi fick en lite blåsig första 

omgång med solen mitt i manövrerna, 

somliga hade lite tur med molnen som gled 

förbi emellanåt. 

Själv höll jag så klart på att glömma 

säkerhetssnöret igen, som tur var lyckades 

min släppare Thomas överrösta motorn 

så det redde ut sig. Sen lyckades jag köra 

wingovern rätt in i solen, inget vidare, 

man kommer liksom ur rytmen då. Tur att 

sämsta flygningen  räknas bort!

Efter hand som dagen gick förbättrades 

vädret och vinden minskade så att det blev 

i det närmaste idealiskt flygväder. Inget att 

skylla på mer än sig själv alltså!

Flygandet i allmänhet då? Man kan säga 

att alla flög väldigt stabilt och säkert. Inget 

krångel och inga haverier. Resultaten på 

tävlingarna börjar bli jämnare, alla börjar 

bli bättre alltså, inte så att de bästa börjar 

bli sämre! Det är inte längre supermånga 

poäng som skiljer ettan från siste man. 

Sånt höjer ju spänning och intresse för 

att fortsätta bygga och flyga och även dra 

till sig nya förmågor, så jag tror att nästa 

säsong blir något att se fram emot!

Lite om kärrorna kanske? Norrmännen 

Clamer och Norvald samt danske Dan flög 

alla Yatsenko Ready to Fly: Shark och Clas-

sic samt New Classic. Har du nånsin lyft 

upp en Yatsenkokärra?

Om inte förr så kommer du till insikt då! 

De väger ju ”next to nothing”! En fullstor 

kärra, delbar i fyra delar med 10-12.5 cc 

motor och med en vikt på 1650 gram! (Nya 

konstruktionen ”Gee Bee”, samma storlek 

som föreg. väger bara 1500 enl deras web-

sida!) Det blir en bärytebelastning på

c:a 35–40g/dm2. Det är lite det. Inte så 

mycket för motorn att kånka runt på heller. 

Det är en anledning till att de flyger så bra. 

Man skulle kunna tro att en tyngre modell 

skulle klara av blåst och turbulens bättre 

men så är inte fallet.

Som vår norske vän Norvald sa; har du 

en gång flugit en sån här så vill du aldrig 

bygga något mer!

Nu smyglyfte jag inte i alla planen men ett 

kände jag på nämnligen Lennart Nordh’s 

Impact, mycket lätt, fullt i klass med de 

Ukrainska.

En ny kärra fick tävlingsdebut, nämnligen 

Niklas Löfroth’s Trivial Pursuit med Enya 

61 och pipa. Mycket snygg och välbyggd 

Sveriges äldsta stunttävling firar 50 år

–Västkustträffen
Staffan Ekström lyckades försvara förra årets vinst men 
Clamer och Ove var honom hack i häl. Tävlingen blev 
jämn över lag och bjöd på spänning in i det sista!
Foto: Dan Hune

24 september 2016
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Ove hade kompisen Kaj med sig från Västerås. 

Clamer och Norvalds modeller. Enastående flygegenskaper men så kostar de också en slant.

Lennart inspekterar sporrstället på Niklas nybyggda modell.

och beundrad, tyvärr var Niklas inte riktigt 

influgen på den och trimmet var inte 

perfekt, annars hade nog placeringen blivit 

högre!

Tillbaks till flygandet, omg. två och tre 

avlöpte smidigt, solen och vinden följde 

inte varandra som tur var, så förhållandena 

var fina. När röken skingrats över slagfältet 

stod Staffans namn överst på listan följd av 

Clamer på välförtjänt andra plats, samt Ove 

på tredje. Ove fick tyvärr snålgång i tredje 

start med full tvåtakt som följd, det kan 

möjligen ha kostat honom en del poäng.

Traditionell prisutdelning följde härefter. 

Några fick medalj, alla fick påsar med lite 

bra att ha grejor i. Diplom fick vi naturligt-

vis också! 

Det var ju som sagt femtioårsjubileum, 

därför utdelades en speciell trofé till var 

och en av de tre personer som deltagit i alla 

Västkustträffarna, som tävlande, domare 

eller funktionärer. Dessa tre herrar är Alf 

Eskilsson, Sven-Erik Martinsson och Ove 

Andersson! Uthålligt folk!

Till dagens uthålliga får nämnas och även 

riktas ett tack till, domarna Alf Eskilsson 

och Kauko Kainulainen, samt sekretariatet 

med Ingvar Nilsson och ? Hoppas de också 

hade en kul dag på sitt sätt.

Något mer? Ja, det flögs även semistunt 

och Weatherman speed men det får någon 

annan berätta om! Kungsbacka MFK stod 

för fritt kaffe, mackor och annat hela 

dagen, toppen!

Hasse Fällgren (3F) var på plats med en 

massa motorer och annat linkontrollgodis. 

Åtminstone en Cox Black Widow följde 

med till Skåne det är jag säker på!

Jaha, team Skåne klarade ju sig med äran i 

behåll (1:a o 5:a) även denna gång! Vi bugar 

och tackar för en superlördag på Inlagsfäl-

tet, vi hade roligt på riktigt och ni som inte 

var där kan ångra er! Eller rättare sagt kom 

dit och deltag nästa år!

π

Lars Roos
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”Team Norway”! Norvald gör sig redo för start – Clamer assisterar!Close up av Staffans Polecat. Den är makalöst fin!

Staffan gör sin bästa flygning i tredje omgången och säkrar därmed segern i årets upplaga av Västkustträffen.

Här är hela gänget samlat efter en väldigt lyckad tävling som alltså firade 50-årsjubileum! Västkustträffen är alltid lika trevlig att deltaga i!

Lars Roos tankar upp sin Patternmaster. I depån finns alltid tid till att snacka och ha trevligt.



371/2016

Resultat Västkustträffen 2016-09-24, F2B Stunt 

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Staffan Ekström Trelleborgs MFK 1993 1963 2034 4027 

2. Clamer Meltzer Norge 1938 1982 1991 3973

3. Ove Andersson Västerås MFK 1975 1984 1975 3959

4. Lennart Nord MFK Red Baron 1916 1952 1973 3925

5. Lars Roos Trelleborgs MFK  1814 1951 1970 3921 

6. Anders Hellsén MFK SNobben 1629 1927 1907 3834

7. Dan Hune Danmark 1874 1838 1939 3813

8. Niklas Löfroth Karlskoga MFK 1763 1844 1930 3774

9. Thomas Johnsson Kungsbacka MFK 1696 1827 1863 3690 

10. Michael Palm Kungsbacka MFK 1782 1824 1854 3678

11. Norvald Olsvold Norge 1680 1800 1791 3591

12. Alf Lindholm Finland 1619 1700 1624 3369

13. Ingolf Johnsson Kungsbacka MFK 1531 1681 1622 3303 

Resultat Västkustträffen 2016-09-24, Semistunt 

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Ingemar Larsson Vänersborg MFK 747 120 849 1596

2. Emil Palm, junior Kungsbacka MFK 696 686 844 1540

3. Tomas Jansson Vänersborgs MFK 665 205 201 870

Medaljörerna i F2B: Brons – Ove Andersson, Guld – Staffan Ekström och Silver – Clamer Meltzer.

Medaljörerna i Semistunt: Brons – Thomas Jansson, Guld – Ingemar Larsson och Silver – Emil Palm.

Ingemar Larsson...

Michael Palm...

och Clamer Meltzer njuter i Kungsbackasolen.

Emil och  Michael Palm.

Norvald och Clamer med sina fina kärror.
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Semistunt vid Västkustträffen

Tre tävlande behängda med diplom och medaljer. Finns alltid 
plats på spiselkransen för sådant; Tomas, Ingemar och Emil. 

Det är inte ”Svarta Faran” utan en 
Palm-modifierad Colonel (ritad av 
Claus Maikis). I nosen sitter en OS 25 
försedd med pipa vilket ger Emil ett bra 
utgångsläge för fina flygningar. 

Tomas modell är byggd/konstruerad av 
Raymond Lake. Lite Nobler-inspirerad 
och med en Aldrichprofil på vingen. En 
OS 46 LA driver ekipaget som Tomas 
valt att kalla ”Lakester 46”.

Ingemar flög en Ingemar-byggd (Karls-
son!) Peacemaker utrustad med en PAW 
2,5 cc TBR Diesel. Modellen är superlätt 
och välflygande men fortfarande lite för 
känslig för att vara helt behaglig. Idealt 
hade nog varit en glödare men utan 
att flytta fram en sådan motor skulle 
modellen bli än känsligare.

Detta var 19:e gången man tävlande om samma vand-
ringspris och genom åren har flera namn vunnit mer än 
en gång. Stackars arrangörsklubben har bara lyckats få 
en enda inteckning….

1995: Ingemar Larsson Vänersborgs MFK
1996: Rudolf Ross  Karlskoga MFK
1997: Mikael Lindström Karlskoga MFK
1998: Mikael Lindström Karlskoga MFK
1999: Rudolf Ross  Karlskoga MFK
2000: Rudolf Ross  Karlskoga MFK
2001: Martin Lidén  Vänersborgs MFK
2002: Martin Lidén  Vänersborgs MFK
2003: Martin Lidén  Vänersborgs MFK
2004: Ingemar Larsson Vänersborgs MFK
2005: Andreas Göransson Vårgårda MFK
2006: Ingemar Larsson Vänersborgs MFK
2007: Rudolf Ross  Karlskoga MFK
2008: -
2009: Björn Ohlzon  Karlskoga MFK
2010: -
2011: Björn Ohlzon  Karlskoga MFK
2012: Marie Ohlzon  Karlskoga MFK
2013: Thomas Johnsson Kungsbacka MFK
2014: Björn Ohlzon  Karlskoga MFK
2015: Björn Ohlzon  Karlskoga MFK

Semistunt i Kungsbacka 
brukar vara en välbesökt tillställning 
men inför årets upplaga var det bara 
två anmälda och det har man ingen 
tävling med. Därför erbjöd sig under-
tecknad att komma till start om ingen 
annan anmälde sig i sista stund. Och 
någon sådan dök aldrig upp! Det är 
lätt att bli nostalgisk då man tittar 
i någon 15 år gammal resultatlista 
och ser att det kunde vara upp till 10 
juniorer till start. Över till verklighe-
ten….

Efter första omgången hade alla tre 
presterat hyfsat lika och låg inom 
82 poäng. En helt öppen affär kunde 
man tro. Men i omgång två kom 
Tomas för nära marken i en manöver 
varvid motorn stannade och poäng-
summan rasade. När Ingemar sedan 
fick en helt fel motorinställning och 
i princip bara kunde flyga planflykt 
kunde Emil, genom en flygning lik-
värdig den från första omgången, ta 
en klar ledning. 

Men inte tänkte Vänersborgs två 
seniorer låta Kungsbacka-junioren 
vinna utan kamp. Inget är gratis 
oaktat om man är junior eller ej! Och 
lottningen inför sista omgången var 
så raffinerad att Tomas fick börja 
följd av Ingemar och Emil sist. 
Nu gjorde tyvärr Tomas samma sak 
som i omgång två, dvs låta modellen 
få markkontakt så att poängen för-
svann i molnen. Modellen fick dess-
utom några lättlagade skador.

När näste man i cirkeln nu fått ord-
ning på motorgången kunde både 
flygning och poängskörd förbättras 
vilket gav en ledning så att Emil hade 
behövt göra dagens bästa flygning 
för att behålla ledningen.

Nu blev det inte så då något, kanske 
tävlingsnerver, gjorde att det istäl-
let blev dagens sämsta flygning av 
honom. Även om poängen var hyfsat 
lika som tidigare. Men någon seger 
räckte det inte till. Istället fick under-
tecknad sin fjärde inteckning i vand-
ringspriset.

/Ingemar Larsson
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Weatherman vid Västkustträffen

Västkustträffen Kungsbacka, 24 september 2016

Weatherman Vintage Speed
Plac, Namn Klubb 1   2  3
1. Ingemar Larsson  Vänersborgs MFK IV-G / 17,45 s IV-G / 17,9 s - 
   165,9 / 103,9 % 161,8 / 101,3 %
2. Emil Palm Kungsbacka MFK III-G / 24,7 s  III-G / 25,4 s III-G / 23,6 s
   117,2 / 84,4 % 114,0 / 82,1 % 122,7 / 88,4 %
3. Michael Palm Kungsbacka MFK IV-G / 26,0 s  IV-G / 22,5 s IV-G / 22,7 s
   111,4 / 69,8 % 128,7 / 80,6 % 127,6 / 79,9 %
4. Tomas Jansson  Vänersborgs MFK II-D / 37,1 s  II-D / 40,2 s II-G / 35,4 s
   78,0 / 71,0 % 72,0 / 65,6 % 81,8 / 74,5 %
5. Ingvar Nilsson  Kungsbacka MFK I / 0   I / 0  0 / 0

Så var det då dags för årets sista 
Weatherman-tävling. Under 2016 
blev det fyra stycken tävlingstillfäl-
len, två i Danmark och två i Sverige 
jämfört med tre under 2015. Inför 
Västkustträffen hade årets tre tidi-
gare tävlingar alla haft olika vinnare, 
något som visar på bredd och jämn-
het. Klart är också att de Nordiska 
regler vi infört med bland annat egen 
rekordlista bidragit till detta.

Tyvärr kunde våra danska vänner inte 
komma då arrangemanget krockade 
med ett i Danmark. Ej heller Harry 
(vinnare vid Oldtimerträffen) eller Per 
(vinnare vid Limfjordstävlingen) hade 
möjlighet att komma från Norge. Och 
för Finlands del slutade det med att 
Alf fick med sig en fullskalaritning 
hem! Så fem svenska deltagare kom 
att göra upp om vinsten.

Micke Palm har under året legat kring 

Fem deltagare och åtta modeller vid Västkustträffen; Micke, Ingemar, Tomas, Ingvar 
och Emil. Ingemar tog nu första inteckningen i det av Kungsbacka MFK uppsatta 
vandringspriset så lita på att detta med Weatherman ska bli en tradition ihop med 
stunttävlingen. Att kombinera Stunt och Weatherman borde ju vara det ideala upp-
lägget för varje seriöst satsande stuntflygare. Ett välkänt institut i Schweiz har i en 
undersökning to m konstaterat att W-momentet bidrar till bättre stuntflygande.

80-90% av rekordet med sin 3,5 cc 
MVVS glöd och nu blev det personligt 
rekord med 128,7 km/h. Men efter-
som rekordet för 3,5 glöd ökades på 
ganska rejält under NM var Micke 
nere på 80% igen… Detta gav till slut 
en tredjeplats i tävlingen. Man kan 
med visshet säga att hastigheten 
kommer att öka då MVVS-motorn har 
mer kraft i sig och hittar bara Micke 
rätt med propeller och förgasare får 
de andra se upp.

Emil Palm som flyger 2,5 cc glöd har 
god fart på ekipaget och fick upp 
den i 122,7 km/h och 88,4% som 
bäst. Även detta en fartökning jäm-
fört med tidigare. Liksom för Micke 
kommer mer provande att ge högre 
fart. Genom sina 88,4% och en 
andra-plats blev Emil bäste Palmare, 
bäste KMFK:are och bäste junior.

Tomas Jansson strävar på med sin 

1,5 cc PAW diesel men får den inte 
att låta som ljuv musik. Och därför 
blir farten därefter. Något drastiskt 
behöver nog ske under vintern för att 
förbättra både hastighet och resultat 
under 2017. Och enligt rykten som 
florerar i Sjuntorps-trakten är något 
på gång. Antagligen kommer det att 
läckas information på SLIS-forumet 
senare under vintern ……..

Ingemar Larsson hade sitt nysatta 
rekord (från NM) med sig i bagaget 
och då måste man ju hitta på något 
mer för att ytterligare kunna öka. 
Helst bara med någon fjuttig procent. 
Nu var lite smådetaljer med spinner 
och motorkåpa ändrade liksom annan 
nålinställning. Det resulterade i två 
nya rekordflygningar där den högsta 
låg på 165,9 km/h (103,9 %). Och ny 
seger. Att flyga i omgång tre kändes 
inte nödvändigt. Liksom för Mickes 
3,5 Glöd (MVVS) kan även denna 
motor (K&B 3,5 cc glöd) troligen fås 
att gå fortare med större förgasare 
och annan propeller. Smalare hjul 
kan nog hjälpa till lite också.

Ingvar Nilsson har varit flitigast 
av oss alla och byggt tre stycken 
Weatherman-modeller för tre olika 
motorklasser. Alla hade flugits innan 
tävlingen men väl på tävlingsdagen 
skulle ju naturligtvis allt djävlas. 
Först gjordes försök med Mills 1.3-
motorn (original, ej replika). Denna 
var startvillig men vägrade att accep-
tera en vettig inställning. Så det blev 
0 i de första två omgångarna. Inför 
sista omgången bytte Ingvar till sin 1 
cc-modell men då även denna trilska-
des var dagen förstörd. Dagen efter 
hörde Ingvar av sig och berättade att 
han hade hittat bränslematningsfelet 
på båda motorerna och nästan tyckte 
att vi skulle ha en ny tävling veckan 
efter…… Men det får vänta tills nästa 
år!

/Ingemar Larsson

Även om det fungerar att starta på 
gräs är den startramp Micke byggt ett 
bra hjälpmedel. Här får Micke hjälp av 
Tomas att komma upp i luften.
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Detta byggprojekt inleddes för obe-

gripliga tio år sedan och började 

med att vingen skars ut ur ett 

block cellplast. Det stod sedan stilla flera år 

p g a tillökning i familjen, jobb och annat. 

För ett par år sedan tog bygget  åter fart när 

jag äntligen kunde inreda ett hobbyrum 

hemma. Låt bara inte detta avskräcka! En 

något sånär erfaren modellbyggare borde 

inte ha några problem att bygga den här 

modellen över en vinter.

Trivial Pursuit är en linstuntkärra som är 

konstruerad av amerikanen Ted Fancher. 

Trivial Pursuit data:

Något modifierad Trivial Pursuit  
(Final Edition) med cellplastvinge.

Spännvidd: 60” / 152 cm 
Längd: 48” / 122cm 
Vingarea: 660 tum2 / 42,5 dm2

Finish: Randolph butyrate dope
Motor: Enya 61 CXRS PRO
Pipa: Kolfiberpipa från Aeroproducts
Glödstift: Thunderbolt 4-takt
Bränsle: 73 % metanol / 7 % nitro/
16 % syntet /4 % ricin
Tank: Klunktank 7 oz/ drar ur 50 cc
Propeller: Mejzlik 3-bl. kolfiber 12,5x4 
RPM vid släpp: 9900
Linor: 0,38 mm wire, 64’ ögla till ögla
Handtag: Kaz Minato hardpoint 85 mm
Vikt: 1 830 g

Trivial Pursuit
Byggprojekt:

Han är en erkänt duktig konstruktör med 

flera framgångsrika stuntmodeller bakom 

sig. Ted är naturligtvis också en skicklig 

pilot och har placerat sig högt vid bl a ame-

rikanska nats och även lyckats bra på flera 

VM. Han var t ex  nästan lika bra som Ove i 

Oxelösund 1982! 

Det är en kompetent modell som är 

konkurrenskraftig på allra högsta nivå 

men som för den skull inte är komplicerad 

att bygga. Ursprungsritningen av Trivial 

Pursuit publicerades i den amerikanska 

tidningen Stunt News men finns numera 

i en förfinad version som kallas ”Final 

Efter intrimning väger modellen 1830g vilket 
var något mer än min förra TP. En delförkla-
ring visade sig vara att den nya Enya-motorn 
med kollfiberpipa, header och silikonslang 
väger ca 70g mer än min Stalkermotor med 
ljuddämpare som satt i min förra TP.

Min Trivial Pursuit är när detta skrivs provflugen ett trettiotal gånger och 

jag kan redan nu konstatera att jag gillar den skarpt! Modellen har fin 

förmåga klara av manövrer med snäva hörn samtidigt som den utför de 

runda utan att vara för känslig! Med denna artikel hoppas jag inspirera till 

att fler lockas att prova denna extremt roliga gren av vår modellflygsport! 

Här kommer berättelsen om mitt senaste byggprojekt – Trivial Pursuit!
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Edition” där vissa förbättringar har gjorts. 

Från RSM-distribution finns denna version 

att beställa både som rent ritningsbygge 

(som mitt) eller som byggsats. 

Modifieringar

Jag har frångått ritningen på några punk-

ter. Dessa är inte alls nödvändiga utan har 

bara gjorts p g a personlig smak eller lust 

att prova något annat. Ted Fanchers modell 

har en fantastiskt snygg motorkåpa full av 

olika lufthål men den är inte det lättaste att 

bygga så jag gjorde en egen variant istället.

I den här modellen har jag provat att göra 

motorbockarna av abachi istället för tradi-

tionell rödbok. Detta sparade in 20 gram.

Ännu så länge verkar det hålla!

Vingen

Eftersom jag valt att bygga från lösvirke 

så är alternativet att bygga modellen med 

cellplastvinge ett lätt val för mig. Jag 

föredrar en plankad cellplastvinge före en 

sprygelvinge då den är lättare att få rak och 

finisharbetet blir enklare. Ingen klädsel 

som blir punkterad eller rynkas o s v.

Hur bygger man en lätt modell?

En avgörande egenskap hos ett stuntflyg-

plan är låg vikt. Alla gram man kan und-

vika betyder mycket för flygegenskaperna. 

Det är t ex ingen slump att man hittar de 

lättaste motorerna (i resp. motorstorlek) i 

stuntkärror. Min 10-kubiks Enya vägde 337 

gram vilket får betecknas som lätt. 

Varje beståndsdel vid bygget valdes med 

omsorg. All balsa är av ”tävlingsvikt”. 

Balsaflaken till vingens plankning vägde 

10–12g/st och var av 1,5 mm balsa. En tank 

av kolfiber eller plast väger ungefär hälften 

av en motsvarande i plåt. Landställ och hjul 

är andra delar där mycket vikt kunde sparas 

genom att välja lättast tänkbara alternativ.

En bra digitalvåg var en ovärderlig hjälp 

under hela bygget. 

Krysslaser

När vinge, stabbe och fena ska limmas i 

kroppen är det viktigt att man är noggrann 

så att allt blir rakt. Här är det en  stor hjälp 

att byggbordet är helt plant.

Idag är det inte ovanligt med stuntmodeller  

där vinge, stabbe och roder är demonter-

bara. Det underlättar vid transporter och 

är mer eller mindre ett måste för den som 

tävlar internationellt.

Bygget av modellen började hemma hos min gode vän och mentor Rudolf Ross. I hans hobbyrum hjälp-
tes vi åt att skära ut cellplastvingen. Plankningen med 1,5 mm balsaflak gjorde jag hemma sedan. Här 
är Rudolfs verktyg att göra hålet i cellplasten med i samband med holkningen.

”Hjärtat” i modellen är ett 4-tums roderok  i 
kolfiber från Windy Urtnowski (Pro Stunt Pro-
ducts) där utledarna fästs med 4-40 skruv. 

Mitt mest ”vågade” avsteg från ritningen var att välja träslaget abachi till motorbockarna istället för 
rödbok. Det sparade 20 gram! Ännu så länge verkar det funka...

Roderhornen är gjorda av 1/8-tums pianotråd. 
Stötstängerna är gjord av kolfiberrör med 
gängade titanändar.  Jag har använt kullinkar 
från Rocket City med beteckningen #57 och de 
har alltid fungerat bra för mig.
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Trivial Pursuit i luften under Västkustträffen i Kungsbacka. 

35-storleken och för första gången byggt en 

Shark 45 försedd med en Super Tigre 46. 

Under VM fungerade modellen bra då det 

rådde idealiska vindförhållanden. En täv-

ling i Ålborg några veckor senare visade sig 

dock Sharken vara i det närmaste ostyrbar 

i den starka vinden. Rodren tog plötsligt 

inta alls. Byggsatsens roderhorn som säkert 

hade fungerat för en stuntkärra i 35-storlek 

visade sig vara för klena till den större 

och tyngre Shark 45:an. En stuntmodell i 

Trivial Pursuits storlek behöver roderhorn 

gjorda av ø 3–3,2  mm pianotråd för att vara 

tillräckligt stabila. 

Styroket i min modell är fyra tum brett 

och är gjort av kolfiber. Detta styrok går 

går tyvärr inte att få tag på längre från 

nedlagda Pro Stunt Products men 3F i 

Oxelösund har ett liknande bland i övrigt 

ett brett utbud av bra styrok. Butiken 3F 

är distributör i Sverige för Brodaks hela 

sortiment och kan tillhandahålla det mesta 

för den linflygintresserade.

För att få ett glappfritt och stabilt styrsys-

tem så har jag använt kolfiberstötstänger 

med kullinkar i ändarna. De är i princip 

friktionsfria och flexar minimalt även när 

vinden tar i.

I mitt fall valde jag dock att limma fast allt 

då det är en enklare (och lättare) lösning.

För att få allt på plats så rakt som möjligt 

tog jag hjälp av Robarts anfallsvinkelmätare 

och en krysslaser. 

Roder

Mina senaste modeller har alla haft plan 

stabbe och plana roder och jag upplever att 

det fungerar lika bra som profilerade.

Stabbens tjocklek på TP:n är 13 mm och 

höjdrodret 9 mm.  Detta ska göra model-

len mera stabil i planflykt. Det verkar i alla 

fall fungera bra och flera i världseliten inkl 

Paul Walker tror på det.

Jag valde lite hårdare balsa till plankningen 

av flapsen för att de skulle bli så vridstyva 

som möjligt. Även flapsen är helt plana 

vilket också bidrar till att de bättre behåller 

formen även i tuffare vind. 

Styrsystem

Av naturliga skäl är det viktigt att rodren 

inte fjädrar. Fjädrande roder kan göra en 

annars perfekt modell hopplös att flyga. 

Jag minns Ove Anderssons berättelse om 

modellen han byggde inför VM 1982. Ove 

hade gått ifrån den redan då klassiska 

Motorn

Ted Fancher försedde sin första Trivial 

Pursuit med en OS .46 VF med kolfiber-

pipa och tävlade länge med den kombina-

tionen. Andra har använt motorer upp till 

75-storlek med framgång. Det går alltså att 

få ett ganska brett spann av motorstorlekar 

både med och utan pipa att fungera med 

modellen. Dessutom är det allt fler som 

numera flyger Trivial Pursuit med elmotor.

Ännu så länge är det förbränningsmotor 

med kolfiberpipa som gäller för mig!

Till denna modell hade jag valt en relativt 

ny 10-kubiks motor från Enya som fått goda 

vitsord på olika forum på nätet. Headern 

till motorn skickades efter från Macs och 

kolfiberpipan kommer från Aeroproducts. 

Enyamotorn visade sig lättstartad och har 

fungerat mycket bra.

Motorn monterades i nosen i ett klämfäste 

(från Brodak) bestående av två aluminium-

plattor på var sida om motorns fästöron. 

Detta fäste gör det möjligt att i viss mån 

öka eller minska motorns utåtriktning.

 

Trimmöjligheter

När en modell är färdig att börja flygas med 

är det oundvikligt att  planets flygegen-

skaper behöver justeras på en eller flera 

punkter.

Här är de justerbara trimparametrar som 

byggdes in på min Trivial Pursuit:

–  Blybox under stabben för att justera 

 tyngdpunkten

–  Justerbar utledarguide

–  Blybox i den yttre vingtippen för att 

 justera balansen

–  Motorns utåtriktning

–  Rodrens inbördes utslag

Det säger sig självt att ju fler av dessa trim-

parametrar som man enkelt kan justera på 

modellen desto lättare blir det att ställa in 

och maximera modellens flygegenskaper.

Ett justerbart handtag är också värdefullt 

när man kommit till trimstadiet.

Med detta kan man bl a individuellt flytta 

det inbördes avståndet mellan linorna och 

på så sätt öka eller minska känsligheten på 

upp- respektive dykroder.
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Jag har byggt in många möjligheter att 
trimma modellen. Genom att skruva på 
stötstången som går mellan flaps- och 
höjdroderhorn med verktyget kan jag ändra 
stötstångens längd och därmed rodrens 
inbördes läge. Luckan nere till höger döljer 
ett utrymme för blyvikter.

Landningsstället är alltid ett gissel att montera 
rakt. Man får mäta och använda ögonmått så 
gott det går. Stället och hjulkåporna är gjorda av 
kolfiber och kommer från Aero products.

Sporrstället är av en konstruktion som medger 
enkel demontering. En konstruktion som 
tyvärr blir utsatt för olja från avgasströmmen 
så jag gör nog på annat sätt vid nästa bygge.

Ibland hittar man hjälp i ett gammalt 
nummer av Lina! Här fann jag ett bra tips på 
hur man fäster hjulkåporna mot landnings-
stället.

Flapshornet limmas fast i vingen med epoxy.

Flapsen plankades med lite styvare balsa än jag 
vanligtvis brukar välja. Tanken var att de skulle 
bli extra vridstyva.

Detta är höjdrodrets maxutslag. Flapsen och 
höjdrodret har utslagsförhållandet 1:1.

Motorn kläms fast i modellen med hjälp av  
plattor av aluminium. Det ska bl a underlätta  
om man man vill byta till annan typ av motor.

Lätta hjulaxlar av aluminium från BN Models.
Landningsställ och hjulkåpor av kolfiber sparar 
också vikt.

Bygge
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Bygge

Här ska strax stabben limmas på plats.
Notera att de traditionella kroppsspanten 
bytts ut mot ”uppbygda” där fiberrikt-
ningen ger ett starkare slutresultat.

Ett helt plant underlag, Robart anfallsvin-
kelmätare och noggranhet underlättar när 
vingen ska limmas på plats.

Stabbe och roder är uppbygda och helplan-
kade med 1,5 mm lätt balsa.

För att få stabbe och vinge på plats så rakt som möjligt tog jag hjälp av Robarts anfalls-
vinkelmätare och en krysslaser. 

Roderokets ”centrumpinne” är fäst i två 
plattor av 3 mm plywood på vingens över- 
resp. undersida. Piptunneln får en ”innervägg”.

Finisharbetet

Jag har hört hävdas att själva finisharbetet 

på en stuntmodell brukar ta lika lång tid 

som att få den träfärdig och det stämmer 

nog om man vill få kärran riktigt fin. För 

att få en jämn yta och ett fint slutresultat 

får man vara beredd på att det krävs arbete, 

noggranhet och tålamod. Självklart kan 

man välja att klä modellen med plastfilm 

vilket går betydligt snabbare men min 

erfarenhet är att olja förr eller senare tar sig 

in under filmen och förkortar modellens 

livslängd.

Jag funderade ganska mycket på val av 

kulör och design och det blev en del skis-

sande innan jag bestämde mig.

Den träfärdiga modellen lackades med 

pensel 5 gånger med butyrate dope klarlack 

blandad med 50% thinner med slipning 

mellan varje lager. Roder, vinge och stabbe 

kläddes med silkspan. Kroppen penslades 

med tunnflytande epoxy. Innan härdning 

torkades all överflödig epoxy bort med 

hushållspapper. Nosen och motorkåpan 

fick ett tunt lager glasfiberväv för att bättre 

stå emot hantering och motorvibrationer. 

Nästa steg blev att spreja Hagmans Stål-

plast på modellens ytor förutom vingen där 

jag bara penslade Aerofiller blandad med 

butyrate dope. Det visade sig senare vara 

ett misstag. Ytan på modellen blev mycket 

jämnare där jag sprejat Hagmans Stålplast.

Hela modellen grundmålades några lager 

med vit dope. Med slipning med 400-korn 

torrt våtslippapper. Jag lade på lite extra 

färg på de områden som senare skulle få vit 

text, stjärnor, linjer och schackrutor.

Jag maskerade med hjälp av aluminiumfolie 

och maskeringstejp av plast i olika bredder. 

Gul, blå och svart dope sprejades sedan på 

i omgångar med maskering mellan varje 

kulör.

Text, siffror m m åstadkoms med hjälp av 

mallar gjorda av schablonvinyl som jag fått 

hjälp att skära ut på ett tryckeri. Vinylen 

har ett lagom klibbigt klister som gör den 

lätt att avlägsna när man sprejat klart.

När alla kulörerna var sprejade lades några 

lager klarlack (också det Butyrate dope) 

uppe på alltsammans. Här klantade jag 

mig lite då jag råkade spreja en dag med 

hög luftfuktighet. Det fick till följd att fukt 
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Finish

Jag funderade ganska mycket på val av kulör och målningsdesign.
Jag skissade en hel del innan jag bestämde mig. Valet föll till slut 
på gul bas, blå bårder med vita kanter och schackrutemönster på 
vingen.Maskeringstejp av plast i olika bredder och aluminiumfolie användes 

vid maskeringsarbetet tillsammans med en stor portion tålamod.

Jag använde vit dope som grundfärg och sprejade lite extra på de områden som skulle vara fortsatt vita så som linjer, text, stjärnor m m.

Så här gjorde jag för att få till en jämn skarv mellan kropp och motorkåpa: spackla på ett lagom tjockt lager Aeropoxy Light på kanten. Lägg 
ett bakplåtspapper över och montera på kåpan. Låt härda så pass länge att epoxyn börjat stelna, tag bort kåpan och ta bort överflödet med 
en kniv. Låt härda. Slipa kanterna försiktigt. Klart!

Randolphs Butyrate dope skickades 
efter från Arigo Teknik. Färg och 
lack säljs i burkar om 1/4-gallon 
eller mer.

Till vingrotsutfyllnad använ-
des Aeropoxy Lite som är ett 
extremt lätt epoxyspackel från 
Brodak. Deras Super Fil är en 
snarlik produkt.

bands under lacken och gav ett matt ”mjölkigt” utseende. Men 

genom att försiktigt spreja ren thinner försvann all ”mjölkighet” 

– tack Google!

Jag lät allt torka ett par veckor och våtslipade sedan hela modellen 

med 3M 1500-korn. Sist använde jag rubbing och bilvax.

Nu först limmade jag alla roder på plats. Mitt favoritgångjärn är 

Graupners med beteckning #52.  De har en fläns som förhindrar 

att lim hamnar i gångjärnsleden. Tyvärr blir de allt svårare att få 

tag på. När väl motor, tank, landställ m m var på plats kollades 

tyndpunkten, att skruvar var åtdragna, att utledaren satt enligt 

ritning och att rodren gick lätt utan tendens att haka sig.

Nu var det bara att vänta in bra flygväder!
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Finish

Målningsmallar:

Något som underlättar enormt när namn, siffror, schackrutor, 

stjärnor o s v ska målas är att låta skära ut målningsmallar av 

vinyl.  I en dator skapar man de texter, stjärnor och dyl. som 

man vill utsmycka planet med. Observera att det måste vara 

vektorgrafik för att filerna ska fungera när de sedan ska använ-

das som ”skärinstruktioner” på tryckeriet. Adobe Illustrator och 

Corel Draw är exempel på lämpliga program. 

Så här blev den färdiga modellen till slut. Efter provflygning kan jag konstatera att det är mitt bästa bygge hittills. Trivial Pursuit har de flygegen-
skaper som jag uppskattar – förlåtande i runda manövrar samtidigt som man kan trimma den att göra riktigt skarpa hörn.

Så här såg mina målningsmallar ut när de kom från tryckeriet.

Inmätning av mallen. Funkade även över skarven mot motorkåpan.

Kabinhuven tejpades på frihand.

Schackrutorna fick mätas in noga.

Efter inmätning fixeras mallen tillfälligt med lite tejp på mitten. Lyft sedan upp den ena halvan 
och tag försiktigt bort skyddspappret. Fäst sedan mallen från mitten och ut mot modellen. När nu 
mallen sitter fast till hälften tar man bort fixeringstejpen som använts för att hålla den på plats.
Skyddspappret på den andra halvan tas nu bort och fästs sedan på samma sätt. Klart!
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Efter knappt 30 flygningar på modellen skedde tävlingspremiären på årets 
upplaga av Västkustträffen i Kungsbacka. Sedan dess har tippviktsbly redu-
cerats ytterligare och utledarna har justerats framåt några millimeter.

Enya 61 CXRS PRO är en ganska ny och 
obeprövad stuntmotor men har visat sig 
fungera bra.

Tankat och klart för 
premiärflygning!

Trimtab - behövs tills den dag 
då jag kan bygga 100% rakt.

Provflygning

Provflygning

Den 28 augusti 2016 åkte jag ut till fältet i Karlstad för att 

äntligen få prova min skapelse i luften. Jag började med att 

köra motorn på marken ett par tankar för att konstatera att 

den inte hade några konstigheter för sig.

Gjorde sedan fyra flygningar men utan att ännu flyga något 

komplett tävlingsprogram. Vid start lät jag motorn varva 

ca 9 900 rpm vilket tillsammans med en 3-bladig 12,5 x 

4 propeller och 64 foots linor gav en behaglig varvitd på 

5,3–5,4 sekunder.

Jag började med att kontrollera tyngdpunkt och att vingen 

låg rakt i luften. Jag försäkrade mig också om att linspän-

ningen var bra och jämn i både loop och bunt. Hur känslig 

modellen är på rodren i olika manövrer. Jag noterade att 

motorgången var något rik vid inverterad flygning och att 

tankhöjden därmed behövde justeras. Redan från början 

upplevde jag att vändbarheten var riktigt bra utan att kär-

ran för den skull kändes baktung. Jag märkte dock att den 

kändes underlig i vissa lägen när jag flög över 45°-nivån. I 

samband med landning kunde jag också se att yttervingen 

hängde ganska mycket. Förklaringen visade sig vara för 

mycket tippvikt. 

Det finns ett grundtrim som är acceptabelt för de allra 

flesta men sedan skiljer det nog lite mellan stuntflygare vad 

man vill ha för känsla i modellen. 

 Ännu återstår ytterligare justeringar men redan nu gillar 

 jag denna modells egenskap att vara relativt förlåtande 

 i runda figurer samtidigt som man kan utföra riktigt skarpa 

 hörn. Min bästa prestation hittills!                                       π   

Niklas Löfroth
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Som många av er kanske vet så säljer 

Brodak nu C/L versionen av Aviastar 

motorerna. När första prototypen 

kom blev jag tillfrågad om att testa den 

som eventuell drivkälla för flygplan i 50-60 

storlek. Motorn väger 12,2 oz ( 346g ) med 

mina modifikationer men utan nål, nålrör 

och ljuddämpare. Ljuddämparen är en 

typisk RC dämpare, tyst och tung. Jag körde 

in motorn enl standardproceduren före 

flygtesterna med en väldigt tung (över 75 

oz (2126g) tomvikt) modell. Första över-

raskningen var hur väl motorn drog runt 

det tunga flygplanet. Dock, pensioneringen 

närmade sig och en stor flytt till SC så jag 

blev tvungen att lägga projektet på hyllan.

 Snabbspolning fram till Huntersville NC, 

Oktober 2008.

Det börjar bli lite tunt med billiga motorer som passar till stunt men 

Aviastar 53 finns ju fortfarande att köpa från bla 3F Hobbyservice i Sve-

rige och Brodak i USA. Googlar man runt lite finns det andra inköpskällor 

också. I en gammal Control Line World hittade jag en artikel om motorn. 

För de som går i motorköpartankar kan artikeln vara läsvärd. Att ha i 

åtanke är ju att Control Line World är utgiven av Brodak som marknads-

förde motorn. Själv har jag ingen erfarenhet av den, men jag har googlat 

runt en del på både linflygforum och RC forum, motorn har fått bra kritik 

gällande kraft och slitstyrka. Jag själv skulle inte ha några tvivel om tillfälle 

dyker upp med bra pris att köpa den. Här kommer artikeln fritt översatt. 

Originalförfattarna är Bob Zambelli och Tom Weedman.

Aviastar RS .53
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Tom Weedman och jag snackade om 

Avistaren och jag erbjöd honom min för att 

utvärdera. Jag nämnde för honom att det 

kändes som motorn behövde mer inkör-

ningstid. Han var villig att testa motorn 

mer och skrev följande utmärkta rapport:

Aviastar RS-53 C/L av Thomas J. Weedman

 När jag var på tävlingen i Huntersville så 

frågade Bob Zambelli om jag var intres-

serad av att testa Aviastar 53 an. Så klart jag 

ville detta, att bli den första som fick känna 

på kraften i denna nya motor. Så fort jag 

kom hem så plockade jag fram en gam-

mal profilkroppskärra byggd 1993 av Jim 

Mitchell från Orlando kallad Rampage. Jag 

hade köpt kärran för många år sedan. Jim 

vann flera tävlingar på 90-talet med detta 

flygplan utrustad med en Randy Smith 

moddad Super Tigre V 60. Spännvidden 

var 57 tum (1448mm), vingytan 741 tum 

(47,81 dm2) och vikten 67 oz (1900g). 

Rampage är ett utmärkt flygplan och har 

aldrig svikit mig.

 Det första jag var tvungen att göra var att 

ändra hålen i motorfästena på flygplanet för 

S.T 60 an och Aviastaren hade stor skillnad 

i hålbild på motorfästena. Sedan satte jag 

motorn i inkörningsbänken för lite mer 

inkörning innan flygtesterna. På motorn 

satt ett rör från Aero Products PA 65 och 

ett SIG idlebar glödstift. Bränslet var 10% 

nitro 11,5% syntetolja och 11,5% ricinolja. 

Inkörningspropeller var en 11x4 Zinger och 

en 12x 4 Zinger. Motorn kördes i treminu-

tersintervaller 36 gånger med start vid kall 

motor varje gång. Varvtalet med 12x4 var 

9800 v/m och med 12x4 var det 8000 v/m.

 När motorn satt i flygplanet monterades 

en Aero Products S.T 60 tungdämpare 

och en 12x 4 Rev Up propeller. Denna 

visade sig inte vara nog propeller för att 

dra flygplanet. En 13x 5,5 Bolly kolfiber 

propeller visade sig vara rätt val. Efter flera 

flygningar monterade jag två shims under 

toppen, detta lugnade ner motorn till en bra 

konsekvent 4-2-4 stuntgång.

 Jag bestämde mig för att prova en Ada-

misin expansionsdämpare också. Efter 

ett antal flygningar till så insåg jag att 

jag behövde ytterligare ett shims under 

toppen för att få den önskade 4-2-4 gången. 

Motorn har mycket kraft och kan dra de 

flesta flygplan i 60-storlek med lätthet. 

Bränsleförbrukningen var 5,5- 6 oz för hela 

programmet.

 Det enda jag skulle vilja ändra på är 

hålbilden för ingen annan motor jag hittade 

hade något i närheten. Super Tigre 51 var 

det närmaste jag hittade. Om hålbilden 

ändras till något mer praktiskt, som S.T 51 

tex Så kunde fler flygare stoppa in denna 

kraftfulla motor i sina flygplan och ha mer 

kraft än med S.T 51 an. Denna motor ger 

deras flygplan mer uthållighet och kraft i 

längden. (Jag vet inte om detta ändrades 

på produktionsmotorerna. Översättarens 

anm.)

 Aviastar 53:an utförde sitt jobb mycket väl 

i Rampagen och den flög faktiskt bättre 

med denna motor än med S.T 60:an. Det 

gjorde mig glad, även om jag fick göra 

modifieringar i flygplanet för att få motorn 

att passa, så var det värt besväret.

 π

Översättning av Michael Palm

Motorn Aviastar .53 i dess beståndsdelar.

Jämförelse mellan original och moddad topp. 
Den moddade har ett squishband på .070 
(1,71mm) som är vinklat uppåt i 5 grader 
mot förbränningsrummet (Jag vet ej om det 
är utfört på produktionsmotorerna, men jag 
hittade på ett forum att 46an och 53an hade 
olika utförande inv på topparna. översättarens 
anm.)

Venturin som kom med motorn var för litet hål 
och var för lång I.D .24 (6,1mm)

Slutgiltiga versionen med I.D .348 (8,84mm). 
(Det ser inte ut som detta är utfört på produk-
tionsmotorerna när man ser bilder på motorn 
från olika försäljare. översättarens anm.
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SLIS MEDLEMSLISTA 2016

Staffan Ahlström Pastoratstigen 4 236 33 Höllviken staffan_ahlström@yahoo.com 040-45 53 66, 

      0707-99 63 39 

Ove Andersson Åsgatan 2 C 724 63 Västerås ovef2b@comhem.se 021-13 17 42, 

      070-222 88 96 

Tord Andersson Hammarögatan 5 691 35 Karlskoga tord.andersson@nobelbiocare.com 0586-349 69

Göran Aronsson Finnströms väg 8 548 32 Hova go.aron@telia.com 0506-309 31, 

      070-114 16 99

Kjell Axtilius Huldrestigen 9 141 73 Segeltorp k.axtilius@gmail.com 08-774 49 15

Johan Bagge Jonsberg kvarnen 610 26 Vikbolandet johan@bagge.se 0707-67 05 06

Raimo Barck Hogrän Tomsarve 130 621 96  Visby raimo.barck@telia.com 0498-26 61 33, 

      0706-93 77 39

Jan Beide Vendelvägen 25 302 74 Halmstad jan.beide@telia.com 070-875 18 91

Mats Bejhem Lövstavägen 96 194 42 Upplands-Väsby mats.erik.bejhem@bredband.net 08-59 03 03 97

Jan Bjernby Box 17 439 03 Fjärås  0300-54 04 38

Erik Björnwall Blomstervägen 6 372 94 Listerby erik.bwall@telia.com 0457-175 64

Willy Blom Evalundsvägen 40 138 34 Älta willyc.blom@gmail.com 08-773 32 72

Lars Erik Borg Ripgatan 20 582 39 Linköping  0705-66 34 10

Gunnar Brodén Aprilgatan 24 LGH 1202 415 15 Göteborg gunnar.broden@telia.com 031-41 14 29, 

      072-177 02 06

MFK Snobben c/o Ottosson Olas Väg 13 295 73 Nymölla  0706-28 59 05

Jan Carlerud Evalundsvägen 68 138 34 Älta jance@telia.com 08-55 61 90 52

Gunnar Carlsson Lädersättravägen 99,4tr 176 70 Järfälla rcflyer@spray.se 070-494 68 07

Ingvar Delèn Havrevägen 2 244 36 Kävlinge   

Conny Ehlin Heden 33 780 53 Nås kjellpiffo@hotmail.com 010-456 65 68

Staffan Ekström Klockarevägen 10H 247 34 Södra Sandby staffan.ekstrom@telia.com 046-514 75

Lars Eriksson Sveavägen 22A 1T 811 40 Sandviken  026-27 00 26

Alf Eskilsson Ringgatan 17 434 41 Kungsbacka  0300-777 66, 

      0730-40 76 13

Örjan Falk Fågelbovägen 5B bv 611 36 Nyköping  0707-40 88 24

Valdemar Falk Hällbygatan 32D 752 28 Uppsala vallefalk@bredband.net 018-51 57 31

Jonny Ferm Kärleksstigen 2 549 41 Moholm  076-188 40 66

Esbjörn Forslund Lilldalsvägen 36 144 61 Rönninge  08-53 25 10 84

Mats Franzén Hyttegatan 61 661 42 Säffle familjen.franzen@telia.com 0533-171 17

Arne Frinndal Källängsvägen 26 LGH 1104 181 44 Lidingö arne.frinndal@comhem.se 08-765 58 69

Hans Gornitzka Källängsvägen 36 LGH 1504 181 44 Lidingö  08-765 58 32

Jan Gustafsson Fiskvägen 7 815 45 Tierp guffy@telia.com 0293-133 98

Fredrik Hallgren Hagalundsvägen 3D 618 33 Kolmården fredrik.hallgren@gmail.com 070-568 82 77

Pertti Heiskanen Urheilutie 37 FIN-40800 Vaajakoski, Finland pertti.heiskanen@live.fi   

Matti Husso Karhumäentie 11 FIN-71480 Kurkimäki, Finland 

Johan Isacson Läkarvägen 11 B 163 42 Spånga j.isacson@telia.com 070-249 51 01

Alf Jansson Sturegatan 4 LGH 1404 692 35 Kumla Alf-ingrid.jansson@comhem.se 019-57 84 30

Ingvald Jansson Ängabacken 48 692 36 Kumla  073-823 19 61

Kristian Jansson Vårhagavägen 6 461 98 Trollhättan cet.63@glocalnet.net 0708-44 09 31

Håkan Johannesson Lingonvägen 31 448 37 Floda eclhjson@telia.com 070-615 40 13

Ingvar Johansson Hotellgränd 2 735 31 Surahammar  0220-364 10

Peter Johansson Skogsbacken 12 ,7tr 172 41 Sundbyberg cub.7364@gmail.com 072-921 60 33

Kaj Johansson Hägersborgsvägen 2 723 35 Västerås kajdc3@gmail.com 070-221 30 05

Thomas Johnsson Lygneviksvägen 12C 439 72 Fjärås songwriter@cub.nu 0735-07 40 78

Ingolf  Johnsson Lygneviksvägen 12  439 72 Fjärås injo@yahoo.com 0733-30 04 54

Kauko Kainulainen Väderstrecksgatan 12 418 31 Göteborg kaukos@spray.se 031-53 51 03

Stefan Karlsson Smedvägen 24 691 53 Karlskoga stefan@jkhobby.se 0586-538 90

Leif Karlsson Björnvägen 20 LGH 1101 137 31 Västerhaninge leifkarlsson5406@gmail.com 08-500 10 600

Sven Karlsson Guldringen 6 LGH 1002 426 52 Västra Frölunda  031-29 51 63, 

      0703-35 31 91

Harry Kolberg Måltrostvägen 38 N-3617 Kongsberg, Norge  +47 32 73 38 23, 

      +47 958 05 648

Ingemar Larsson Forbondegatan 14 462 41 Vänersborg ingemar.larsson.vis@telia.com 0521-672 12, 

      0703-40 44 05

Per Larsson Ånestadsgatan 79 603 70 Norrköping i.p.larsson@telia.com 011-14 28 93
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Björn Lindgren Armevägen 23 LGH1301 974 43 Luleå  070-395 50 21

Alf Lindholm Jägargatan 7 FIN-10600 Ekenäs, Finland affe1407@hotmail.com +358 400 478390  

Niklas Löfroth Skolbacken 12C 656 71 Skattkärr niklas.lofroth@telia.com 070-209 69 65 

Lennart  Magnusson Åsedavägen 16 360 76 Älghult lennart.m@hotmil.com 0481-632 52

Lauri Malila Grand Rue 8 CH-1347 Le Sentier, Suisse lauri.malila@gmail.com

Bengt Martinelle Skälläng 2 610 27 Vikbolandet bengt.martinelle@telia.com 0125-131 91

Sven-Eric Martinson Vallbyvägen 108 439 73 Fjärås  0300-54 08 57

Clamer Meltzer Fiolsvingen 16 N-7050 Trondheim, Norge clamer.meltzer@ntebb.no +47 73 93 59 98, 

      +47 414 22 616

Peter Meurling Ljungvägen 12 182 79 Stocksund petermeurling@hotmail.com 0734-26 37 29

Hans Nerback Mornäs 152 780 68 Transtrand  070-518 60 28

Per  Nilsson Mäster Ernsts gata 13 254 35 Helsingborg per.nilsson.miccroro@gmail.com 070-438 52 06

Lennart Nilsson Svartbäcksgränsen 661 136 59 Vendelsö lennart.nilsson.h@telia.com 070-588 45 34,

      08-745 12 03

Ingvar Nilsson Källbäcksrydsgatan 11 B 507 31 Brämhult ingvarl.nilsson@telia.com 070-207 44 94  

Esa Niskanen Myrmalmsringen 24 136 65 Söderby     

Lennart Nord Bollmoravägen 6 135 40 Tyresö lelle.nord@telia.com 070-550 81 86

Stellan Norström Erstaviksvägen 68 138 36 Älta stunterbaron@gmail.com 08-773 23 75

Björn  Ohlzon Orkestergatan 31 lgh 1204 421 39 Västra Frölunda bjornohlzon@gmail.com 073-991 49 65

Marie Ohlzon Västgöthyttefors 209 713 92 Gyttorp 

Göran Olsson Gyllenstiernas väg 20 183 56 Täby goran.olsson@ee.kth.se 08-15 83 20

Norvald Olsvold Finstadssletta 161 N-1475 Finstadjordet, Norge norvald.olsvold@getmail.no +47 67 90 96 80

Michael Palm Kvarnstensvägen 5 437 33 Lindome wreckbender@hotmail.com 073-442 91 71 

Bo Pettersson Rönningevägen 2B LGH 1102 144 61 Rönninge bossep37@hotmail.com 08-545 434 88, 

      0733-18 72 23

Sven Pontan Lundagårdsv. 10 A 163 51 Spånga s_pontan@hotmail.com 08-777 37 11

Lars Roos Klörupsvägen 35A LGH 1001 231 51 Trelleborg f2blars@telia.com 0410-448 26, 

      0703-44 05 86

Rudolf Ross Svedjevägen 11 691 36 Karlskoga  0586-559 77

Conny Sahlin Ulvsta 9 726 91 Skultuna  021-712 18

Mart Sakalov Belevägen 13 175  68 Järfälla sm0err@telia.com 08-36 19 05

Claes Samuelsson Yttre Heden 168 783 90 Säter claess168@hotmail.com 0225-330 83, 

      0734-01 67 41

Bengt Olof Samuelsson Vetevägen 15 187 69 Täby bengt-olof.samuelsson@lottingelund.se 08-756 22 74

Peter Schramm Hagagatan 15 652 20 Karlstad peter.schramm@bredband.net 0702-35 60 37

Aaro Seppälä Pihatörmä 6 F 29 FIN-02240 Esbo, Finland aaro.seppala@astq.fi

Per Stjärnesund Snöstormsgatan 15 723 50 Västerås stjarnesund@bredband2.com 021-80 42 34

John Strandgård Forsby 119 743 71 Björklinge john.strandgard@gmail.com 070-530 52 81

Kent Strömbäck Finspångsvägen 533 605 80 Svärtinge  0708-43 11 40

Leif Sundvall Odenvägen 1b 181 32 Lidingö leif.sundvall@comhem.se 0704-33 51 00

Staffan Södergren Körsbärsvägen 3 152 52 Södertälje staffan.sodergren@comhem.se 08-55 03 12 17

Per Vassbotn Einerstien 22 B N-4623 Kristiansand, Norge per-vas@online.no +47 38 08 70 95, 

      +47 908 90 480

Jerker Vinnå Safirgränd 12, 2 tr 126 79 Hägersten jerker.vinna@gmail.com 08-5490 09 47, 

      073-677 88 61

Jan Wold Ödegårdsvägen 49 N-1911 Flateby, Norge  +47 64 92 88 76, 

      +47 996 46 362

Thomas Åkerdahl Arrendevägen 11 743 34 Storvreta pettson123@gmail.com 018-25 22 45

Håkan Östman Girestavägen 4 194 55 Upplands-Väsby hakanf2d@spray.se 070-249 82 36
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V I  G E R  D I G  S N A B B
P E R S O N L I G  S E R V I C E

Tryckeriet JustNu grundades 1971 och är idag Sveriges 
ledande grafiska kedja med 18 tryckerier runt om i landet. 

I över 45 år har vi hjälpt våra kunder genom att till-
handahålla ett brett utbud av tryckeritjänster med den  
senaste tekniken som säkerställer kvalitet, flexibilitet 
samt ger snabba leveranser till företag som vill ha effek-
tiv och professionell service.

Lokal närvaro, personligt bemötande och snabbhet är 
viktiga grundstenar för oss som jobbar hos JustNu.

www.justnu.se
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