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Här komnex en fräsch redogörelse från Sl,tS-östs årsmötee vilket har1e försaralat
de nä:maste sörjand.e: sunma 12 personer; i Orrnsta-skolan j- Vallentuna.
Protokoll och verksamhetsberättelse kan bestäIlas från Sekreteraren (Willy 31
Telr 0B-77 11 272) nen det viktigaste följer här nedan.

Kassan hade skötts föredömligt av Äke Nyströn och så här ser kassarapporten ut:
Intäkter i forro av med.lensavgiftoxoo ro...o...o.1 t800:-
Tryck- och portokostn. ST,IS-Bulletinen (4nr)... 844225
övriga utIägg (kassabok)......,r............... 24t95
3ehåI1ning för är 1978.. '....... o.... o. ! o..... o )J}zBA
Jnneståend.e behåL1ning på postgirot. c......... . 95O275
itontania rrgd,gl .. o...r ?.....o..o.....r.r.. toor.. __9i95======

9]0 r B0
Karl-Gunnar Viberg och 3o Gårdstad" från Vallentuna hade reviderat och funnit
kassarapporten utan annärhning.
Som avgåend.e riksstyrelse had.e regionen att besluta om nästa års ned.lensavgift.
Mötet beslutad.e oföränd.xat 2Jt-
Som styrelse för 1979-BO vald.es 30 PETTERSSON (Ord.f.), wtr,lv SLoM (Sekr.), ÄKg
lrrsTRöI'I (rassör), LENNART HELJE (ltaterialförv.)r ovu ÄNDERSSoN (ora. J.ed.anot).

Den nya styrelsen fick av roötet i uppd.rag att klara ut eventuella nissförstånd.
angående SLIS:s roåLsättning med SIIFF.

l,Iötei beslutad.e att vard.era 1. ex av SlIS-3ulletineu s1.-a1l- skickas tilI SI'IFF;s
f örbund sexped.ition, f.ingrenchef en sanrt l,lod.el1Fi.ygNytts lingrenred.aktö,r.
I,Iötet föreslog att Sl,lS-medlemmar skal1 försöka påverka sina respektive klubba
til-l att motionera @m att vissa tävlingar skall förIäggas över 2 d.agar för att
stimuLera tä'rlingsintresserade ned. 1ång resväg ti11 att d.eltaga. För sådana
tävlingar föreslogs att arrangörerna anord.nar någon form av träff på kvällen
mellan tävlingsd.agarnar Vid.are att arrangörerna åtar sj.g att hjälpa d.eltagarna
med enkel logi och anvisningar ou billiga matställen, Detta för att få ner
kostnad.erna så att även juniorer skaI1 ha råd att deLta i avlägset beIägna täv
lingar.
Wil1y 31om fick i. uppdrag att skriva tilI "Bullenrr och föreslå att medl-enmar
åtar sig att bevaka stuntartiklar i utLändska tidskrifter" Förslaget går ut på
att alla som prenumererar på någon utlåindsk tid.skrift som ibland innehåIler
artiklar on stunt och som vi1I åta sig att redogöra för innehåIlet i dessa ar-
tiklar kontaktar vår'högt ärade red.aktör. Redalitören håIler sedan reda på ven
som skall red.ovisa vilken tid.skrift (fOr att undvika dubbelbevakning)
Efter rnötesförhand.lingarna blev d.et kaffe med bullar. (OnSt kostnaderna belas
ar ej SlJS-kontot). Ove Andersson visade d.iabilder från \n4rSli sarnt tävlingar
i Danrnarl<. Aven biLder från ett engelskt flygmuseum visad.es vilket var rnycket
intressant.
Efter d.rygt tre trevliga tinnar var så nötet över.
IIälsnljgar, S ekreteraxen.



Testa Dlg själv

lin nu HEI{FAT,LEN ?

Efter en 3-ängre utvecklings- och provperiod. i USA kan vi nu för första gången
erbjud.a Svenska nodellfLygare att sjäIva testa graden av hemfallenhet. i ir.i"-
delse av att det flitiga stud.erandet av anerikanska hobbytidningar nedfört att
Du Iättare kan förstå engelsk skrift, ber vi Dig stud.era RCl4 w 12-1976.

Gör Så här: Svara på frågorna. Rälirra ihop resultatet och järaför ned. facj.t.
1. Det första Du gör på Lörd.ag morgon när Du varccar är:

l/ Slapper ut hund.en.. . .. .. Goo o. " 1 poäng
B/. Pratar med frun/fastr:oön/hunclen.2 r
C/ Kontrollerar vindriktningen... 7 f
D/ Springer in i hobbyrurnnet för

att kolla om färgen torkat. ... 4 rt

2. llitt bad.n:.ro innehåIler följande litteratur:
A/ Inget Iäsbart. o. .. . ..... ...,.. 1 p
B/ Förta sönd.agens nr av DN...... 2 p
C/ Några Allt om Hobby........ o. . t p
D/ LL3.a nina hobbytidningar(TZB|) 4 p

,. Ett norrnaLt santal ned Frun/fästnaön el-Ier hund.en rör sig kring ä.nnet:
A/. narr.en (Vatpar om hund. finnes) 1 p
3/ Räkningar..................... Z p
C/ tintcontroll.. r................ j p
D/ Vi talar inte roed. varand.ra.... { p

4. Jag besöker...o. den i stan belägna hobbyaffären på väg hen från jobbet:
A/ Aldri$o... .....,...... o o. ,.... 1 p
B/ Yalannan d.ag......r........... 2 p
C/. Yarje i[ag.....oo.o.....oo..... 3 pD/ Yarje dag, även på Iördagar... { p

5. Jag har följande påbörjad.e elIer färtligstäIlda mod"e1ler i mitt hobbynrnr
A/ 1 - 2.................o....... 1 p
S/, I - J.........o..........oo... Z P
C/.6 - 10..;..o.................. 1 pD/ Jag har inte hunnit räkna den

d.en senaste tid.en.. r........... { p

5. Som After Shave använder jag normalt:
A/ 1rut.............r..r.o....... 1 p
B/ liidnight Ronancor o o........... 2 p
C/. OLd, Spice.... o...... o. o o. ..... .J p
I nn henlig blandning beståenae av

thinner och ricinolja...... o. . 4 p

7. Titta noga på Dina tunmar. Vad. ser Du?

A,f tingeravtryck.. c... o.....o.... 1 p
B/. Avtryck efter hand.taget....... Z p
Cf . Cropar efter hand.tagät.. . ..... 1 pD/ Rand.taget....... o. r........... { p

B. När jag påtalar d'et nöd.vändiga i att besöka flygfältet för inin Frur/fästraöe1ler hund. brukar det sluta ned.g

A,/ Jag åker och hand.1ar..... . ... 1p s



B/nisskuss j-on on sTilsnäsffi........ o

C/ 1åser - 
in..Frun/fästnön/hund.en och

åkel l- Vå$o o........ o. a a.. a. r...... r
D/ VL disskuterar inte självk1arheter..

tP
4P

9. Titta på Oina skor, vad ser Du:

A/ Aena skor.. o.... o.. o o.............. n 1 P
3/ Snutsiga skor... o o.... .. o... o. o. ... o 2 P
C/ Zatsaskräp.o...........ro....o.o.... 1 P
orl Siaen, epoxyrpianotråd., styrok rrlrrno o . . 4 P

10. På väggarna i. vard.agsrummet har jag:
Af tläLarfärg:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ., . 1 P
B/- Tapetgrr o . . ... r o. o o. ...... o... o r... . 2 P
C/ Sid.en. o.... r o. o....... o....... r.... . t P
D/ Ritningar på nodelIer jag skall bygga { P

11 . I{ur u,ycket pengar lägger Du ne,. på :uod.ellbygge i nånad.en?

At/ 5 - 103-....r..o......r.......o......1 P
B/ 50 - ZJOz- .. r o. o....... o o. o . ........2 P
C/ neJ.a lönen... . r... .. . r .. ... ... o ......J P
D/ nat just intecknat huset..... r o. o....4 P

F'ACIT: 1 1

21

11

t7

20 poängt Du är en god. familjefar/hundägåxer
J0 poäng: Du är nåttLigt intresserad av mod.eIlfIyg.
J6 poäag: Sök hjälp - d.et fj-nns ännu hopp.

44 poäRgs Ty'tärr - det finns inget botenedel för Din åkomna.

(Tack VÄnersborgs MFK för o.et här bid.rage+,, Red..)

Läsvärt från PAMPA

Stan Pove1l, USA on motorer.
(Stunt Ner^rs, Sept.JB)

Varje stunt modell jag byget fraur tili.78 har jag konstruerat rr:at gS-llax 15
Detta för att jag' tycker figurerna ser bättre ut flugna med. ett plan pä 1j -
dmz vinryta och 1715 - 18 n 1inor.

Ti1l helt nyligen har jag varit relativt nöjd ned. Max, drvos. ti1ls d.ess minrrgaml-a pålitligatt slitits ut. Jag har haft 2 bta Maxar. En förstörd.es i en
krasch ll ocn. den andra har slitits ut efter mer än 400 fLysningaro

Jag har 1ärt nig att fö att få 0S Max att håI1a måste nan förhindra slitage
på vevhusets mässingsbussning. Mässi.ngen här är alltför rnjuk. Sussningen blir
allt ovalare ju mer den slits och till slut går vevstaken, därpå slits kolv-
bultshålen i kolven ut och....Finito !! Inseu s,yrka och överhettad. motor ge-
norn haLva pxogrammet.

Orn Du lyckats skaffa en 0S llax ned. god. passforn och vilI att t!.en skaIl håIla
länge så finns d.et, i mitt tycke, två sätt att göra detta påt
1. Und.vik att använd.a en vevaxelförlängare on mö jIigt. Använcler Du förliingare
bör alla roterand.e delar ( nedbringare, förlängare, spinner, bakplatta oehpropeller) balanseras samt kontrolleras så att de år iaka. För att förvissa
rnig on det sista brukar jag först ta propellern och lägga den på ett plant
und.erlag och näta avståndet rnellan den plana yuan ocfr propellerspetsarna. Dess
avstånd. sr'al1 vara id.entiska. Sed.an balanserar jag propettern med DuBro balans
exare. Del-arna monterag på notorn och d.enna placer"s på en bräd.a och fastsätts
ned' tvingar en1.. Fig" så att propellern kan rotera övlr skivan så nära d.ennasorn nöiligt" Gör ett närke på skivan vid. propellerspetsen och vrid. sed.an DTo-
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poLlerrlr så att den andra sBetsen konmer fra.n
iil"L nåirket* Cn alit är rakt ksener d^en and.-
ra epetsen passera på exakt s&Jlrna punkt som
d.en förstac

Orn inte kommer lnte notorn att hålla i I:ing-
ilen. Försök att hitta d.en skeva d.elen genom
uteslutningsnoetoden. Jag har närkt att Maxens
rned.bringare har en tendens att vara skevbor-
rad och det är svårt att få tag på en sorn är
bra.

2" Använd. rd,cinolja son snörjmedeL och anvä,nd åtrninstone 2, /" lnblnd.ning. I

( Stan PoweL1 berättar vid.are att han nunera gått över ti1I I(&3 40 lstället d.å
han har haft svårt e,tt få tag på reservdelar neri den precision som är nöcl-
våindig till llax 75. Yad. tycker Nå son flyger Maxar häe i Sverige ? IIar Ni
salnma probJ.en eon Stan ? Hör av Er tilLttBulLent. Ret[.)

James Hoffnan, U$Ä om vångtyngdsbehållare.
(Stwrt News, Sept" 7S)

It Det enklaste sättet att göra en vingtyngd.sbox
har jag funnit d.etta sätt vara. JaS monterar en
clgarrtub av den tyn so:rn har påskrnvbart lock i
vingens ytteråinda enl fig" locket stieker utan-
för vingen så pase mycket att det är Lätt att öka
elLer ninEka lnnehållet av blyhagel. F'*ngerar
jättebra.tr
( Yerkar vara, ett bra tips för Twisterbyggare och

åindsprygLar, Red*)
vid andra mocleller ned raka
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Konmer här resultatlistan
d.Lgare nunmer u€n, bättre
Plac. Na&n.

1. Ove Andersgon
2. 41..f Eskil-sson
3. Lars Eelnbro
4. Åke Nyetrön
5. Karl-Srik 3örjesscn
6. Lars Roos
7. Michael PaLrn
8. Jan Sjernby
9o Gunnar Carlsson.
10. Per JeEre1ing

från
sent

SM
å:r

i stunt. Den
a3.drig"

PLac "
11.
1?
13
14
15
16
17
1B
1g
2A

slctrlLe ju varit netl

Namn.

Ulf Palm
Anclers lundgren
Hans öhlund
Jan Serrrtsson
Ronnie Isacsson
Peter Ellerströn
l{ats I'ranz6n
Tonoy ötrlund
Ir-Ä Anclersson
Eric lluss

i ett ti-

poiiDg

1 184
997
96,
850
614
578
494
106
301
106

Poåi.:rgl

5544
5220
4?ec
1745
1491
1462
2402
?'t6d
2't oB
1 eB5

Mänket Egenr

Intresset för ett SLIS-närke har ninst eagt vartt ljunt. Totalt har 0 ströeter I'nkonnit tl1l red.aktåonenc Kan clet ha berott på att förslagen ejfalllt i srnaken? r det bär nurnret kan vi. presentera två st rrya f,drslai son
inkonnLt. Qrn vi skal"l kunna ha en SII$-sJmbol. på våra nod.elLer ttll nästa
säsong vålI det tå1i att vå bestäpFer oss snarast för att hinna få fra,n d.e-
kaLer"

Gör så härr Titta på d.e här nya förslagen och tie i förra nunretl välj ut ite
Du,tycker rrerkar Yara neet attraktivt och skråv ne:r på en 1app aeå bfetav Bostår bred'vitt Dltt valo $kicke Sappen tlIi. llLf Selstan senast åen tF j?ntrart

I den häncteLse ånE;a röster komnex os6 tillhancla genast d,etta rlatum förbe-håller sig $llste riksstyrelse pråvlLeglet att kora d.et vinnancle märketr



Så håir ser 'ie nya förslagen ut;

It

lfad varie linkontrollflygare bör veta

Del 4 av SilL Hutchilsons artj"kel som började i nr ]-78.

Centrifugalkraften komrner att ha en avgörand.e inverkan på Din notlell rrnder
flygningen och åenon att placera t;mgdi:unkten på e:<akt rätt stäILe kan Du få
denna natd.rkraft att arbeta för Dig. ( r.vsett om Du fly;:er i vänster- eller irö-
gervarv måste tyngdpunkten (cG.fbi piaceras framför styrokät, och orn det är
nöjligt även frarnför främre lead-outen.

För att denonstrBra för Dig hur t:,'ngdpunktens Iäge i förhålland.e till Lead*
outens placeringi kommer att påverka Din modelLs flygegenskaper så tag en ca
I &n Lång balsalist oeh bind. fast en annan balsalist på den ca 71 rn från ena
änd.an. Den Iånga ändan vi1l naturli.gtvis hänga nex men g:enon att tillföra den
korta åindan en vikt kan man få listen att håinga horisontellt. 0n vi nu kallar
den korta åind.an för ttno.sti och tillför den ytterLigare vikt vtLl tlen tend.era
att sjunka ner och ttstjärtenrr att resa s5.g. Så vad bevlsar d,etta? fnte så
nycket i sig sjä1-vt men denna påhåinln5.ng av vikt liknar nära tlen påverkan
centrifugal.lcaften har på ett objekt som rör sig i en krökt bana och dennå fle-
totl kan hjäl.pa Dig att förstå vad. sorn kan händ.a ned Dln motieLL innan den en;.;
l:.ar flugit första gångeno

En välbala,nserad linkärra har benägenheten att doppa nosen då
.iid lead.-otsen. Om nosen hänger högre än stjärten så se upp. Då
kraften erhålIs av den ökande hastigheten d.å nodellen tas upp i
även dess vikt att öka och förorsaka att stjärten sväng:er utåt
få en benägenhet att koruna infLygand"e mot Dig.

den hiings u.ci;
centrifugaL-
luften så kor:n{

och pLanet att

AI1t nogl placeringen av tyngdpunkten franför Iead.-outsen är nöclvåindig men
det.Åöser inte alla problem. För att illustrera hur problen ändå kan uppstå *ii
låt oss för ett ögonbLick återvända till linflygningens barndomo

l,långa av de tidigaste linstyrda nodellerna var ingenting annat åi.n onbyggd,a
friflygand.e modeller. i{ospartået var visserligen förstärkt ned bal.saflak rnen

konstmktionen i övrigt var al1tig:enom densamrra och ibland var modeLlerna ton
högvingade. Denna placering av vingen resulterade i extreur 1åg tyngdpunkt. Pii
skulilervingad.e rrrodeller där rången är pLacerad på ovansidan av kroppen &



är tyngdpunkten så 1åg att modellen faktiskt lutar kraftigt mot cirkelns rnitt.
Ora Du tar första bästa lirunod.e1l och lutar vingen med lead-outsen neclåt kan Duse hur d.en lutande stabilisatorn faktiskt blir en fena. Ge nu lite upp-roderså ser Du hur den sidorod-erlika rörelsen försöker styra modellen mot-li1oten.
Sa jag f<jrsöker? fiånga åskådare blev vittne tilI hur dessa tidiga rnod.ä11er;agade sina ägare runt fältet. Jag har faktiskt själv sprungit ifråi några stycken.

l'Ied-an rnoderna nod.eller sällan är högvingad.e fiirekommer en hög eller låg t*g6punl--t på många moc1eller. Det kan inträffa på en lågvingad. konstruktion om rnotoroch tank placeras för högt eller på ett arbete med högi placerad vinge och mo-tor, tank och huvudstäl1 placerad.e und.er oket. Resultåtel lfi* naturligtvis att
model1en med d.en Iågt placerad.e vingen försöker luta utåt och mod.ellen ned. d.enhögt placerad-e vingen får en tend.ens att luta inåt. Under dessa förutsättningarblir d.en rnidvingad.e nrodellen uppenbarligen svaret på d,en perfekta linkontroll-node11en. Och för de flesta praktiska änd.ar:nåIen så är den det.

Här är lite matnyttigt att tänka päz Varje rood.ell strävar efter att svänga J.d'en riktning som den lutar. Om Du nu flyger i vänstervarv - vaiför inte p1äcera
tyngdpunhten lite högt? Detta förhålIande hjä1per till att nrotverka propåit""-
rnotståndet som försöker d.ra Din roodell inåt och upproder konmer ytteililare attförstärka svängen utåt. När Du går över till rygglåge har nodellen en tend.ens:ltt Iuta. j-nåt men kon ihåg att propellermotstanaät nu arbtar för Die därför attrnodellen flyger i högervarvo

Ett varni-ngens ord.: Ta det försiktigt vid flyttningen av tyngd.punkten uppåt
-för rnyckei konner att orsaka överd.riven lutning och ge Din mod.el1 oppunAä,raproblem. ilur skall man d.å bära sig åt för att köntrollera tyngdpunktåns 1ägeinnan rnan har flugit? Jor håJ-l den färd.iga modellen i lead-outsen och tittä på
d.en från rloserlo Orn den und.re vingen icke är lodrät och utslaget är mot land-stälIssid.an koru:ner nod.el1en att luta utåt.
( ao rettersson kommer ned ett nytt avsnitt i nästa numer)

GIESEKE NOBLER, nU i byggsats

Data:
Spännvid.d:

Vingyta:
Motorstorl:
Yiktl ca

1270 nnr

3219 M2

5tT cc

1 1 00-1 200

Gieseke i'{oblern har ju funnit i byggsatsform sed,an ett par år rnen inte förrännu har den funnits att få tag på i Sverige.
Efter påtryckningar från sLTS har FREGUS HOBBY inporterat ett snärre antal påförsök och on åtgången på dessa visar att intresse fi.nns kornmer ett större ?il-tal ait inporteras und-ei våren -7g. Prjset ligger f.n. på 1 68z-/st inti.-ralatt
ryggsatsen är något av d.et nest konpletta man har sett. Lead-outrvire, Juster-bar lead-out guid'e, Top l'lites tagräae flaps- och höjd.roderhorn och Jrrstyr-ok i nylon finns med,.

I(ontakta sven llieck, tel: o3o2 - 412 e5 på kontorstid. om Du är intresserado



En Tlrunderbird från VästerasEn Tlrunderbird frän Västerär

lilläl*rl*lii:li;
;:;?:;"ä"::*:: ned in- 

t".*--*

lilltffillrlt:lr
orginall jud.d.ämpare .
Denna motor är så tung
ait jag har kortat av

xi;lt"ä:*'::*:;"rä;ii", ilffiM
å;;=;=u;;;;=- =l-'-==.- l:","--ffi
"r''--=-.=-------- #Hälsningar, Ove And.ersson

Mt.'STUI\IT
Från d'en arnerikanska.mod.ellflygtidningen Ämerican Aircraft Modeler ( AAI,I ) nr:
?eh. -71 kommer föLjande artikelserie, översatt av Bosse pettersson, V*ffåntuna
Artj-keln omfattar tre delar och arbete rned. att få frara ritni.ngar i skala 1 :1pågår.

I'iUSTUi'IT
av AL Rabe.

Att 1ära sig flyga stunt är svårt och ibLand en nästan hopplös uppgift" Jag
minns mycl;et vä1 när man kämpade rned att lära sig inverteräa fyrt<åntsfooping
och fenan fem gånger i rad. slets sönder på grund. av att jag i ryggläge tåm förnära marken.

Lyckligtvis fick jag köpa några bra stuntmaskiner j.nnan jag kgnde bygga til1-räckligt bra sjä1vo Dessa flygplan påslqmd.ad.e min utveckiiig och hjälpte tiII
rned- att hålla kraschsiffran förtiåttånaevi" 1åg.. I alla falI tilfraåHigt föratt jag s':ur'e lära mig fryga innan jag uppnått .en punkt då nan gex upp

1



och slutar på grund av aIIa motgångar. 0m Du vill börja flyga stunt och
har hjälp av en erfaren stuntflygarer d.å behöver Du några bia flygplan.
bör vara enkla för att snabbt kunna repäreräsr

Den end'a aerodynamiska egenhet elLer reglering som inte bibehöI1s var
vänd'a oket som ger trupproderrr när man d.rar å den främre linanu Även omibland kan vara lii,npligt rnåste det anses vara mj.ndre viktigt än att påprofilkäma ha ett vanligt linkontrollarrangemang. Resultatet av d.essasträngningar blev en profilstunter rned. god.a flygågenskaper och som jag

inte
Dessa

Jag s1;a11 försöka hjälpa tiLl ned d.etta så gott jag kan. I stälIet för att
använd.a mina teorier och min erfarenhet uteslutande för att utveckla mer
realistiska semiskala stunters har jag försökt att använda sanma ie6r på en
enkel mod.elI för nybörjare. Jag ville också ha ett plan rned. så goda flVS-
egenskaper att d,et bokstavlj.gen stuntar i hand.en även hos en nybörjare.
Den första I'iustunten had.e
Deti;a utförande kallas nu
J,lustunt 1I.
Yid en senare eftertanke
kring id.6n on enkelhet be-
sIöt jag att förenl<Ia så
nycket som nöj1igt utan
att för d.en skull försäm-
ra d.ess flygegenskapero

en byggd. kropp och vingmonterad.e landningsstälI.

^O 
tOSå långt som möjtigt behö1]

jag sarnma mått och ytoro En
profilkärra skulle ha i det
närnaste sanma egenskaper.
f en föreställning orn det
perfekta stuntplanet för
nybörjare tog jag bort
I'iustunt Tf :s byggda kropp
fornade vingspetsar och
vingmonterad-e land.ningsstäI1. l4otorn monterad.es antingen ståend.e eller hänga
d.e för att få alla delar av bränslesystemet i samma geometriska p1an. Dettagaranterar en säker rootorgång vilket är svårt, om inte onöjligt, att uppnå nen liggand.e motor. ,

det om-
detta
en
äIl-
kaLLati"lustu:rt f .

För att bygga en l{ustunt sorn flyger bra behöver
Du inie förstå orsakerna ti1I dess ovanliga (läs
fulat ) utseend.e. Enellertid ska1l jag i iissa
fa.ll förklara ( alibi ) nur kravet på enkelhet
och prestanda även tillåter att viss uppsnygg-
ning skero

Då förklaringar nedan d.å och då hänvisar tiIl
l,lustunt If kan d.et aerod.lmaniska tiIlåi"rnpas 1ikaför de båd.a I'iustunterna d.å deras vikt oän mått
är i det närmaste id.entiska.
För att erhålla goda vertikala prestand.a och
bra_linspänning skall en stuntmodell ha högtkraft/viktförhålIande. För att erhåI1a detla
med, en med.elbra Fox JJ, el1er för d.en delen rned.vilken 15za tllj- {0:a som helste har l,lustuntgjorts rnindre än andra modeller med. samma motor-
styrka. Den nindre storleken håller vikten nere
och gör iiustunt mycket 1ätt att transporterao
För att göra l'lustunt r:er vändbar har jag kortat
nosen nrlgot. De kortnosad.e l,iustuntarna har lägre
nosade f1ygplan. Detta gör d.em rner vändbara och -
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Den korta nosen byggs också något lättare vilket med.verkar ti11 övrig viktrnins
ning och god,a flygegenskaper.
Då jag är något av Zta värld.skrigsentusiast, tycker jag personl:gen om utseen-
det på I'iustunt II:s nos d.ärför att d.ess form är typisk för ett flertal jakt-
plan från den tidenl såd"ana som I'le 10!, He 100 D, l,lacci 202 och Tony vilka a}la
had.e inverterade V-notorel. Denna karaktäristiska nos ger flygplanet ett mili-
tärt utseende vilket är båd.e nostalgiskt och en ornväxIing från alLa propeller-
d.rivna stuntplan med. iljetstilrr. Också valet av en ståend.e motor är logiskt för
d.enna typ av roodell. En ståend.e motor är rnycket lättare att starta snabbt för
en nybörjare d.å risken för sur motor betydligt minskar. För d-en vane und.erlätt-
ar den ståend.e motorn hanteringen vid. intensiv övningsflygning d.å en mind.re van
nedhjä1pare ibland. kanske måste användas för att hålla och s1äppa rnod.e]len.
För ati erhålIa nnycket god Iängd.stabiliiet och därmed ge l4ustunt pålitLiga och
enkla flygegenskaper har stabilisatorns och höjd.rod.rets area tillsamnans med.
stjärtens momentarm berä]mats att ge ungefät 15 '/o stöxte stjärtvolymskoeffici-
ent än hos nin }lustang e1ler Searcat.
På stabilisatorn har höjdrodrets gångjärn placerats så att rod.erarean til1-
sarlnans med. roderhornet kan regleras att ge rnod.ell-en vänd.ni-ngsegenskaper från
alltför Iångsamt till alltför snabbt enligt d.e flesta stuntflygares sriråkr
Föränd.ras antingen höjdrod.rets area e11er stjärtens längd ändras ti1lgäng1ig
känslighetsreglering så att d.et nog blir onöjIigt att anpassa flygplanets vänd-
barhet efter ind.ivid.uel1 smak.

Eftersom d.e flest1 \V? stuntbyggare har svårt ned. att kontrollera vikten på rno-dellen beroende på bristande byggerfarenhet eller tillgång tiIl l-acker meä 1ågvikt har jag slutligen
gett l,!ustunt mycket god
lyftförmåga. Detta i ett
försök att elir^rinera vik-
ten som sannolikt skäI för
att inte lyckas med att
flyga bra. För att erhål-
la denna. förbättring av

lyftkraften togs hänsyn till var ocå en av vingens fem viktigaste karaktärist-
i-ska:

1. Yingens korda är konstant vilket betyd.ligt ökar vingarean vid. ving-
spetsarna och förenklar konstruktionen så att d.et går att byggu. virrgett
utan skevhet på ett plant und.erlag.

2. Yingprofi.len ökades till 25 % uu vingkord"an (utan flaps ) aarför att
denna tjockare vinge har ungefär J0 /o slörre lyftkraft än vanliga 18 -20 ,4o vlngprofiler.

J. Vingen på en stuntkärra föråindrar mycket snabbt flyghöjd. och lyftkraft
endast vid. kanti$a manövrer då flapsen är viktao För att vingen skaLl
fungera bättre har bakkantslisten formats för att ge en jär.nnare över-
gång när flapsen är vikta. Ietta reducerar eller *litni.ru"rr avbrottet
nellan_vinge och flaps. För att åskåd.1iggöra d.etta kan Du skissa flaps
rned- 210 ned.rod.er på ritningen och Du skall få en jämn, obruten kurvafrån vingens framkant till flapsens bakkant. VinkåIn mellan de vridnaflapsen och vingens bakkant på en vanlig stuntvinge har tend.ens till atförorsaka avbrott i luftflödet och för tidig lyftkraftsförlust beroendepå flapsstall.



,1. Frankanten på vingen har gjorts mycket trubbig vilket hjälper tilI ait
fördröja stall ti11 en större anfallsvinkel vilket ger ökad lyftlcraft
i nar,növrarna.

!. Flapsens yta har i hög grad. ökats vid. vingspetsarna vilket ökar dessa
spetsars lyftkraft nred upp ti1l 50 /o ocl't til1åter srnå flapsrörelser
vill<et ytterligare minskar risken för flapsstall. Flapsen skaIl ej göra
större utslag än JOo upp och ner.

I{järtat i iiustunts förenklad.e förfining är d,et yttre höjd.roderhornet. Placerin
en av hornet utanpå kroppen gör d.et :nöjligt att variera flera av planets rnest
kritiska, instäIlningar snabbt och på fältetevilket gör det möj1igt att uppnå
bästa intlinmning.
TiI1 e:<empel kan höjdrodrets nylonhorn plockas bort och åter nontera.s med. rode
s'i;ången i ett annat håIrför att ändra förhåIlandet mellan höjdrod.er och fIaps.
Detta förändrar flygppanets manöveregenskaper och gör d.et möj1igt att anpassa
dessa ti1l Din personli3a smak utan att behöva använd.a onödig nos- eLler stjär
.rikt.
t,lustnnt balanseras helt enkelt så att tSmgdpunkten vid byggand.e ligger 25 ct:rr
f=anför vingbalken och roåerrörelsen ställs in på fältet för ökad, känslighet.
j,lustunts nått och ytor ti11åter reglerj.ng av manöverkänslighet på båda sidor
av ni-n personliga srnakn

Också höjd.rocirets neutralläge kan justeras genon att lägga kila.r under roder-
iiornet. Detta för att erhålla saruTra l:änslighet i in- och utvänd.iga rnanövrar.

Iiär stabilisator och höjd.roder på ett stuntplan sitter högre på kroppen än
vingen har höjdrodret en tend.ens att verka oLika vid in- och utvänd.iga manövrer
]trid. invälnd.iga manövrer är fLapsen nerfä1lda och luftvirvlar från vingen 1ed-as
u:rder stabilisatorn vilket ti11åter höjC.rod.ret att arbeta effektivt i ostörd.
lufi och därned ge hög verkningsgrad..
Viå utvänåiga nanövrar, därenot, är flapsen uppfälld.a och den störd.a luften
från vingen 1ed.s upp mot stabilisatorn och hsjdrodret vilket minskar d.eras verk
ningsgrad. och ned.för större manövrern För att rnotverka d.enna effekt ka.n man an-
tingen bygga stabilisatorn på vingens centrumlinje eller också kan rnan placera
d"en på vanligt stä11e nen med något litet ned-roder ( cu 5 nim via bakkanten )
och försed.d. ned. justeringsnöjlighet för att kunna göra en noggrann instäl1ning.
Använcl inte Kr'rik-link tiI1 något av liustunts manöverorgan ned. undantag av sid.-
rodrets.
För att Ge Dlustunt bättre vänd.barhet vid utvänd.iga manövrer placeras en tre-
kantig ki1 und.er framkanten på höjclrod.ret, vilket ger något lite ned.rod.er. Den-
na förbätiring sker på bekostnad. av ninskad vänd.barhet vid invänd.iga manövra?o

(Artit<eln on i.!ustunt fortsätter i nästa num:ner.)

Bild.te:<terl 3i1.d. nr 1: I,lustunt I med snabbyggd. profilkropp och mål-ad i gamla
Arn6 flygkårens (-A.rmy Air Corp, USA) färger.

2: Ett enkelt uitt rtt göra en justerbar linutledarguide
är att ta upp en spalt i yttervingens plyuood-sprygel.

3z En utvändig,justerbar vikt gör det enklare att trinma in
nodellen.

4z Den ståend.e notorn blir säI1an sur och motorgången blir
jämnare.

5t ( och 4 ) De ilfalskarr hjuJ.kåporna är 1ätta ait göra och
ger ett fint intryck av modellen.

IIar Du närkt att riet saknas siclorna 2 oc]n I i d.et här numret ?

Je, nedlemsnatrikeln har inte konr,rit rned. d.en här gången på grund. av tiri.sbrist.
(Den nåsie nunera ninskas ner från A, till Ä4 för att få plats i tid.ningen : )

iulen kon nyclcet fortare än vad ;ag hade berälcnat i år så jag hann inte
få rned- d-esca sidor. En r}'kance aktuell nairihel konmer i nr 1 19.79 t 1
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ilär har vi en nedminskad. ritning
av årets värld.smästarmodell.
Den kan väJ- lcoappast kalIas
vacker, men nog har rlen
något visst över sig. Eller
hur ?

På d.e komnand.e sidorna hittar
Du lite ritni-ngar på andra
modeller sona kanske ka.n ge
Dig inspiration inför nästa
års säsong.

i1å11 till god"o och ett gott
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Onsdagen den 1J Januari bI:.i: det en ny SLIS-träff, denna gång i Gråbo.

Fregus Hobby har lovat att håIIa uppet för cle soni vi].l bese sortirnentet mella
k1:1B.JO - 19.10. Därefter träffas vi i Scoutlokalen, belägen i Gråbos Sygde-
gård för fika och pratstund.
Kort vägbeskrivning: Itlarieholmsleden norrtrt - I'iot iljä1Ibo - förbi lIjä1lbo-
torget - Gråbovägen ca 2rJ mIL.- Stor Texacotapp på höger sida - sväng höger
(Shrft:Centrunn) - ca JOO m - stort köpcenter per vänster siOa (tljörnbotorget)
sväng vänster ( Parkeringsplats) - parkera. Stor lada på höger sida om ned--
farten till torget, gå runt till and.ra sid.an av lad.an.
Ta gärna med. fotografi.er, halv- eller helfärd.iga mod,eller och allt annat som
kan vata av intresse för oss andra.
iiontaki;a Ulf Selstam, tel: OjOz - 412 75.
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r förra numret kund.e Du Iäsa om ford.ringarna för sI'.IFF:s Iin-
styrarrnärke. Tyvärr vj-sacle d.et sig att reglerna har änd.rats
förra året och kraven är nu helt olika mot tid.igare.
r nästa nurnmer kommer Du att få en komprett regelsamling försåväl märket son för semistunt och stunt fnt.
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