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on€rlr Ad.ress nedan.
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DEKALER : ned. SLIS-
närket (kartor om 1 st
stort och 2 snå) be-
stä1les genom insätt-
and.et av kr 1t-/karta
+ porto 3t- pä post-
girot. Ange färgt Vitt
e1ler svart märke rnot
neutral bakgrrrnd..
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ilo Pettersson
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1s5 00 Vallentuna
Telr 0762 - 291 18
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Alf Eskilsson
Ringgatan 17
414 O0 Kungsbacka
TeIr 0100 - 11 766
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U1f Selstam
3al1ad.gatan 2

4?2 41 Hisings-3aeka
Telr A31- 22 AO 5A

ANNONSER : I'1ed.l eumars
annonser införes kost-
nad.sfritt. övrig annon-
sering eiter överens-
konmelse "

f1VSlflulNz
nags för ny, rykande färsk Sl,IS-3u1letlnl Man
börjar få .upp ångan igen efter den långa se-
megtern.

Ett ökat bidragsinflötle har gjort det lättare
att snabbt få fran nu-unret d.en här gångenr rnen
jag hoppas på nycket mer materiaL inför fi-
nalen 1980" Vad. jag, franföral"ltr saknar är
d.ebaitinlägg och frågor-svar naterial. 3u11e-
tinen får inte bara vara ett referat- och bygg-
beskrivningsorgan. Det är santj-d.igt meni.ngen
att tid"ningen skall fungera sonn en förned.land.e
länk rnellan SLTS-ned.lemmarna.

Det börjar att d.ra ihop sig för ett SLIS-års-
nöte igen, rienna gång i Göteborg. Det är d"ock
svårt att kunna samla folk under Secember nånad.
och f,örnodligen skjuts årsmötet upp tilr Januari.
Ett förslag tii"1 åindring i stailgarna är på gång.
Fint rrore om vi nedlernmar redan nu börjar att
tänka ut pr:nkter på d.en d.agordning son skall
ft6mmåo Skicka in synpunkter och förslag till
Oråf. AIf Eskilsson så snart son nöjrigt så att
nötet får lite att bita i.
Mer clra årsnötet i nästa rrBullerr.

Häisningar, il// 5



llarför linf lyget är ien kris
Sven Wieck efterlyste en förklaring till
varför Linflyget är i en kris" Förklar-
lngen är heLt enkeLt att llnflyg är SNöp-
TIGTT

Ta toex starten rned d-in nya nodell in-
för stor publik, och så fastnar linor-
na i en naskros jäveL.. e ... d-etta är
SNöPLIGTT .

ELler ta en elegant vingover ti1l publi-
kens förtjusning, och så får rnotorelåin-
d.et för sig att stanna rakt ovanför hu-
vudeto. t,. d.etta är också SNöPIIGT!

0m en radioflygare i stäIlet får pro-
blen under en flYgning så roPar han
"STöRNfNGrr. Detta är inte snöpligt även
on störningen råkar bero på att en snöp-
lig löd.ning lossnat. I stället kommer
alla nä:sraranrle att känna hur nod.e11en
plötsligt överfallits av onda makter
son på ett brutalt sätt tryoker ned den
i backen.

Ytterligare ett exempel kan tas från
d.en avancera.d.e sport d.är nan använder
huvnd.ets utsid"a och fotens insid-a, d.vs

fotboll. Sku11e således en fotbollspe-
lare få ena benet avsparkat så är det
inte snöpligt ( även on det gör för-
baskat ont ) f stället blir han, utt-
der publikens jubeI, utburen på bår.

0m en linflygare sku1le råka ut för
motsvarand.e missöd.e d.vs ait ena linan
skuile gå av ( vilket inte får före-
komma visserligen) så vore..rlet......
ja, just detr förbaskat SNOPIIGT.

Med and.ra ord, för att vara linflygare
nåste intresset fdr modellflyget sättas
högre än den personliga prestigen och
risken för att råka ut för en SNöPLIGIIET.
lIåinnlskor med" den andan är det idag ont
O&r

trKeep on snöplingrl

anednähI

Sätt en miniräkpare
i händerna oå Akepa
Eär korrner lite intressanta d'ata
on en stuntflygning. Vad. motorn
presterar har jag reclan skrivit
on men vad filygpLanet får utstå
kommer d.et orn nu. Även pi]-oten
får Lite siffror att tänka På
också.
En stuntkärra av Nobl-er-storlek
väger ungefär 1 ,2 kg. Linlängd,en
man använd.er säger vi vara 18 n.
Flyghastigheten ttII 5 sek/varv.
Detta ger en hastilhet av 2?162
n/sek eller 81r45 lcn/h.

letta gör att följantLe händ.erl
Du får en centrifugalkraft i
linorna på ca 1rB kp.
Att göra en Looplng tar 1 r!5 sek
och att kärran utsätts för en
G-kraft I loopingen på 5t5 G.
Planet väger alltså Qr2 kg,'

Att d.u, i uitagningen från en
wlngover på 1r5 n höjd över nark-
en har 66/10A0 sekuniL på dig att
reagerac fnte konstigt att höjd.-
erna vaxierar, eller hur? Planet
hlnner Ju 22 n på en gek.

Det är lnte hel-ler konstigt att
flygplanet går sönd.er on du inte
reagerar ty det brakar i backen
med en kraft av 614 kp. Jag tviv-
3-ar på att någon överLever en
träff av en stuntnaskin, så se er
noga för och håLl åskåd.are borta
Rekommenderat säkerhetsavståntl
vid uppvisning är 1!-.9 från fIYS-
cirkeln enl. Luftfartsverket"
Effektlv flygtiat för ett progran
brukar ligga på onkrln1 6t! nin.
Und.er d.en ticlen fLyger nan mest
pLanf1-ykt i en elLer annan fo:m
ca !0 vårvr Meå ! sek/varv gör
det 250 sek = { nin. 10 sek. Det
tar alltså bara 2 min. 20 sek.
att utföra aLLa manövrarna om man
gör tLem i en följcl.
När Du har Land.at skaLl du veta
att kärran har flugit en sträcka
orn nästan 9 kin och blivit utsatt
för påkåinningar både här och där
t ex nedre hörnet i tinglaset clär
planet väger över 10 kg ( aet ar
9 G.) och clet ska1l fj.nnas lyft-
kraft kvar att hå1la d"en flygand.e
utan att d.et stallar elLer bryts
sönder. Bygg därför 3,ätta kärror.
En öknj-ng av vikten med 2 hg gör

Ändrat tävlingsdatum
I Oatunet för Aeroklubbens ilYintertävlingrr

I r,"" änd.rats.

I nu.rrru, tävling konmer att hållas på Tors-
I landa lörd.agen den 22 Novenber i s'cället
I tOr, som tid-igare angetts, den 6 0kto-
I ber.
I trrbjod"n komner i nästa månadsmed'deland'e

I rran sl/ilr.
i rontattman är l,ars-Åke Andersson.
i
i
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att anslagsl:raften ökar med. 100 kg
vicl en krasch i backen. Dessutom
väger kärran { kg rner i nedre hörnet
i timglaseto Dessa siffror gä11er
end.ast orn rad"ien i hörnen hå1ler
J rneter, det 1är d"en aldrig göra och
d.å änd.rar sig alla värdena. Om rad.ien
ökas till { meter så väger kärran ba-
ra B kg så det sker stora förändring-
ar i belastning vid. små förändringar
i programmets utförand.eo

Formler för rrträkning avl

centrifugal-kraft -11'-x hr

Rörelseenergi =Mxh2
moCellerrs vikt i kg

hastigheten i n/s
Cirkelns radie i rn"

qätt er nu ner med en miniräknare
.-.'ch räkna ut värd.ena för d.in egen
nodell och se om d.en har en möjlig-
het att flyga riktigt. Tänk på, att
vid en vingbelastning vid 10O g/d^z
så ska1l en Giesel,:e-idobler väga 4 kg,
d-en måste d.å ha en avsevärt högre
has;tighet än 81 kn/h för att, över-
huvudtaget, lyfta från markeno SkaLl
d"en sed.an utföra lite manövrar så kan
ni tänka er vad som händer

Slutsats såled,es l Läg vingbelastning
ger 1åg fart, hög vingbelastning ger
hög fa.-::t. Detta har ni säkert märkt
när ni gör loopi.ngaro 2za oclr 5ze
loopingen går betydligt fortare än
4en första. I.ringbelastningerr ökar
.u rnind.ra looping r.rran gör och d.ärrred
också fr.irieho f de fyrkar-rtiga rnanöv-
rarl'ra har rnil.n bara en hög belastning
i hörrlen. i.lorlellen hinner inte accele-
-era 'bil-1räckligt snabbt och hat se-
-an normal belastning på d.om raka sj.-
dor:na sfL fart;-;kningen bl-ir s;ileCes
ninCle.
Detta var lite teorier orn varför en
d.eI nod.el1er klarar vissa. naniivrar
rned glans och and-ra inte klarar dem
a11s. Jag hoppas att läsningen h;Lr
v:,'.::.i-t int:essant oc!r oir någon ha.r s;m-
punkter pi9r vad jag har shrivit sio,, var
irte r:idd ;utt riitta inig r ja3 ka"n ha
fe1 jag oolcså..

Vj.nrr,crn ä:: lång - bygg nrerl onsorg och
'1^,/-. . 'l::+luJv., !-i(/ve

J',r:, ik., ":;-striin, 1l r:ri

n)
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Tjenare UffeI
IIär konmer Lite bidrag ti11 knep
och knåpspalten i .ttBullenrr från
Johan Rasmussen i Vallentuna.

Ett bra knep när man ska1l måIa,
maskera el1er slipa nod.ellen är att
i en 100 mn plywood"bit borra ett
håI för rnotoraxeln son rnan sed,an
skruvar fast rnoC-el1en ned. motorn io
Plproodbiten skruvas sed.an fast i
ett slcuvstäd. så att nodellen häng-
er i motoraxeln och kan vrid.as runt
i den sarnrna tilI d.et läge man vi11
utan att behöva stödja mod.e11en not
någontingo En förde1 är att skruva
bort nnotorns topplock för att slip-
pa notorns kompression så att mo-
clellen förb1ir i d.et Iäga. rran stäl-
1e:r '1en "
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Jus-ce rbiir,-r. lead.outs (utle'j-are) tif :'-
veikas enkelt av ttnrrltterdelenrr till
F.C-n1'lenhorn ned två hål i. Genon det
ena hålet trär ma:r utledarwiren och
genom det andra d.ras en Plåtskruv
ig",:.ot, pl;'woo'Jguldeno På detta sätt
får riun v;.:je utl-etlare justerbar
individuelf i; o

Fastkoppling av rrodel-1en på själv-
starta.nord.ning görs simpelt genon
att ta en linanslutning ocir haka på
S pOIXell o

Or,r rnan av någon anleclning måste s1:--
pa på den nålad.e och lackad-e mo-
dellen t ex sliPa aY en lagning e1-
1er några uppsticka.nde korn i la'ck-
en så blir det en rnatt Yta där nan
h"r.r: slipat. Detta avhjälpes med en
d-roppe Hot Stuff sorir strykes ut ned
fingret över den ratta Ytan son ef-
ter ett par sekun4e:: är lika bl-anl:
oeh fin sorn från början"

f J oUan Rasilu-ssen, 1r:11 lentuna./

*ris{s.,;,rråäG

Bilder f rån Vallentunastunten
Från i'iill)' llorn har vi fått lite foli'oSrafle:r fli'n 1'r:r1l'err

i-"" "uf 
erat i fö::::a 'rlul-Ien") '

ovan tov.: .Tohi:.n Rasnrussen ned. sin |tstilcnisistt cl 1er rtilenf; t"uotf eller vaL

;#G'kal1a deno lio,le11r:',r är fösed"C :re,l e: 0S 4C"

iit 1 c
rnd.s'; il1 a

1 !,10 .

Ove-n ''uoh.: Erik liuss, Ska':a toY' assisterar här
ma. k-l-.-rlrb "
"l:istir s:-,12o uplifrå.t-l: .roitarl Å"n'tittg r'eri :in Cicsei:e-'
ffin vil- s';:rt - boråc i:'--.i::;1.:c i1;'';

cbi e:
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VÄST- INFO:
Den B:e Oktober höIls ett
SIIS-VäsI möte hos Karl-
E::ik Börjesson i Fjärås,
T1ruärr förvarrrades inte
alla Väst-stuntare men
följande frågor behand-
lades:
lTästa års tävIingar. Do-
rnarreglero Tävland"es rätt
till eget protokoll. SLIS-
Bulletineno Informati.on om
VM 1982o Komnande SLIS-
Västträffar" B0 års års-
möte.

Protokoll från mötet kan
besiällas från Sekretera-
rens Lars-Åke And.ersson.
+e x*)e*JFJ+.rFif ")( J(J+)Frtitt( *xJaJ+x)FJe*

Nästa SLIS-Västmöte kornmer
att hå11as den 26 Novenber
kl;19,00 hos CI;;;m;;
Vårlöksvägen 2! i Fjärås.
Har du för avsikt att när-
vara är Ciaes tacksam om
d,* hör av d"ig till honom
i god tid 

"

Siälvstartor:

NAtL5 PtiSHtD

Iläl äl e:t e.:ri.-el skis: på
en s j äI.rstalteranord,ningo
Bi-ldc;r: är sar::rd från Aero-
,:ro,,ii--l,f ,-.:^ c'cl: Lui.I:,! i.;:' siC
Liuiivc -r i:*;itja'[t]l1nu3l l
narkei: slier ned. 1ånga spik
( grirs ) e1)- t,:: kortare stål-
- '''.',.- | r-I,'l.t- \
;^-:l! ]-
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A{t David McGlellan

Ur den amerikanska
model1 flyg tidningen
Mode1 Airplane News
hämtas
här i
ning

denna artikel,
en fri översätt-

av U.Selstam

Del 2

För att minska rnängden gips som går åt
kan man knyckl-a ihop lite tidningspap-
per och 1ägga j. fornren. Ilngefär 7 kg
gips behövs. 31and"a ihop gipset i en
skå1 nen kom ihåg att d-u kornrner att
få arbeta snabbt för att hinna göra
åe båcla forinarna innan gipset stel-
nar. A::beta rred. en formhaiva i:ånd.er.
Fyll upp formen i överkant så att
span'ten helt dols" När gipsei sed.an
h;:.:: btirjat stelna raspa.r nar. av så
nycket gips sfr. att spanten träcler fram.
Anv:ind. t ex en Stanly Surforr,frl" Gör
sedirn den and:a formen. l{u är forrrar-
na fåirdiga ocii d.u är klar aii börja
gjuta kroppssirlornao
Anvä.ncl etb vattensäkert Lin (Sigr:.rent)
och linrria ihop t111räckligt antal
2r5 ( l/lZ" ) tjocka balsaflak så
r,Ltt d"e rricl<er runt forlten. 5kä:: till
grovt och b1ötläSg i ring 10 nin.( jug
brukar anv:-inda badkaret.) Arbeta. sed-
an noggrannt ut fl-aket runt for:nen
och linda seclan rned naskeringsta.pe
för att hål1a det på plats. "Tag brLikar
börja rnert fomens tjockaste d_e1 och
gå" mot änd.arna. Förnod.ligen 1åter sig
balsaflaket inte forrna sig utan ett
flertal bubblor sorn brukar d.yka upp
vid ijver- och und"erdelen på kroppen.
Arbeta ut rlessa bubblor mot kabinen
ocir vingroten och krossa cler., d.iir.
Dessa partier komrner ä"ndå a.tt skiiras
bort senare så repa::ationer kornner att
blr obehövliga. Linda till slui hela
foimen ned. 1ån6;a remsor av gasv:iv,
Du har nu tiliver];at två stycken kropps-

tB.)

ha1vor sorn kommer att ha god pass-
forn"
fnnan skalen passas ihop skall d"et
invänd.iga ratnverket nonteraso Skär
ut a1la spant ur 2r5 rnn (3/52, ) Uaf-
sa och laminera aila spant från F-J
och bakåt med 0rB ( 1/jZ") t* ply-
.vqod..Såga ut brand.skottet a.r 4t5(3/15") plywood ooh såga ut hå1en
fö:: kylluftskanalen och bränsletanks-
rumneto Sorra hå1en för motorbockar-
na av alurniniurn och installera blind.-
muttrarna (6-12) " Borra hålen fti3 1a5-
pan och montera blind"muttrarna({-40).
1)e specialtillverkade motorbockarna
ha,n beställeus från Bob Wilderr2010
loston St.rlrving, TX 75O61'USA" Så-
vitt d.u inte skissar upp exakt var
du önsliar att hå1en skall borras och
gängas sliicka.r 3ob den blanka. nu
ka-rr också tillverka dem själv av 9tj
rnn al-rT_niniurn men d.om måste vara exakta
si. irt b inte motorns centrumlirr j e &y-
viker.
Tillverka bränsleta.nksboxen och nå1a
invänd.igt nred epoxylim" Montera box-
en på brandskottets baksida så att
boxens bal<re d"el riktas något utåt.
In centr:umlinje måste d.ras på flyg-
lcro_,rpc:rs b:"r.Ca sid.or så a'bt motor,
i:ränsletani;sbox, vinge oeh stabili-
sato::n kan läggas i linje. Limmafast longeiongenra not spanten och
brandskottet och instlllera hela rän_
verl<et inuti en ?v kroppshalvorna.
Anvåind. epoxy för e_tt l_imma fast brand_skoi;iet not s-kalet" l,iontera ]rabingol_



vet och stjärthjulsbene'i;" Gör urtag
för kabin, vinge och kulsprutekåpan.
Skär ut och urholka och instal"lera
kulsprutekåpan. Putsa kroppen jänn
och 1ägg en tunn glasfiberarme::ing
över hela kroppeno Gör formen för
kabinen av ett balsablockr täck ned.
polyesterresin oci: putsa forrnen.
Gjut kabinen av 0rl mm Plexiglas"
Maska av d-e glasklara partierna på
kabinen och linma fast den ned epoxy
rrot sin pIats" HålI kvar kabinen ti1ls
epoxyn härdat. Skär ut och urholka
l-uftintaget tilI turbon ocl: linma fast
d.etta rnot kroppen" i'lotorkåpan tillverkas
genom att formu 215 nn (1/32') ba.lsa
runt en kaffeburk och sjä1va nosringen
är skuren uT laninerad. 1215 Q;") balsa.
Kroppen är nu nästan klar med und'an-
1,ag av rnålnlng och några d-eta.ljer.
Sin styrka får ,len av sin storlekn
i{är man sena.re skall testd.ra sina linor
bör man dock håLla en hand. vid" den inre
vingspetsen. Detta el"iminerar risken
att krossa dcrr lätta men starka krop-
p€Il r

VTNGEN

För att planet skall bli tävlingsdug-
ligt m å s t e vingen bYggas rak och
lätt. Eftersom skurnplastvingar blir
för tunga för ett serni-skalaplan be-
hövs en jigg för att bYgga vingen"
Jiggen koru:ner att användas genon hela
bSrgget, inklusive merparten av plank-
nj-ngen. En enkel jigg kan göras Senom
att använda två 9r5 wr (l/e") stänger
av aluminium ottg"iä" 11å n 1ånga(6r)
och en sklva av spånplatta 20 nm tjock"
Skivan bör vara ca l rB n lång och 55 crn

bredo Tillverka minst fyra pelare 127 stll
brecla och 2OQ nm höga. A1la pelare rnås-
te vara exakt lika 1ånga och du kan kol-
la detta genon att syfta 1ängs toppa:rtra
på pelarna efter det att de fastsatta
mot byggplattan ( se skissen)x
Tillverka sprygelmalLar av aluminj-um
från de nått son finns på ritningen.
SprygJ-arner görs genoa att l-ägga ihop
tl l:tar av 116 o* ( 1/15") batsa nel-
l"an nallarna och putsa dem till rätt
form. På detta sätt får d.u två uPP-
sättnlngar av spryglar för varje vinge
nen på detta sått ninskas vinkeln på
spryglarna då vingen är kra.ftigt av-
snalnand.e, Upprepa processen rned det:
and.ra vingens spryglar' Eventuellt kan
du använda d.lg arr d.e aningerr rnindre
sprygl,arna rned sanna nurllner til-l d.en

]'ttre vinghaltåre Meo Senon att till-
verka en dubbel uppsättning spryglar
är d.et sedan lätt att bygga ytterli-
gare en nod.e11o Du har ju red.an gjort

sI'ryglarnao
Ett ark av celluloid. använd-s för att
göraguiden för sprygelnallen. LägS
celluloiden över d.en illustrerade
guiden på ritningenr d.ra alla linjer
och borra hål för jiggstängerna. D?a
en centnunlinje på varje sprygel. An-
vänd en kantslipad. !,J fi rörstump
av rnässing för att stansa ut hålen I
sprygLarna" Lägg celluloid.guiden över
varje sprygel och rätta in sprygelns
centr-wnllnje rnot linjen med samma
nutnmer som sprygeln på guiden. Passa
även Ln sprygelns bakre kant not tlen
vertikala linjen netl sanma nunner på
guid.en. Genom att använila nässingrörs-
pr:-nschen stansar clu hål i sprygeln.
Gör likadant netl aIla cle andra spryg-
larna och plaoera sedan spryglarna
på jig:gstängerna på rätt avstånd från
varand.ra och i rätt ordning. Plaeera
jiggstäng:erna ovanpå jiggpelarna. KoL-
la rakheten genon att Iägga ln bakre
och fråi.nre vingbalkarna sant syfta tlen
mot varand.ra" Jag har använt nig av
sanma netod. på nlna fyra senaste
plan och aIla vingaxna har varit raka
utan några skevheter.

Kontrol-lnekanisnen skall monteras
innan den placeras inne i vingen.
De flesta använder sig inte av t[ub-
bleratle styrok rnen Jag känner nig
säkrare geaom att använd.a två son
ritningen visar. Genon ett dubbeLt
ok ökar styrkan betyd.Ligt och ytan
not vilken utledarna vllar biir även
tlen dubblerad. tfunna fast styroks-
plattfornen med. epoxy not hårtlträ-
förstärkningarna I vingen.

Flapshornet är 1ätt och enkeLt. An-
våinct ett Top Flite 6n horn ned näss-
ingsbussningar och förse hornet med
ytterligare två bussningar av 1t17w
I (tnnermått) gon Löd.es fast enL. ritno
Tag seclan och böjr bocka ejl horn-
armen ned. vlngens ba*kant som nall
och sy fast netl tråd.. 0m hornarnen
bookas blir resultatet ett fjäclran-
tle flapshorn. Socka och installera
flapsstötstången och förse styroks-
plattfornen med stoppklackar så att
inte flapsrörelsen blir större än
150.
Det stötabsoberand.e stället är hu-
vutlsaklig:en konstruerat av tre cl'eLar
av 5117 nn pianotråcl. 3öi varje d.e1
en1. rltnlngen och placeta en Jrll
rnm innerd.iam. nässlngrör över land.-
ställsbenet, llncla och Iöd. fast på
rätt stäLle. KoLla att LantlstäIlet
glid.er lätt upp- och ner Iåings styr-
delen. Glön lnte att förse d.en clel
av landstäIlet son f-igger j.nne i
vingen med. en bussnlng av mässing- 9,x/ Se förra numret av SllS-Bulletinen.



rör så att d.en fjädrand.e rörelsen tas
upp. Det konpletta l-and.stälIet är se-
aäå fastsytt not d.en 214 (t/12*) t;oexa
plproocl plattan och fastllnmat necl
epoxy mot d.en untlre vingbalkea qch
vlngens frankant. $kär u.t och instaL-
lera förstärbolngarna neLlan spryg-
larna nellan lantlstälLsbenen. Huntlra-
tals lanctnlngar och starter utan pro-
blem vlsar att konstruktionen håller"

AIla stuntlnod.elIer flyger med nogen
rlktad anlngen utåt beroend.e på fe-
nans utåtriktnlng sant läget på ut-
ledarna. Detta är normalt specieJ-It
vj.cL l.andningar tLå farten går ner.
Även efter sättningen består utåt-
strävan varför hjulen bör riktäs &11-

ing:en mot oirkelcentru.n fiir att uncl-
vika sid.påkåinnLngar och för att hjulen
skal.l spåra gå Jii;nnt son nöjJ-igt" Var
d.ock noga necl att rikta lanilställs-
luckorna rakt så att deega inte neel-
för onöcligt luftnotstånd..
Vingen är nu klar att plankas. När
d.en väI år plankad är det onöjllgt
att korrigera skevheter och böi-
ningar så var nnycket nogia ned. att kol-
la rakheten innan pLankningen. Ån-
våind. lätt balsa och linna sarnman til1-
räckligt antal flak kant not kant så
att det räcker för en vinghalvas ena
sid"a. hrtsa plankningen ned. 400-pap-
per innan den linrnas fast not sptyg-
larna och d.u behöver lnte putsa ytt-
erligare ( ned und.antag för bak- och
frankant). Linna och nåla fast plank-
ningen på plats.
Forma vingtipparna från baisablocko
Gör den justerbara utled.arguiden av
nylon oeh installera denna och an-
vänd. en lnsex 4-40 skruv för juste-
ringen, Skär ut, forma ooh glasfi-
berarnera flapsen med. lätt väv. När
flapsen torkat behövs ytterligare la-
ger för att de skall bli styva. In-
stallera tien ej innan uodellen är rnå-
lad. Glasfibera:mera hela vi.ngen ned.
Iätt väv.
För att btbehålLa vikt och öka styrkan
använd.s en stötstång av g:lasfiber nel-
lan flaps och h$jdrocier. Använtl d.et
lättaste pilskaft du kan hitta I någon
sportaffär.
srJi[R.r,

Återigen, som vltl vingbygget, måste
stjärtpartiet byggas noggrannt necl
betoning på lätthet" $tabilisatorn
är uppbyggd. och plankad. roecl 1 ,6 *(l/16") tavfingsbal.sa. Gör urtag för
gångjärnen och glasfS.berarmera metl
Iätt väv. tlmma fast och glasfiber-
förstärk stabben not kroppen efter
att noggrannt ha riktat in i 0o ned,

10.

kroppens centrumllnje. Socka cl€rr ror-
enande pianotrådgbiten melLan hitid-
rod.erd.elarna efter att ha försett clen
med. bussnlngar av mässingrör oeh 1in-
na fast d.en ned. glasfiber över buss-
ningarna not stabben. Sygg upp höJct-
rod.erd.elarna på sarnrna sätt son stabben
men montera dern inte fömän planet är
kIart. Ett stort Goldberghorn lDotr-
teras Bå den yttre halvano Sorra hå1et
i horr-ret exakt efter rltnlngen. En ny-
lonclevis används gedan f,ör det rörLi-
ga sid.orod.ret. Såväl roder som fena
byggs och kläs på sanna sätt. Fenans
block bör urholkas så nycket att ljus
från en ficklanpa sJrns igenon. Mycket
l-iten röreLse av rod.ret behövs på clet-
ta plan. Kon ihåg att d.et år 3.ångt av-
stånd mellan stjärt och tyngclpunkt så
gör aIla försök att håI}a dea 1ätt.
HOPI{ONTERING

Yiagen skalL installerag ooh syftas
ln ned. 0o anfalLsvinkel. Mät neLlan
kroppens centrumllnje ooh vingens
fran-och bakkant på båtta sldor kropp-
en. Kolla också att vlngen 1lgger pa-
ralIellt necl stabben. Anvåincl epoxy och
två lager ned glasfiberväv för att
förena vingen ned. kroppen. Glörn inte
att löda fast stötstången på flaps-
hornet. Klacken nelLan vingens fran-
kant och kroppen lirulas fast och putsas
jänn ned. vingens planknlng:. 8kär ut
vingrotsutfyllnader av balsa för att
spara vikt och putsa hela nodelLea ned.
J20 papper -vått" Försöker clu dig på
att torrslipa nodellen behöver tl.u för-
nod.ligen starta egen sand,pappersfabrlk.
FTNISIi

Yarje d.el av planet skall nn ha blivit
glasfiberarmerad så det behövs k:rap-
past ytterligare grundning. Jag var
orolig för att glasfibern skulle öka
vikten men fann att så lnte blev fal,-
let. Därenot ökas styrkan i konstruk-
tj-onen betyd.ligt på detta sätt. Nu
skaIl ett par lager av Epory Und.er-
coater sprutas på och det nesta sli.pas
bort innan nålnlng:.
Eporyfärger binils väl not gLasfiber
men det är bäst att stanna med en typ
av epoxy och inte växLa mellan olika
typer. Jag anvåind.er Hobbypoxy clå detta
aIltid gett bra resultat. 3örja ned
att spruta cle ljusa färgerna först.
1)Ozan nåLetles i orrlningenr hlnnelsblå,
ljus ocb nörk 0live Dratrljus och nörk
grå. Maskera korsen och hakkorsen och
nåla d.em svarta. Rita linjerna ned ''
bläck tiII slut och spruta t111 sist
ett par lager klarlack över för att få
d.jup i färgen och försegla J.injerna.
Gör tle falska avgasportarna av 7 r15aluminiunrör och nåla den i.anan monte-



ringeno Install"era dem geaorn att
görå ett snltt I ftYgkroPPen och
ifut* med svartfärgatl ePoxf,r In-
"ä" fittet härd'ar iästes rören ett
i såinder På PJ.ats.

InstaLLera alLa rörliga- ytor(fIaps,
lrtilaroaer och slat'oroder) och.använd
tpö*y ooh nYlongångJärn. Montera
fänaetaflsluoko:rna och hjulen ooh
iväg ut och flYglt
TRIMMNING.

Att trlnna in ett flYgP1an tiL1
maxlmala prestancla lnvol"verar en
nålngtl olika faktorer inklud'erat
balåns, vikt, motorl PrPel3'ert
vingspätstyngcl, utLedarplacerS-ngt
utåtrfttning av roder och lancl-
ställsLuckor1 bråinslep kylning av
motorn och vind.. ALLa d'essa fakto-
rer påverkar storllgen d'ltt pl-ans
presianda. Gör tle första flygning-
ä"tt" en lugn tl'ag. Flyger ett plan
väL i lugnväder går ctet bra även
när det blåser. Det stora luftin-
taget pä' 1)Otan netlför gotl lcylning
för notorn och för att underLätta
passeringen aY clen kyLande luften-"t""s aIlt överflöcligt naterial
bort från brand"skottet och vla en
passage l,etls Luften ut under ros€tro
rtotoriapsfLänsarna bör byggas atäng-
åa d.å då annars kan Påverka Luft-
strönnnlngen över stJärtpartiet'
Genom att exPerimentera med olika
propellrar fiån 11x6 ?''inger tilL
i 5x5 nevUP fastnad'e Jag slutIi-
gln för ei l4x6 ToPFlite, son- jag
putsade ot "itgninäen 

tiLl jt octn.

iapade till 1Zl d.jiameter' Att he-
- }a tid-en arbeta ned' propellrar är

nöd.väntligt för att erbå}la naxj'-
nala preåtanda' På srulrd av 1lOtans
storlek ooh forn fann jag att clen

flög bäst om den flögs rent ilvs
näsian utan utåtriktning' En ut-
åtriktning av endast 1t1 Inm av
roclret nör höjdrodret var neutralt
var noSr nen jag vill rekonnendera
att starta ned ca 6 nm' Motorn
monterades utan utåtriktning och
utled.arnas plaoering på ritningen
gav d.e bästa resultaten.
Planet bör balanseras enI. rit-
nlng;en för komekt känslighet' On

tYngaPunkten ligger rätt skall
nåiaräaer-utsJ-agen justeras tills
åess Planet våind'er så snävt son
nöJliät 1 såväL loopj'ng- som bu"nt-
tlelen innan vlngen stallar' 3örja
med uagefär 50 gl s vlngspetstyngel
ooh ninska til1s alla tecken tiLl
trhängnibgrr försvi-nner. 0n planet
fJ.yger genom fyrkantsåttorna utan
att häinga eller va88a elLer stalla

lr. är allt bra. Var inte räd'd' att

trinma ditt plan. Du kanske tror att crrtt
pi"" ffyg"" b"" tills dess tlu konmer på att
än anaring gitr att tlet fLyger ännu bättre'
ö1"ä-1;aiiä upp necl att tilnnar du kan

tro.[I. pröva ned andra motorer.

Starta al-Ltict I motvind. I neilvind bIåses
stjärten upp och planet "!åI- 

på näsan'
;iä;;" vinåän från norr skall du starta
i nord.ost. !å får planet upp fa:rten innan
det konner Ln i nedvinclen och dessutom
åstaeLkonner öetta en vlnclflöjeleffekt
son hå1ler ut planets nog när det passerar
notvinden.
Jag skulle tilI slut särskilt vllja tacka
en viss pelson son förtjåinar rnycken er-
käns1a får utveoklingen av d'etta pLan'
AI Rabes oförtröttliga försök att förnya
och upptäcka nya icteer och gjort den
kEtncLa inför e1lnänheten i slna flna 4r-
tiklar har fått oss andra att upptäcka
en ny dimension i d'enna facinerande
och Ltnanande sportt seniskalanodeller
för stunt.
Jag hoppas att d-u får lika nycket nöje
av åltt pLan som jag har haft av mlna'
Kon thåg, Ao nåste öva och hela titlen
arbeta tåA a:.tt plan för att få d'et son
d.u vill. Skriv gärna till nig om tlu
behöver hJäLp I ditt byggand'e av FW 190-

e. Mln adrese ärt 
äååt"Tiit:ltf,l.
APt.202
Wåco, Texas 7671o
U .S .4.

Skriv på engelska.
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Den traditionella Vänersborgs-
pokalen brukar ju vara en trev-
li,J och givande tävling så här
på höstkanten och så blev fal-
Iet även den här gången. I år
kördes tävlingen som tvådagars-
evenemang men stuntdelen av-
verkades på 1ördagen den 27 /9
för att, under söndagen, läm-
na plats åt combatkillarna.

Det stora startfältet på to-
talt 21 man (16 F2B och 5 se-
mi) koni igång ganska sent på
förrniddagen beroende på en tät
dimma som gjorde det svårt att
urskilja modellerna från do-
rnaravstånd. Så gott som helt
vindstilla väder och en så små-
ningom uppdykande sol gjorde
dagen till en succ6 även om
tidspressen blev lite besvär-
ande framåtkväI1en.

Det sägs att svensk stunt är
inne i en kris men därav märk-
tes föga bland a1la vackra mo-
deller och den påtagligt höga
flygstandarden som visades
under dagen. Skillnaden i po-
äng mell-an förste och siste
man i stora klassen kom att
bli så liten som 1196 poäng.

Internationellt deltaEande
bjöds det på åven i år i form
av fem danska modellflygare
från Aalborq. Så när som på

12"

i$

JAN OVESSON kände vi alla sedan ti-
äigare: LEIF I,IORTENSEN, CARSTEN och
JOHANNES THORHAUGE samt JOHN AMN]TZ-
BöLL. Carsten var dock den som lyck-
ades bäst bland danskarna med en
6:e placering som resultat efter 3
omgångar.

I toppen var det som vanligt mycket
jämnt. Aterigen lyckades Axs NysrRöI,l
vinna med knapp rnarginal före OVE
ANDERSSON och på 3: e plats hamnade
JOHAN RASMUSSEN med sin mycket orgi-
nell-a modell: en odöpt skapelse be-
stående av en Stilettovinge med Ge-
nesiskropp försedd med enhjuligt hu-
vudställ. ERIK HUSS och JAN BJERNBY
( 4:a resp. 5:a) blev alltså distan-
serade av Johan som på kort tid le-
tat sig upp till- svensktoppen.

Snyggaste modellerna flögs av INGOLF
JONSSON och LARS HELMBRO. Ingolfs
Gieseke-Nobler med noshjul kommer
dock inte helt till sin rätt vid
vindstilla och Lasse fIöq sin fina
Aresmodifiering med tydliga teck-
en till ringrost pga flitigt RC-
skalaflygande.

Det var mest 35:or i startfättet den
här gången - endast Erik Huss, Johan
Rasrnussen, Staf f an Ekström och Jan
Berntsson fIög med större motorer
och modeller men utan tvekan kommer
det att dyka upp ett flertal 40 och
45-modeller inför nästa års säsong.
Ryktet gör gällande att ett flertal
Genesis är under bygEnad för ti11f.



Bilder: På föregående sida en över-
siktsbild över Brättelunds modell-
flygfäIt i Vänersborg.
Denna sida överst t.v. Lars Helmbro
tankar sin Ares, Mikael Olsson tit-
tar på. T.h. UIf Selstam med Giese-
ke-Nobler och d:o modifikation. Lars
Helmbro gör klart för start. Ove An-
dersson på väg tillbaks ti1l depån
ned sin Silverbird. Johannes Thor-
hauge med sin Sig Akrobat. Förbi-
flygning av Ingolfs Gieseke-Nobler.
Dagens enda kvadd: har varit en
Twister. Modellen lagades igen av
sin pilot: Raimo Barck och f1ögs
i en tredje omgångl!

I semistunten vann Gunnar Karl-sson
från Skara med tre mycket fina flyg-
ningar dags att Iära in storstunt-
programmet Gunnar. Jan Berntsson från
Göteborg f1ög en mycket snygg Stiletto
med en OS 40 FSR men modellen verkar
ännu inte vara korrekt intrirnmad.
Janne tog dock en andra plats före
nykommlingen Raimo Barck som tyvärr
kvaddade sin välbyqgda Twister un-
der andra flygningen då handtaget
slant i Raimos hand. Efter en fantom-
lagning.var dock model-Ien klar för
start igen. Jan Ovesson och Ingemar
Larsson fIög tävlingens enda "rik-
tiga" semistuntmodeller. (Banshee
resp . 2,5cc försedd Husskonstruk-
tion )

Tack Vänersborg för en trevlig täv-
1ing, vi kommer igen nästa år.
/ULt Selstam text o foLo./



Stunta re !!

hund. nodel-I större)
även lgenspikad 

"Annars kan d"et gå
son d.et gick för
nig och nin StiLet.

bästa jag har f1u- [.
Sitr ett verkligt
lyckokast"

också låstrigenbon
rnad. och ( om ni har

När jag så, en dag
(aen 1l/tO-eo) kon-

to. Den nya naski- [-
nen så9, I mina ö- 

|gon, nycket vacker 
I

och lyckad ut. Den I

var d.et hittills

SKAFFA TNTE ITUNDI I

Skaffa lnte hundl
0m ni är så olyck-
ligt lottad.e att N

har eller tänker
skaffa hund så se
till att d.örren til
hobbyrrrnnet lnte
bara är stängtL utan

mer henn från plug-
get och sl-änger nig
in i hobbyrunmet
för några härliga
tinmars byggande,
så är det son om
hjärtat stannar,
31od.et r kokarr ad.re-
nallnet frod.as när
jag får se två st
oemotståndligt o-
sky1diga hundvalpar
son just har satt I
slgr ätit upp och
pul-verlserat hela
bakpartiet från
bakkanten på vingen
troerrle slutet på
den oänd-Iigt sköna
Genesisf€oåFlr Jag
skaLl inte berätta
hur det gick för
jyckarna &€o av-
sIöjas kan att en
stuntfl"ygare vars
ögonsten gått tiil
d.e sälLa jaktn,ar-
lcerna fälld.e nång-
en tår, denna sor-
gens afton.
Så kan det gå on
inte haspen tlll
hobbynlnrnet är på.

J6han Rasmussen
Vallentuna"
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Domares Ralrunond. Lake och Lars-Åke And.ersson.
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MEDTEMMAR I SLIS
Ande!s son, Lars-Åke
And.ersson,0ve
Ånd ersson, S tefan
ÄronssonrGöran

SaltzersenrBjfm
SarckrRalno
BerEdtEsonrJan
Bextl] s son, lnge&a!
BjernbyrJan
31onrWi1Iy
Boh.nr Iagvar
3öh1lnrl'lats
Börj essonrKarl-Erik

EkbergrRolf
EketrönrStaffan
EngbergrStefan
Eriks son, Esbj örar
ErikssonrLars
EekllssonrAlf

Forb€ch, iI6nnlng
iranz6nrl,lats

Gouile, Jonny
GrahnrGunnar
GrenholnrBertil
Gunnars sonrMi-kae1

EallgrenrClaes
EansaonrAnalers
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