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il\tsltrIAl\l
Eej och gott hel.gflrand.e på Erl
Får nan l-ov att störa frld.en med en n3ullerrr nX-
tryckt och fåirsk?
Efter att ha d.eltagit i Aercjklubbens tävllngrden
22 November kan man inte und.gå att refl-ektera vad
d.et egentligen är som g'ör att man överhuvutltaget
ställer upp på ett sådant her axrangemang. 31åst,
regn, ka11t, kvad.d.ad. nod.elL"Srrrrrt Det nest fan-
tastiska är att nan trots alLt tycker det år skoj
1lilL och med så skoj att man glad.eligen skulLe
stälIa upp nästa gång igeno Om man nu hinner få
ihop en tävlingsd,uglig nodellr v111 säga.

Stunten är i kris, påstår Sven Wieck i SLIS-3u11-
tinen w 1/4 -BOn Är detta verkl-igen fallet? Kan-
ske om man ser på d.eltagarantalet vid. årets SM
men nitt intryck är snarare d.et notsatta. Visser-
ligen är kanske inte nyrekryteringen att skryta
med. men kvaliteten på svenska stuntare har betyd-
ligt förbättrats på kort tid. Konrner sed.an hand.-
tagr f.inor, byggsatser ete att finnas i hand.eln
även i fortsättnJ-ngen finns d.et aL1 anlednj-ng att
tro att d.en hittillsvarand.e utveckli-ngen kornmer
att håIIa i sig.

En förhoppning lnför 1!81 är att vi santliga
verkar för ett ökat intresse och utbred.ning av
vår hobbyo Jag menax inte bara ett ökat ned.lerns-
antal i SLIS utan kanske snarare en ökail ned.vet-
enhet bland. and.ra som inte är nodellflygare om vad
vl egentligen håL1er på ned.. Yj. kan inte gönna
oss och santidigt tro att vi på så sätt skaffar
oss bra PR" Låt J-inflyg i allnänhet och stunt i
synnerhet göra lite oväsen av sig, bllctLigt talat"

Eälsninsar, 
ry 5.
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NORGEMASTERSI(APEN I98O Av PETTER HARSEM

llrots att d.et ]oeappast är nöjligt
att skaffa stuntmotorerr byggsats-
er el-ler and.ra artiklar för vår
aktivitetr så är linstyrning - Stunt
en vålxand.e mod.e].J.f]yggren i Sorgeo

Tack vaxe en fast pLats för orga-
niserad. fLygning i Os1o-orcåd.et
kan nan finna en posltiv utveck-
J.ing. På d.enna plats har infornella
flygträffar håIlits var fjortond.e
d.ag.

För att stimulera tävlingstl.eltag-
and.et vitl. vårt Norgemästerskap,
flyger vi d.et förenklad.e semi-
stuntprogranmet (ned. tlnbbe3. wlng-
over), samt prisuttlelning i olika
färd ighetsgrupper.
Denna ind.elaiag i färd.lghetsg:eup-
per ärr son tid.igare nä^nnts, be-

roende av antalet cleltagare samt po-
ä,ngsunman mellan d.en bäste och sä.nste
fLygaren ( son stälLer upp tiLL start
i d.e oLika ongångarna) o

tyekas man att få netl 18 d.eI-tagare så
blir d.et prisutclelning i tre färd.ig-
hetsgrupper. Detta ned-för att teorrrlr
trena nybörjare med startväaliga noto-
rer kan få gLäd.je av tävlitgetlr
I åx har endast en tävling avhå1Lits,
nåinligen vårt nationelLa nästerskap.
I hopp on att få neål ganla linstyr-
ningsentuslaster ned undanlagd.a moåe1-
ler L kälLare och på Loft "b1ev d-et ut-
J.yst en speci.el1 klass för garnl& &o-
d.eI1er"

lled.-undantag för tLåligt väd.er ned. lite
regn på 1örclagen var d-et i år elva
ileltagare som ställcie upp t111 start,

Jänfört med. sex
förra året. Fram-
gången"är glädjan-
d.e o

Son d.et frangår av
resultatlistan blev
d.et en jänn och bra
tävLing. De två
första omgångarna
f3-ögs på Lörd,agen.
Då de fleste fly-
garna d.å had.e en
ongång bättre &in
en annan så blev
sönd.agens insats
rnycket avgörand.e"

Årets Norgenäster-
skap blev inte bara
en-god tävling utan
också en anangörs-
nässig fullträff.
.Denna positiva ut-
veckllng hoppasi vi
kommer skapa för-
utsättni.ngar såd.ana
att vi även nästa
år kan gtätljas åt
en stark aktivitets-
ökning.
Det konnande YM 1
Sverige 1!82 ser
nånga av oss fran
tiI1" Yårt nästa
Norgemästerskap kom-
ner därför att bl-i
något annorlund.a så
till vida att d.e två
första ongångarna
flygs efter senistunt-
prog:rannet och d.e två



a;vslutand.e ongångarna efter
FAl-prograrnrnet för d.e son
hannar i Grupp A.
VJ. g1ädJer oss åt frangång-
en för Norsk stuntflygteing
och hoppas att våra d.rönmar
skalL gå I uppfyJ-Le1_seo

3Il9gs
Föregåend.e sid.a. överstr
ALIa d.eltagarna samlade med.
sina mocieller.
Und.re biltLenl Prisbord.et
ned kristallvasar tilL via-
narna ay Ganla Mod.e1ler ooh
Vackra Modellero vanliga
pLaketter och ned.aljer ti1l
flygare i Gr-upp A och 3

rot ett specialpris ( trä-
figur ) till vinnaren i Grupp
3. Denna figur skal1 gå öv-
er fem år och med. en egen
tävling clet sjätte året,av-
" f,s vem son skall få be-
hålIa figuren.
lenna sid.a.överst: yinnare avrrVackra stuntraod.ellern frn
vänster: Steinar Setten 1 ta.
Björn Sörvang SanEen nr J öch
Petter Harsem nr 2.
Und.re bild.en: Vinnare av
%ffi'6ode1lerr', fr.
vänsterl Tor Bortne nr 2( tgZ+ ) tj.rger Bulukin nr 1

1960) -och 3jörn Liberg nt J.( ele ).
Nästp sid_a. överst: Sanling
av flygare i Gr.upp A från

.ster: Bi.rger Bulukin,
pyvina Lund.e, per Thonaå
Skulstad, Björn Liberg och
Petter Harsemo
Undrg blld-en: Vinnare Grupp B från Vänster;T Sortne, Tore Jentegaard. och Steinar
S ettemo

Resultat och fakta Låingre
fram i tidning:en.
Med. stunth'älsningar

-R.&.r^ /o.s€n_..
Tabe11 I

Nann Mod"e11 Motor Propeller Bräns1e
oaia4" Ni tr q

Linor
di.am r länoÅ

Plac
3. Liberg
P. Harsem
3.. Sulukin
/. Lunde
P. Skjulstad

Nobler
Slackbird. 46
Egen konst"
Tvi.ster
Nobler

Fox 15
Enya lJ
Fox JJ
Enya 2)
Eox 15

Zing" 10x6W
Zing" 11x7W
RevUp 10x5W
Sup.Thrust 10x6
TopFiite 1Ox6.

27" + 5%
z5/" + 5/"
zV" + 5%
EEO
zO/, + 5%

lLaystr
lsie
NaIker
lvialker
[w,"rr.u"

or)B 1B
or45 20

1B
o;45 19
0, JB 16 15

1

2

,
4
5

T. Jentggaard.
S. Settern
T. Sortne
3. Haasen
M. 01sen
A. Klungrehaug

Shoestring
Va11ka
Sig Mustang
Nobler
Flite Streak
Gi.eseke-Nob1.

M,erco 2)
HP 4OF
Eox )J

il
ll
1l

TopFlite 10x5
Torn.]-blad 1ox6
Topl'Iite 10x6

lt

RewUp 10x6W

+5%
1%

G5

q.

2q"
22 r5/"
2V" +
Graupn
2q,
ZV/a +

li"yrt=
lrianot
lWalker
I

Walker
sie

0'45 17
0'40
0rlB 1e

15
or'a $
o rSB 17 ,5

1

2

3
4
5
6



Info om
VM 82
Planeringsarbetet in-
för Linflys VI'l 1982
har redan påbörjats.
Saktun är att tletta
arbete redan pågått
en längre tid.
Son d.e flesta redan
vet kommer Sverlge stå
som värd.lanel och täv-
lingsplatsen kommer
att ligga i Oxelösund..

Carl-Göran Sund.stedt
rapporteracle från
rAl/CIAM-nötet i
November 19792
[Yeckan före CIÄM-nö-
tet ansökte Sverige
fornellt om att få
orC.na TI{ för l-inflyg
sonmaren 1982 L 0xe1ö-
sund.. l,ikad.ant gjorde
3e1gi.en med en betyd.-
ligt såinre underbyggd
ansökan. USA 1åg red.an
i.nne med ansökan om
sanma WI. Sverige fick
uppd.raget. tl

Kontaktrnan för SI\,IFF i
V1{-frågan är Sengt-
01of Sanuelsson som
med.d.elar att förbund.-
et ansökt hos 0xe1ö-
sund.s Kommun orn att
få c!.isponera Ram-
d.aLens sportanlägg-
ni.ng under täv11ugs-
tiden son prelininärt
är faststäIltL till 21-
26 Juli 1982"

Ytterligare informa-
tlon komner att ges
efter hand.

t-

Resultat:
glg3!=g: (toot-94> -
Tore Jentegaard.
Steinar Setten
Tor Sortne
3jörn Sörvang l{ansen
Ilorten. 0lsen
AtIe Klungrehaug

953!e=4:
3Jörn Liberg
Petter Harsem
Sirger W.Sulukin
flPrind Lund'e
Per Thomas Skjulstad

1971)

528 817
66t 112
662 e65
441 

'69487

1111 1928 1"
1227 1e90 2.
817 1702 1.
?0 1010 4.

458 945 5.
BB 8B 6.

1rB' 1498 lrot 5Oo1 1.
142e 15'15 1454 2BB2 2.
557 1177 1117 2714 t"

1191 1214 1171 242' 4.
1o8o 971 1185 2261 5"



J UTTAVTINGEN

Åeroklubben Mocl.ell 1 Göteborgs ttJul-
tävling hölIs den 22 Novenber på
Torsland.as gamla flygfäIt, strax
utanför Göteborg. Ganska bIåsigt vä-
cler och ett ståindigt regn var, de
inte helt idealiska, betingelserna
runt evenemanget

Äntalet deltagare var fyra i Stunt
Int och sex i. sernistunt varav två
norrmän.

över tilL flygningen som kom igång
kr g.to.
I Stunt Int tog Al-f EskiLsson son
väntat ledningen med. en gång och be-
höIl denna ti.I1s tävllngen var slut.
Andra plats belacles av Janne l*iSIg[I
med. en snygg och lugnt :iffie uis.s
Kel1.
Ingolf Jonsson tog tred.je platsen med.
sj.n noshjulsförsed.d.a Gieseke-Nobler
(Se Uifaen ovan). Siste rnan var Ulf
Selstan son fick ett nedkytt i eä--
bunt och fick sin Gieseke-Nob1ers
fena avhyvlad.. Efter en snabb repa-
rati.on hernma stäIld.e han d.ock upp i
sista ongången

'I semistunten belade d.e två norska
d.eltagarna Sjfrn Liberg och Petter
Harsem 1:a respektive 2:a p1ats.
ffia;e prats kon, inte häIt o-
våintat, fngemar tarsson före Flaes
Yhland som förresten tävlad.e för
första gången ocir hade problero rned.
li.nsträclaringen och vinden.(Claes
är kanske den i AIO{G som f .n. &vän-

d.ebut och man får hoppas att han visar
sig fler gånger i stuntcirkeln. Son
,siste man kom Janne Serntsson som ha-
de notortrånge@ läng-
re iin ti}1 loopingarna i första och

andra fJ.ygningdryrdt
Avslutningsvis ett tack tilI d.onarna
Thonray öhlund,, Lars-Åke Åntlersson
och Hans ötrtuna samt Sengt ötrlund.
son skötte sekretarlatet netL d.en
äran.

/ Ktaes Yhland /
Resultat I

Stunt Int.
Nann 1ta
1.41f Eski1sson2385
2.Jan Sjernby 2211
J.f.Jonsson 2146
4.U1f Selstan 1915

Semistr:nt

2za 3ce

2441 25oa
2199 2197
228' 2305
728 1477

Totalt
,041
461O
45BB
14tz

1.3.Iriberg
2.P.Harsem
J of.Larsson
4 oK"Yhland.
5.D.Jonsson
6.J.3erntsson

804 1816
--- 1542
769 tSoa
678 129'
551 1 150

481

iil]
960
800
7t9
511
,10
214

876
842
708
6t5
597
224

cerat snabbast i stunt, red.anmo)
Även för Dalr Jonsson var det tävlings-
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Ghampionships
R.A.F. SARKSTON HEAT

2, - 25 Augustl 1980

GOLD TROPHY

Ett totaLt deltagarantal on 47r in-
kLusive fyra fransmän och tre 1r-
Länd.are, innebar en tävling av hög
klass trots lite tråkig täv3.ings-
pIats. Stuntd-el-en av tävlingarna
förvisad.es till flygifältets nest
avlägsna del och d-en yta son stäLlts
till förfogand.e för träning fick tle-
Las nellan de tränand.e ooh tle täv-
land.e i nybörjarklassen"
FlygförhåLl-and.ena var dook så gott
som perfekta ned. endast svag vind.
und"er d.e två }:valiflcerlngsd.agart::a
och så gott sorn helt lugnt rmd.er
finalerna.
Nu för tiden är f3-ygskickligheten så
stor att det behövs nycket stor
skickl-ighet att nå de eftertraktade
1) finalplatserna" Många d-eltagare
var mycket nära vErandra i poängo

I'Ied. clet Srittiska stuntteamet: Samy
Roblnssone Sill Draper och Peter Co-
ates som nyligen henkonmit från VM 1
polen, var d.et som så gott helt av-
gjort i förväg hur tävlingen skulle
sluta. Så vi.sad.e sig ookså utgången
att bLi även om Pete Tindal Ledcle
1ra ongången ued. inponerande 1O1O,
följd av 3j-11 Draper på. 2)J2 ocn'
3arry Robinson ned. 29'11 och på d.etta
stadie verkade d.et bli en strid. on
tlteln mellan d.essa treo
Andra d.agen förbättrad.e d.e flesta 1
toppen sina resultat och Sarry tog
J-edningen ned jO25p.

På finald.agen fann nan bland de 15
finalisternaE d.e tre fransmänneni
Lavalette, Gauthier och Serringer
sant några överraskningar sorn t ex
Årthur Tipper son med sin ST 46-fi;r-
sedd.a APS Chipmonk har gjort en
snabb stuntkarriär, och Roger Quii.-
ter som med en egen design och ST 45
visad.e värd.et av lugna, järana flyg-
ni-ngar.
Lavalette, som hamnad.e på en slutlig
4:e pLats, hade otur I flnalens för-
(1) len unge 15:årige Clive Wallaoe
tog 2za plats i nybörjarklassen med.

en'0S 15 försedd 0mega.

/fritt från Äeronodeller Nov 80/

sta ongång d.å hans motor Iaåe av i
fyrklövern. 3ronspLats togs av Drapert
silver av Pete Tind.al och vann gjord.e
slutl,igen Sarry Robinson, som med sin
nNorth Windrr försed.d. med en Merco 49
vann d.en åtråvärd.a nGold Trophyil för

rOrorsta gangen.

NOVICE STUNT_
De 19 deltagarna i nybörjarklassen vi-
sad.e att stand.ard.en ökar för varje år.
Några av modellerna var av hög klass,
man såg såvä1 Gj.eseke-Noblers son Stil-
ettos ocb Snothies och alla uppviead-e
god. klass i såväl byggande som ytfinish.
De tävlandes prestationer verkade ligga
i tre nivåer d.är d.en övre delen flög
raycket snyggt rned. väl kontrollerad.e
manövrer, tyd.ligen resultat efter id.ogt
tränande och faktiskt vä1 värda att
platsa i rrGold. Trophyn-tävlingen.
Mellanskiktet innehöll nånga Löften
men här verkad,e inte nerverna håIla Li-
ka bra för tävlingspresserr I den tred.-
je d.elen hittad.e nan al}a.d.e yngre och
färskaste ,d"eltagarna och här fanns a1la
d.e klasslska nybörjartabbarna med b1 a
tred.skand.e motorer. Faktum,rrar att d,et
största problemet här var.att håIla sin
modeIl i luften.
Tävlingsarrangören : Modellf lygklubb en
Widnes had.e all ära a.v ett superbt
genornf ört tävlingsarxang€oargr
Bild.erna ovanr (Z) .rorrn Lynch kon på
Jle plats I GoLd Trophy ned sin Eagle
Motor: sr 45. (t) rete flllffe med en
Genesis ned. uppbyggd vinge.
(4) itnnu yngre, lJ &r, var Roger Priee
som kom 4ia ned en Snothie. l.lotora
Merco ll.



Mästersltapen

1 980

De anerlkanska 1-lnflyg-
nästerskapen 1!80 hö1ls I
staclen Winston-SaIem,
North CaroLlna, und.er två
d.agar necl stråLancle väd.er.

I stunt Yann Dave Hen-
strought i expertklassen
föIjd. av Dennis Adanj.sl.n.
Dennis fJ.ög sLn väfkåinda

esign med. nVrr-stjärt. På
tred.je pLats kon Staa
Powe11.

I clen sk avancerade klassenr(ruU*S fa-
'elning ned. fyra klasser: Expert, ArL-
,ancedl Intermecllate och Novice.), vann
RollantL McDonald. med sln Aquila.
Tyd1lgen åir det en strävan hos str:nt-
flygarna att arbeta a1lt hård.are för
att få fram fina utseendepoåing. I
USA bedöns Ju även mod.eLLernas utse-
end.e vilket förkLarar d.en enorna yt-
finishen på d.eras nodell-er. Två plan
uppvlsad.e heLt inbyggtta ljud.d.åinpare
viLket gav ett nycket realistiskt in-
tryck. Skl Donbrowskis orginella mo-
clelIs ovanliga avgassystem g:er nästan
ett skalalilrranile intryck. på Gene
Martines vackra nod.elll Mariner" (Uif-
tLen överst) ligger tjuild.tinparen d.o1dr en rrkind.påsefi. Fönrtom clen rent at-.
*eend.emässiga effekten erhåILer han
på så sätt en aerod.lmaniskt rrrenrr mo-
d.ell.
Den treblad.iga propellern har kornroit

ir att stannao F1era d.eltagar€ Brr-
våincle såd.ana och flygarna säger att
arbetet ned. att ploeka ihop d.en ger
+er ä1 bara ett snyggare utseencle.
De starka Super Tigre {6:orna ger
d.et vrldmoment som behövs för att
kLara d.en ökad.e blad.ytan. Mod.eLlerna
kan dessutom byggas för nycket 1åg
narkfrigång tack vare d.en ninskad.e
propellerdj-anetern. En varnl_ng -försök Dig aldrlg på att tillverka
propellrar sjäIv om du lnte gjort
d.etta förut. Kraften i en snurrand.e
propeller är enorm och ett bLad. som
sIäpper är en livsfarlig projektilt
För d.en son vill experlmentera finns
to€Xr, Tornad.os ]-b1ad.iga nylonprop-
eLlrar 9 x 6 för .15tor och 10-x 6
för .40ror och .{.5lor.

Harkai förbered.er en

/Ytateti^alet häntat från MoA.No

SiLderr (t) stci
Dombror,lskis ovanli-
ga str:ntnoclell ned.
heLt inbyggd ljud-
d.ä.mpare"
(Z) lave Carrrille
visar sin version
av Gene Shaffers
rrStunt Machiner
(5) lennis Ad.ani-
sin ooh Denny

träningsflygning.



UTM
tikson alLa tävlingsnässiga sttrntno- .

tleller är Aquila en produkt av flera
års utveekling, när jag beslutadet
tiLlsamnans med min farr att bannlysa ..

slcumvingskonstruktloner och återgå
till nDetroit-stilenrr med. vingkon-
struktion av l-balkstyp"
Konstruktionsseri.en omfattad.e sex
pJ.an, två för 55tor, två för !6tor
och de sista två var försed.d.a necl
EP 40.; or.
De två första planen var definitivt
steg i rätt riktning för nig, men
d.en hårda vinden vid 76 års Nats över-
tygad.e mig on nödvänd.lg:heten att an-
vänd.a större moiorer. Seslutdt re-
sulterad.e 1 två st ST {5 försedda
pLan av vilka d.et första var av sk
V-stjärt-nodell och inte fIög så bra
son Jag hade hoppatso Det and.ra pla-
net som hade sam'na vinge och i övrigt
ganska lik Aquila f1ög mYcket brao

I'Iätntngar av Åquila visar att, d.ln-
entionellt sett, är detta frågan om

en gqnska konventiogell d.esign ned.
en vingyta på 40 dnt samt nos- och

stjärtnoment pä 254 resp {06r{ nrn"
Måtten är tagna från vingens'fram-
kant tiLJ. spinnern resp flapsens bak-
kant tilI höjdrod.rets frankant.
Aqullas konstruktion är visserligen
konventiorell ned. företer två eg€llr
skaper som är av intresseo Dels
vingen ned. f-balk vllket kräver viss
förklaring vitl använd.anclet av d.en

speciella teknlken vid. byggandett
cLe1s. mitt kontrollsystem med. juster- '

nöjlighetero

K ONTROI,IS YS EETVIET!,

Låt os's först titta på d.et justerbara
kontrollsystenet, hur det är byggt och
hur.det fungerar"
EöJörodretdrivs arr en stötstång son är
anslu"ten d,irekt till styroket och flaps-
en arisluts till ett glid.and.e justerbart
block son sltter fast raot huvud.stöt-
stången ned. hjä1p av skru.yåre Obser-
vera att varje fJ,ap har ett separat
horn och ett rör1igt rörax från vil-
ket ea separat stötstång går in genon
ett hål i blocket och är säkrat ned.

HoToGRAPHY:BOB HUNI ANO ROUND MCDONALO

MED, DEI'INA I-SAIKSKON-
STRUKTION TANN FöR-
FÄTTAREN 303 MoDONÄLD
TITELNT ÅN TS STJ;iRN-
STOTT IrJD USA NATS -79
Artikeln ur Flying Mo-
d.e1s, April 1980.



skruv4r. Detta justerbara
systen tjänar två syften.
För clet första: ett nog-
grant och lätt sätt attItbrytatr flapsen och för
d.et anclrat av någon anled-
ning vänd.er planet oLika
på d.yk- el1er höjd.roderut-
sJ.ag men med. tletta systen
är d.et lätt att justera ia
flapsens och höjd.rod.rets
neutrallägen not varand.ra.
En annan sak innan jag går
in på Äquilans konstrukti
rletaljer: Jag tror på teorin
att förhållanclet mellan mo-
torstyrka och vLkt är ner
betyd.elsefulL åin själva
vingbelastning:en hos en
stuntnod.ell av ilen här stor-
leken. Det finns en opti-
nal fJ.ygvikt för varje de-
siga och om man överstiger
cLenna vikt tappar planet
sin flygkapacitet. Det y€r-
kar som id.ealvi.kten för . -
Aqulla ned. HP 40 ligger på
ca 1450 - 1540 g. Var d.är-
för noga metl urvalet av-'
naterialet så att inte vik-
ten överskrid.es.
KROPPEN"

tåt oss börja necl att bygga
vlngbalken som förresten
int:e är av d.en typ,,av I-balk
som fanns i nina titl,igare
konstruktloner" Jag har upp-
täckt att det inte'är nöd-
våind.igt att använd.a övre
och und.re hjäIpribbor t ex.
3alken är byggd av två de-
lar 5;55 x 5ora ( 1/4',x2r)
ganska hård. balsan Bltarna är skarva-
d.e med 116 nn (l/le") plywood.förstärk-
ningar på var sid.a om sJälva skarveno
Var noga ned. att använd.a rakt trä
här - en krokig bit konrner att våIla
problern senaxe und.er bygget.
När lanineringen är k1ar, d.ras ea
centrunlinje 1ängs balken vilken se-
d.an använd-s för att få,rätt frontvy
När balken fornats görs ett urtag
för stötstång, styrok,och plats för
tillräcklig rörelse hos de justerbara
utledarnao
När balken är färdig kar.r kroppssid.-
orna byggas" Det bästa är att använd.a
10116 nn ( {n) bredtl på flaken som
skall b1i kroppsiclor d.å det är nycket
viktigt att överd.elen på kroppssid.or-
na är heLt raka. Då cien färd.iga krop-
pen konner att bLL 71 rnm.är d.et svårt
att använd.a den snalare bredd.en T5 nn
på baS.saflaken. Använd. helst 122 cm

i

Bob McDonald, the author, takes time ofl from practicing to pose with the Aquila (above). lt's a stylishl
bird f rom all angles (below). A rear view shows the current thinking in long moments on modern stuntersj

I

J.åaga flak så slipper Du skarva sl-
d.otna.

Irinna fast nosförstärkningarna av
pLywood. och gör sed.an urtagen i siC.-
orna för balken, fram- och bakkanten
och skär til-1 kroppsund.erkanterna.
Yar noga necl att uftagen i d.e båd.a
kroppshalvorna är id.entlska, speci-
eIlt d.et för balken. Skär ut motor-
kåpsd.el-arna från kroppssid.orna efteratt ha avpassat d.en efter d.en notor
oeh Ijud.d.änpare son ska1l använd.as.
tinraa fast notorbockarna .och var rro_
ga rned. att få den kant i kant necl
kroppsid.ornas ovansidor. Rltningen
visar bockar av alumlnium men vanllga
av ek eller bok d.uger gott.
0m Du inte har ett bra byggbord sonär tillräckligt stort e11er plant
kommer Du att få probLem med, nästa
noment, eftersom resultatet 1ätt bLir
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Ylngens änd.plattor, fram- och bak-
kanter sSrns här, nonterad.e genom
urtagen i kroppen tillsamnans med.
huvud.balken. (ovan) Sprygelbitar-
na håLler på att nonteras på ena
vingens undersida. (Unare bilden) -

en skev vingbalk. Det är så gott son
helt onöjligt att bygga vingea utan
und.erlag av god. kavlitet" . - ,

Jag började bygga kroppen genom att
d.ra en centrumlinJe 1åings kroppssid.or-
na och sed.an klj.cklinma fast fyrkants-
bltar av balsa me11an kroppssld.orna
och byggund.erlaget för att få allt
rakt.
Fuvudbalken skjuts sedan ln i kroppen
li.-a i.n nellanstycket och rkontrolLera
vingbalkens centrunlinje så att rlen
ligger exakt lika högt ovanför bygg-
skivan på alla stäl1en. på cletta
stad.ir:m kan man Linna in rle avstånd.s-
bitar son skall finnas me1lan kropps-
Sid.orna bakon vinlen sant d.et aropps_
spant son ligger bakon tanken. Dess_
utom kan tankgolvet limmas fast nu.Yisserligen kan balken nu limmas fast
nen jag brukar ta bort d.en til1s d.essjag har format kroppens 'över- 

och
und.resid.or och urholkat d.emo Däremot
kan motorn monteras vilket til1åter
att nosringen av pJ-ywood. sarnt ci,e bal_
sablock son skall 1igga franför no-
torn kan installeraso
Motorkåpsd.elarna klicklinnas runt mo-
tono, Likson kroppsovan- och und.ersid-
orna. Flygkroppen kan nu formas och
sed.an är det klart att börja arbetet
ned. vi.ngen. Skjut in balken på sin

Eär är hela d.et justerbara styrsy-
stenet uppnonterat. (ovan) Obs att
clet inte nonteras såson en enhet.
Und.re bild.enr Här är hela konstruk-
tionen konplett ned. spryglar och a1l.t"
Observera d.en bakre stöd.baLken i vingen

plats igen och 1ägg tilLbaks kroppen
i jiggeno -Kontrollera på nytt att

...ba1kens oe:h*rurn.L:lnje ligger på sanma
höjd över .byggunderlaget och lirn.a
fast med. epoxy,
Nu kan även hålen för land.stälIets
J-bultar borras och land_stälLet
monteras:teuiporärt för att se att
vingen är rak och att narglnal.ut-
ryrunes finns rnellan .propeller och
underlag när planet står på sina
hjul"
KONSTRUKTION AV VINGEN

3örja ned att skära ut två rektang-
ulära viagtippsplattor ay jtZ x T6
mm så pass långa att d-e passar nellan
bak- och frankant vid" änd.arna" Dra
en centrunlinje_ på d.essa plattor så
att d.en motsvarar höj,ir.;ir son linjea
på balkens oenfirum ha:: ovanför bygg-
ulderlaget. Dra.d.essutom en vertikal
linje som visar den korrekta place-
ringen av vingbalken vid. ändaraa.
Skjut ln fran- och bakkanterna i
deras urtag och linrna fast tlen'hot
vingtippsplattorna. Var nycket noga
ned. att kontrollera att fram- och
bakkanternas centrunllnJer korre-
sponderar not balkens centrunJ.inje.

/ Fortsättning i nästa SLIS-Bu1LetLn/
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Gamla "Bullar"
Fortfaraneie finns äL{Lre nutnmer av SLIS-
3ull-etinen att ti13-gå för clet faeila
priset av Jz-/ st.
Med. rrndantag för ett fåtal numner kan
Du nu konpJ.ettera Din sanling elLer för-

nya sönd.erl-ärta exempJ.ar. Anväind. in-
betal-ningskortet son medföJ.jer cletta
lllllUtr€Xr

Ange även på inbetalningskortet on Du
önskar fLer $LlS-d.ekaler. prj.s: jz-/ark

0m att döma Stunt, de I 4
ggg= :5å !_!=38 glEI gå 

= 
g9!54 g 3

3o Pettersson fortsätter här sln arti-
kel.serie rnecl att ta upp en aktuell
frågestälIningo

J€åf **.rx)Frt#Jf.,t'f

Jag hade egentl.igen t?inkt fortsätta min
Lil-1a. artikelserie meil att översätta
någza artlkLar ur PAMPA:s ttstuntnewsr.
Men d.å d.et har uppstått en d.ebatt on
hur reglerna i stunt skall tolkas kän-
ner Jag nig föranlåten att ta t111 or-
d.a i ä^mnet.

Stuntreglernas uppgift är att beskriva
för donarna hur ett stuntprogran ska11
se uT ocETur det ska1l s"noriit"." sa^nt
vi.lka fel som kan förekonnao Yid-are vil-
ka poäng som kan utcielas och hur utrust-
nineLen sta1I vara beskaffad.. För ;turrrTf
flygaren gäL1er det att flyga på såd.ant
sätt att poängen blir så hög son nöjIlgt
Och tle son sätter poäirgen är d.omarnan
Den tävlaad.e flyger alltså för domarna.
Det är detta son d.et hela går ut på.

Domarna bedönner och skal1 enclast be-
clöna d.et d.om ser. len-E-närna och fly-
garen betraktax ju inte nanövrarna
från sanma stäLIe och dessuton utförs
clom i en sfär. Detta ned.för att tlen
projicerad.e lli1d.en av manövrerna bLir
ol-ika för flygare och domareo Speci-
eLlt närkbart är cletta viti fyrkantiga
nanövrar men är närkbart även vid. trln-
rla. En fyrkantslooping son från fly-
garens posi.tlon förefaller vata perfek!
uppfattas från d-omarens plats som tra-
petsfornad. För att dornarna skal1 se
en perfekt fyrkantslooping ska11 mår-
övern, för flygaren, se ut som en avig
trapets necl något insvängda sidor.
Och så nåste nan flyga för att få hö-
ga poä,ngo Domarna sEaJ-I end.ast bed.öna
d.et tlon ser. Det äffinrigt att mena
att clonarna skal1 grund.a sin uppfatt-
nlng på hur d.on tror att nanövlrerna
ser ut innifrån fi-ygarens plats. Då
kan man lika vä1 hävcla att nanövrerna



inte behöver utföras rakt fra,rnför
tlomarna. Domarna får även här gls-
sa hur d.om ser ut innifrån cirkelns
nitt. Beglerna ger inte någon väg-
ledni.ng. De beekriver ingentl.ng on
hur man flyger manövreena eI1er vad.
domarna skaLl sLtta elLer yar tråJr-
övrerna skaLl utföras. Dom beskriver
bara hur manövretna ska1l se ut.

Och tlon son skal1 bed.öna d.etta är
domarna. Och konsekvensen av d.ettaär att manövrerna måste flygas så
att d.on, för flygaren, ser annor-
Lu.ncla ut än för tlornarnao Den domare
eller flygare son hävalar något annat
har feLo Stuntflygning är sport oeh
inte hazard..
/ no Pettersson, yallentr:na./

2r5 nn tjockt vilket lerappast bäal-
d.ar för exakthet. Att sjä1v skicka
efter orginalritningen lå notlellen
nan har läst on i någon tidning är
faktlskt ganska biiligt . Entla nack-
tlelen är kanske att d.et, ibland, tar
lite tid.
Eär bredvid. hlttar Du FJ-ying Models
hittills utglivna ritnlngar för mo-
tleLler avsedd.a för IinkontroIl. 31o
a. ritningen tiIl tletta nunmetsrrAguilan. Som exempel på pris ser
man i listan att ritningen kostar
$ ,.50 vilket gör ca 152-. Här tilL-
kommer portokostnad. på 5A I = ca 2t1O.
I Llstan hittar Du nodeller såsom
3ob Hunts Geneslsj .A.:mours Genie,
Wolgasts Mi.rage och Duvalls Miss
Dara. Sred.vid varje ritning kan nan
3e priset i US $ samt när d.en pub-
Licerades i Flying Models"

ggE=gå=gåE:

FyI1 i lmpongen nedan, räkna ut kost-
naden i US $ och gå till en bank. Köp
där en check på d.et belopp son behövs
och ange att checken skal1 vara ut-
stäLld. på Carstens PubLications....
Posta ehecken tillsamnans med lnrpongen
till Carsten Publications och väata
på post" o. o. i

Lyoka t111.

Cf.30l PtUt CRIIY CISSUII Goodreå, Te.m Rrcer
26 wrn{span gorrrcd by (&8 l5 o. olher 8y Ma( 5nilh
fM 6.t3 sz tx)
CI-302 IOLUlIttl. 53 slunl controroe. il.Coy 40
lm L/nch FM / /3 ll.to
CF'30, BUnRtrAnt Slunl cotrlrohie rdn {9 i,tre ,nd
for 35 enp,nc ldcr Sncrs fu E t3 3? 50
Cf-309 lICrtBUn il. CL proftle'slunl shrp tor a0 mil
514" sg.n D'ct Mrlfr's FM 9-t3 3}.50
CF.3l2 U.2 SIUXI€n ! t U I sry oi.ne rrunt sn,9 to.
0 S Mrr. 15 50 spån ,oe Ad?nulro f[ l0.ij 53 50
CF-315 SPIDER. Slow combål cont.otrne 42
wrn8spar. uses Foi 36 Lou W@lård end M.le
lållnanFMtlT3 .. t2.5O

Cf.3l5 tSS o^il C I shnr rdi 49 s9rn to, for 36rr 36
s2 t{)

Cf'322 GtlfSlS. Slunt Conkolne *rnner *U 52" span
lor 35 enr,nes bY 8ob Bunl FM : /1 j Sn
Cf-32, P-26 SIUilT€l Slunt conkoine by J.ct Sheets kt
J5 lo 60 6l" w'nsspan rM l./4

s2.50

52.50

32 50

Cf.l29 fltoil SIUiTER. C./L Stunt I 38 wfh 52,,spa,
lor 0 S MAX 35 Slunt cn8.nc Di* i&\ fu 4 71 Sf, 50
Cf-332 Htltrtt! {t-219. Protle trrn 6on161'ng 1o, 1*o

I 5 cnSncs 18" spd. ior OeM?rco f M 5 /4 S ,2 50
Cf-335tnCOUPt Prci,leC/t lor l9tc 40ens,nes 53"
soan 0rl M.rh,s lM 6 /4

Ct.l60,IlXG C08rt. C, I J5 slo* comb.t *ilh 48 !pån
v'nc? M,cch.a Mrneuvefabte tM 5.69 S'.OO
Cf,l52 PIGASUS. C,L stunt 5JO sq rn 57 so.n Mccov

-4-ueng 
Er SobHor.rd tM il.69 Sj.m

Cf-l6a xit68L 
_t 

tlLd Ct stunt. 52 slan. 15 ml åy
J.ch_Sheers fu 6 69 sz.sö
Cf-l12 Hft0- 5l Ct itunt ta.ner t.sl buildr.g tor h;;n.ners-User l5 6il 8y prui p.t.net FM 9.69 - 

S2:@
Cf_.1t7 XlWlSlCtl. C,t Controrne conbåt protile tol
-15- 

8y Ymce Miccnr. SZ.jOCf.l8l ltlR.l-tOt6. Conb.t Ct. smålt.nd conpact, tor
Cor- 

-15 8y Fdst Rchård FM 12-69 S2.OO
Ct-192 ilOYl ll 55 spån controlne srunt to, J5 mrl
FM 5 r0 81 orv. Ce're SJ.oO
Cf.203 OtO CtORt Srunt conxohe 5J spån. 15 10syjd.rshe.is tM ? 7l 32.00
Ct-213 mISItRt ll. C/L strnt idr 55 span. Z9 40 mil
len-s,lDP öy I'd vrn I oo FM l0 70 s3.50
Cf.2_19 flililtn. 29.t0 controtne ail ,ood spoil pro-
I'F lq spir f.stRrchaid rM 5 /I 32.00
CF'2?5YUfCAn Ct stunr Oot,onrt tn.m o, bu{tuor,n,)b span ror 15 818obLån'p'one FV67l S3Sö
Cf 23_l nlclsl(R. Ct p'61,1" 1rr'n., ol french trarnhg
shrg For l5po*ered FM8./l StticiSneets 32.0ö
Cf.?15 STUilI mmHlltt.znd ?tace 7t ilATS rf, a sleei
l5 påtle'. Cl Cce Scnafl.t tM t2 tl 33 50

Ct-257 ooUGLIS Sxtnflotn. Semr scåt? stunt C/L tor
35 SyOonlygond fM3.t2 S3.BO

Cf-25E lROn BUlltlrlr. tAt combal C L r{h.j3 span
byfåslRrchard fS 3./? SZ0O
Cf-259 UntltD 5runt Cr tor J5 5l <oan Boo ramp"
onefM{l/ St5O
CF-167 8t-WIICXID. Tvn boom stunl controtne 5t
!!.l,lotilccoy a0 JicrSn.ets fM i.7Z 32.50
cf -262 ItCtR tntc€. f ål c/t te.n,:c€r tor I5 d€s;l
13 so.n 0åv. X.lry fM 5 tZ S3.00
ct.?65wlRH^wtSIUiT C.r- srunt sh,pror t5 tO mil
lt!!q -!S 1 8y Bilrs,oons r{ 6 12 Sj.io
Cf.2rr-fLY StEL Sef,rsc.te contror.e stilt \hrp 5/
span. 40 Mccoy por.ad Jrct Sheers fM t0.72 iZ.sO

Cf{ta IIAAOE A Srunt .n,p yilh.5r D} to, 6.nl'M Ld Wolwt FI Etg ai!,O
CF-516 F-g IXUNOE8JET . q.onb ttu^t C/C r{h i a9 :

*'ne lor 29 io 35.n9il3 Jn O.M.rco FM 9r9 !it.S
Ct{2a FOI.. I A trA rtsnt.r lo. Ti h cng'.G. I

tn6l-do*n co^ttrucho. Oon W'ät.ö f* 12t9 a2,6Cf{nJUrcAconkd,il.tunt.'hroh^g t h.hco^-
.kucron $_ Ft6 ao to 46.n9'.6 8ilt wa.r.g. FM
l&. .. -ft.F

Ct'331 SUiSXlit t/L Slunie, lo. l5.ngdes A.dy tee
fM t./4 32.50
Cf-3{Z CLlPfti. C/L Slor Combåt, 5 35r{' sp.n ,or .35
engrne.lvm Wjley FM8.74 ..... ..... . t2.50
Cf-314 BlstloP. Stonl C/t tor .35 to .46 €n8incs, 56,.
sprn. i.ck sh.lks tt 9-7{. .. .. ... .. ... .. s2.50
CFJa7fllCCll202C/l Slunh' ST a5 58" span Ocnn,j
ourall fM 10.71 a2.50
Cf.355 MITTPHOF I Slonl {l I r,. i\ fnlrnr wiln 4/'
span Eilt8ridlotd fM I /5 S? 50
Cf-35t P-5lB SIUrltn C I mrsknt ro' stonrn* rilh
S0"sDanrod 60enrrnc i,mVornholl fM1 /5 33.50
Cf.363 SCORPIo Clt Sluoler 60" s9å. 465I €^8,ne
Bill Srmons FM 3-l5 53.50
Cf-Jbå rrirc. Slunl controttre tor SuFr Tråre 4G md
engmerin5l"span 8yJåctSh*ti FM4-75 52.50
st-3rl lSTlRlt.Prcdsoo_C/t_stunter rilfi 63" s9ån ,nd
aö ent'n. John Hetetr FM 6-75 S3.SOst.lrö_fllttdt i.st comD.t c/L tor 15 and 36 en.

troes 4l spin tsrci von Looer FH,.75 s2.50
cf-3E8-Suioltca c/L stunrer *iln 55' ,p.n ro, t0 

"n.erres Ch.rs teil. lM 11.75 33 SO
Cf-392 tlSS tlll, Profite C/t- Srunrct 

",n SZ. slrnl r-oifor 3sengrne JaclSheels ft 12-75. .. S2.S0
Cr-19! Srlrc|T t 2tno tro profite C/t- idh 29.. se.nlor 09 15poi€r roeoeMårco FM3,76 52_50
Cf-101 SQUIRRIL. C/t Stunler. 53 3Fn J5.a0 en.
8,rc Jrcl Sheels tM 4.16 32.50
Ct{09 "ntIlPttOR ll" C/L stunter rilh 52" span .nd .35
enSrne 8il1 Sradlord FM 6 /6 . . . . t2 50
Cr{lI IRTGIn C/[ il.vt Protl€ C.rirr. 32' spån, .15
en8rn€.RussBrown Fn7.16 .... . 32.50
Cf{?l IHt IORCN 54" sp.n C/t stunbr lor 35 ;nginc
DrchSårpolus.fM10'76 ........ ._ 33.50
Cf{23 DAZlLlt a0 C/1" Slunl.r rith 56" rFn lor 0S
Mår 40S DaveRees Fll ll-76 .. ... ... _.. 53.50
Cf-lll TXt WIO GOOSI Crnard contote llunrer rdh
a 18" rrn!rp.n tor 35 engrnes Oict Sarpolus FM
t-11. ...... .... s3.50
Ct{|, cfitss 15 It tO Conkottrd ttun!... 80' !p.n t(
16 .otin6 Nrnoar ol t9r5 tl.ta n.W Hurt ft!
&11....... .....t...,...... 3t.50
q{OCAnE Srunl conr.ohethrp wilh.5l'rp.6,q 35
enth6 J.cr Shrlr! Fil a-l| . .. . . $.4
cF{2ruil4 ttunr codrroftn! tha! wirh.5 win!3pm
ld .6 mgin6. gall Br.dlo.d Fy 97t . .. . . . . _ .lf$
CF{92 3I RDUSI:N Conrotin. Srunt $rth.6a,
r'mryn ld 46.ngn.. Ed C.Frmdt Jr FMt2-to ... tao6-S SWANG Cpnro[.. Stunt g,p wilh . grnch
3p lor .0 ro a6..grn.r J.cr Sh6rr. FM atg t!.m
C-F-€.78E mETEiOEn   profibSt6t Co.ko[nr]n.,
;.J'X.T'-. *ll. 
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CgS LlllCOq BEECHEY. 
^ 

SFn-Scrb v.do. ot th.
lamu. monopran.. 5? ir td 35 srz. so,ms At At
wolstr FM rG& . 

-. 
. ... .fe$

CFS ffie CåATE. A OL $unt rhp rth n.n, ad.
,lsraDb båtur6 

'n 
a un'q6 Osign. Gl- srn tq .35 i By

Alan&m,en FM tOS. ........... ... .. ...}}S
CF"$a alc X. A rubhr 3c.t. brson ol Sr.v. Wtr!
mrn t tufrbu'l. 29 *rng 3F. ry ooc yrr@s FIrG80................................ ......._...n.9
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Skicka efter ritningar från USA
Att själv förstora upp ritningat ur
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Ktn nåuon utreda detta
om liufdampare ?
Av olika skäl nåste iag ljuddäinpa
mina motorer. Jag har gjort d.i-
verse rtuppflnningartr t ex en sJ.ang
från stand.ardljud.d.åinpaxen genon en
filnburk (SLangen har alltså ett
antal håI där d.en går igienom bur-
ken)

Vid.are har jag skaffat en Wee-Gee
d.ämpare. Deesa grejor tl.änpar inte
iLla men frågan on jag hål1er på
att f örd.ärva rnotorexna ( överhett-
ning?) gör att d.et känns lite oro-
1igt.
Alltså - kan någon utreda detta
ned. Ljud.d.åinpning? Jag tåinker på
t ex konstruktionl betyd.else av
slanglängd. rnellan stand.ard.ljuddåinp-
are och extraljud.d.ä.npare etc.

Våinliga hälsningar,
Eåkan Johannessonl Floda.

ÅnSMöTE
på gångrrrr

Så var elet d.å hög tld. för ett nytt års-
nöte för SLIS"

Ta red.an nu och spika Lörrlagen den 2Q
Januarl så att Du har chans att delta.
Många reagerax kanske för att nötet har
lagts på en lörd.ag, men clagen har valts
för att så nånga son nöjligt skal1 kuma
d.e3.taga. För ned.lemmar som har lång res-
väg konmer nattfogi att kunna ord.nas.

Plats för evenenanget konmer att bLi
Göteborg, AISIGTS nya kLubblokal.
Tid.punkten är i skrivande stuntl ej fast-
ställd. men koroner att medd.elas i SLIS-
SulLetlnen arr l/81 som utkomrner någon
vecka innan mötet. I detta nunmer konmer
även resvägen att beskrivas"
Ta, i gocl tid innan mötet, kontakt ned.
någon av Bersonerna här nedan och ned.-
d.e1a on Du tänker komma. Med.clela även
om Du önskar nattlogi samt om Du har
förslag på pr:nkter i d.agordnlngen.

SIDRA TTLT MIiNTRÄTTONERNA.

Ta gärna med foton och ev fl1n ti1l nötet
Projektor kommer att finnas på plats.
Riksstyrelsen, SLIS.

Medlemsavgif ten
Yi har bl-ivit nånga nedleromar j. SLIS.
Så pass nånga att d.et har blivit lite
arbetssant att skriva ut påninnelse-
brev on att nedlensavgiften skall ha
betalts.
Red. vore tacksam om med.Iemmarna mecL-
verkade tiIl att avgifterna konmer in
i tid. Äe Pu osäker på när Du skall
betala kan Du bara titta på nästa ti
ning:s ad.ressettikett. Där står t ex:
81/o1. Setalningsmånad är d.å Jan -81.
För att spara in på portokostad.erna
konmer Red.. 1 fortsättningen inte
skieka ut påninnelsebrev 1ängre"
Tycker Du att det var längesedan Du
fiek något nunmer av Bullen - titta
liruti föregåend.e nu.mmer. Kanske Li
d,et ett inbetalningskort d-är son Du
glönt'bort att användao

Mat riheln
Soro Du märker är d.etta nunmers nedlens-
rnatrikel obefintlig, Tro för å11 del inte
att nedlemsantalei har sjunkit katastro-
falt - natrikeln saknas faktiskt"
I nästa nturtrer kommer en iykand.e färsk
mecllemsmatrikel att inföxas - tills dess:
skicka in aktuella data om Du vet ned. Dig
att Du nyss har flyttat. Använcl postens
portofria ad"res sänd.ringskort.
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