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EKornner clet en ny StlS-3u1letln red.an?N unclrar
Du kanske. E Nu. har red.aktören kIåint sigt"
Jal faktum är att nu var clet tlags lg6n. Tanr-
ken är att kalleLsen til1 SlJIs-öst/ttorrs års-
nöte skall hinna ut tiLL ned.lenmarna Lnnan
nötet har ägt rnm, vilket nu tord,e vara fal-
Iet. ( Se vldare inne i tidning'en)

Det har tlessutom varlt ganska Lätt att få ihop
en titlning: d.en här gången tLå bidragen har flu-
tit in som aLd.rlg förr. Fortsätt gärna i d.en
här stilenr så kan antalet nunmer per år kan-
ske öka. Du hittar många led.tråd.ar tiII eget
skrivand.e i d.etta ntutmer.

Jag vi1l passa på här och göra reklan för
ganla nunmer av r3ullenrr. På nin vÅnci finns
ett stort antal äId.re nunmer lagrad.e och bara
väntar på att du, som kanske är nybLiven med-
lem i SLIS, skall beställa för att få en kon-
plett samling. SLIS behöver ev dessa pengar
inom en frarotid. för att finansiera en skriv-
maskin så snåningom. tr'ör närvarande skrivs
3u11en på en Lånad. naaskj.n vars frantida ttis-
position vi ve-t föga om. En hand.skriven StfS-
3ulLetin kornrner ald.rig att b1i d.etsanna att
Iäsa. (Speciellt inte on jag ehall eknLva
tten)

Jag ber här att få framföra nitt varma tack
för d.en fina present jag erhö1l vld. årsnötet.
Den värrod.e gott.

fortsait gott stultår önskar er alJe av:Ett



vrid.nomentkurror el1er hur nå,nga d.e-
1ar ttet blir av motorn när maa sk:cuvar
isär den; utan om motorn är anvåind.bar
för stuntb:cuk. (effa vet ju red.an att
Fox 15:an är utoroorclentlig för str:ntl
jag anvåiader den själv son 1:a motoro)

Tester son simlle kunna Yara i.:atressan-
ta vore omi Super Tigre {6, Enya 55t4ot
45t 0S 40 och 45 FSR. Låingre fran här
skäl1 jag sjäJ.v göra en test ( kanske
bättre kaIIad. avsyning ) av OS 40 FSR
Så fortfarand.e finns d.et raotorer kvar
att testa. På tal orn tester så fattas
det fakiiskt tester av AtIÅ stuntkär-

ter av M8l(:s
Stiletto o 0S 40
FSR
Äi rvrats Franzdn, Karlstad

Eftersom jag har tröttnat På
att Iäsa on tävlingat Lnon
och utom Sverig:er bYggen avt
för nig helt okäntla'kärror
( t ex Aquila) har jag sjäIv
fått turunen rlr s och plitat
ihop något.

Det jag frärost sabrar är test-
er aY motorer låinpliga för
strrntr hittill-s har jag en-
bart läst en motortest oro nå-
goa stuatmotor nänligen den
om Fox JJzaa.. Det viktigeste
i ea test åir inte effekt- eLl.er

Yarför kan inte nl som har byggt en
byggsats skicka in en rad om d.en. Trex.
om den var }ättbyggdr d.ess flygegen-
skaper etc. De tester jag hittills
1äst ( Gieseke-Nob1er, Sig Akrobatt
Twister) har skandalöst nog endast va-
rit publicerad.e i AIIt on EobbY"

Yarför inte sätta in d.essa tester i en
tid.nine d.är de'behövs3 Den test av
Gieseke-Noblern som har varit införcl. i
ttSullenrr vat en översättning från
M.A.N.i ej sanma som var i AoE. Jag
skall efter dessa ord sjäIv försöka
roig på att skriva en rrtestn av II&P:s
byggsats av StiJ.etto, som inte konmer
att n& sanma höga klass som fönrtnänn-
d.a tester, men försöka d.uger...

Stiletto test
Den jättelånga kartongen innehöLL inte
allt son jag hade väntat nig av pti-
set. Inga flaps- el1er höjdrod.erhornl
lngen kabinhuv ( utan en balsaklots),
inget bekLäd.nad.spapper, soul man saknar

trots att det är oanvändbart till att
klä necl.

Förrrton saknad.en av förutnä.nncLa prylar
finas restea ned. i form av baLsa i al-la
nöjJ.i-ga och onöjliga forner som efter
visst tankearbete knnde identifieras
och ind.eLas i två högarl kroppsd.el"ar
och vingd.elar.
Efter d.enna uppdelning fanns tLet kvar
i kartongenr en styck ritning, en
styck byggbeskrivning på engelska, två
pi-anotråd.a=, böjo.a som fiskekrokar
(funae senare identifieras son Iand.-
stäl-I) plus dlverse plywoodspant och
hård.träListern

Efterson jag a1ltid börjar att bygga
vi.ngen gjord.e jag så även i detta byg-
get. Yingens uppbyggnad. är heLt kon-
ventionell ned en stående vingbalk av
baLsa och hela spryglar, d.et end.a
krångliga var urhol-inrj.ngsnanövern av
vingspetsarna, i övrigt var vingen l-ätt
att bygga skev men efter vissa försök
til1 återvrid.ning blev den ännu skev-
areo Som tur var blev skevheterna lika
stora på båda vinghalvorna så d.en skul-
Ie i alla fall inte skruva slg uppe i
lgften. Stabbe, höjdroder och flaps
bestod av balsaflak så det var bara att
sJ.ipa t111 efter ritningen. Det enda
underliga var att flapsen skulle sågas
av ungefär på mitten och limrnas fast
som några jättelånga rrtrim-tabs'r. Nen
nan fick vä1 lita på att konstruktö-
ten Les McDonald. Han hade ju ( och är)
varit värld.smägtateo

Kroppen ä"r forrnad. som en låcla och d.et
är Iätt att bygga den tung on nan föl-
jer ritningen. 0n man inte följer rit-
niagen kan man ta och urholka d.e plank_

Mats Franz6n, här metl en Sanshee vitl SII -79

som finns gogl



orr (de nåste väga jättenycket) som
blltlar över- och unrlersld.or av krop-
p€Ito

Nästa prob}en var hur nan sliulle
kunna få fenan utåtriktad. utan att
förstöra d.en. Detta Löstes på ett
tviveLaktigt sätt genom att sLipa
heLa bakkroppen med. någon utåtrikt-
ning. Detta visacle sig vara helt för-
kastligt så jag fiek ta och såga sön-
der fenan och rikta d,en utåt. Efter
sed.vanllg nontering- laclaalng- kIätl-
ning och rnåLning var tl.et så clags att
provfJ.yga und.erverket.

Det första jag fick göra var att
skruva fast en blyklunp i bakcleLen
för att få tyngd.punkten rätt nen se-
tlan fIög cLen und.erbart. På grund. av
kroppens xaka linjer såg fyrkants-
manövrarna helt perfekta ut. Det en-
d.a problen jag har haft ned, d.en är
att den viIl sLacka ibland helt utaa
vid.are nen jag tror att detta beror
på den d.åIiga utåtriktnlngen av fe-
nan el1er att motorn I sitt nuvarand.e
utförand.e ( jättelik venturi ) inte
orkar d.ra d.en något tunga nod.eIlen
( ca 16OO e ) On rnan bara flck ord.-
nlng på linsträckningen är man nog
en bra bit på väg not d.en optimala
stuatkärran.

P"S o Värre åin så här behöver det nog
inte vara, så sätt er ner sjäIva oeh
plita ner något. Det kornmer säkert
att uppskattas av någon. Jag sjä1v
skulle uppskatta on någon skrev nå-
got likriand.e om Genesiåen.

/ma* Franzdn, Kari-stad. /

ggggggggS:=99=19=Egg

Denna motor är som aLla and.ra märkes-
moiorer av hög klass" Försed.d. rned. d.ub-
bla kuIlager, kolvring-och Schneurle-
portning, bör d.en höra ti1I den slit-
starka typen vid. stuntbruk" Ttrruärr är
denna motor försetltl ned. R0-förgasare
som snabbt går att d.enontera ( 2 skruv)
I d.et stora svarta hålet som blev efter
borttagand.et av förgasaren stoppade jag
ner en venturi som ursprurgligen satt
på en Enya JJza men som passad.e om rnan
tätad.e med en gummisnoddo

Vid. inkörningen visad.e d.en hur 1ätt-
startad. den var och propellern son an-
våindes under hela inkörningen var en
Tornado 10 x 4. Så över till d.et mest
intressanta nälligen använd.andet &v ttro-
torn j. nod.e11en (sttfteto). För flyg-
ning försåg jag notorn med en Top Flite

71 x. 6 ; Första ftygningen giok inte
bra. Motom stamarle efter ett kyartsyarrr, en snabb omstart och så upp igeno
Sanna sak häncle. Motorn verkacle inte
få soppa ord,entligt så jag kopplatt.e in
tryckslangeno Då blev det genast fart
på notorn. Klubbrekorclet i speed var
Lnte långt borta. Yentnrin som satt i
motorn Yar nog lite för stor, ca 8r0 nm
så jag tog och kLäncle fast ett aluni-
niu.mrör med. en innerd.ianeter av'ca 5 run
i 8 nm venturin. Efter tlll-fl1ning av
d.en nya supertratten stoppacle jag ner
d.en i d.et stora svarta håLet och rusacle
aer tiil fältet son ligger 100 n från
klubbstuganr Denna gång anväad.e jag
tryck ctirekt å se, då fungerad-e a1lt
perfekt" Motorn kanske bl-ev llte slö
men d.en giek otroligt jäunt, inte en
varvtalsänd.ring närktes under hela
flygningen. Efter borttagand.et av tryck
slangen glck motorn lite ner nornaLt
ned. fyrtaktning i planflykten och två-
taktning i manövrerha.

Jag före&rar nog motorn i d"et senare
utförand.et utan tryck d.å Jag tycker
att flygningen blir Jåirnnare. När man
kör ned. tryck tycker jag att nod.el1en
går för fort i planflykten. Den här
motorn är nycket använd.bar ti1I stunt
om man lyckas tillverka en venturi rned.
lagom storlek så att nan kan rrtyglart
hästkrafternao
I senaste reklamblad.et från 0S såg jag
att d.et har konmit en ny strintmotor,
nänligen 0S 4O FSR-Stunt.
DATA: Motor: 0S 40 FSR

Slagrrolynz 61495 cc
effekt; 1115 Hkr vid 16OOO npU

(nnr. tillv.)
Viktr 295 S ( ned. egen venturi)

585 S ned. 1jud.flämparec

Datal M&P:s Sti.lleto:
Spåinnvid.d 1r80
rek. motor: OS

mm

15 eller ST 45

I nin nod.ell satt:
Motor: 0S 40 FSR

Propellerl T F 11 x 6

tinorr Sig 0r45nn x 20 n
Modellens vikt: ca 1500



stycken sådaaa liggancte
heLt nya i gina kartonger
ringcle Jag upp 3ob 3aron
för att höra orq han knnrle
bearbeta aågra stycken åt
nig. Ean gav klartecken
och projektet var igång.
Uncler ticlea haa arbetade
ned. motorerna, vilket skul-
Ie ta ca en vecka, beslöt
jag att en nJr nodell nåste
byggas.

Jag had.e önskat en Jet-
liknanile stuntare sedan
en lång tid tillbaks. Det-
ta plan skulle ha en stab-
be ned negativ V-forn så
detta var ti1lfäl}et att
föcsöka sig på detta. Ett
tilLbakasvept roder tilI-
sarnmans med den nu så pop-
ulära Wing-kabinen hjälpte
tiLl att skapa ltly 3Lues
tilLtalantle linjer. När
vä} hunrdlinjerna fanns
på papper tyckte jag a1lt
bättre om den. Jag var
trnrngen att ha ett långt
santal ned. rnin våi.nlige
skr:.mvingsskärare (MiSs jä1v)
för att få en vJ-nge gjord
och, när denna var klar
börjad.e d.et egentliga ar-
betet "

När rnan nu ser tillbaks
så verkar det vara otro-
ligt att My 31ue blev ri-
tad.o byggd och flygen ln-
om en vecka. Efterson p1a-

Eär presenteras en etuntnodelL av sk Calåforniasti
neö d.en karaktäristLska tI-lingttkabineno fiy 31ue åir
en Lättbyggd. konstrrrktion necl bl a justerbata kon-
troller, vinge ooh stabiLLsator i skunpJ-ast sant
en stabilisator necl negat5.v Y-form. Syggare och
författare tlLi denna artikel är Jshn Poyntero

aterialet är hä,ntat från Flying Mode1s, Okt"-80
ch fritt översatt av ULf S

Blue
My 3lue-projektet startad.e son ett
vänligt grä1. Jag påstod. att det var
nöjliet att bygga en stuntnod.ell netl.
topprestanda på en vecka elIer kor-
tare tid. men min vän 3ob påstod: rt

Inte en chans I rl

Nåvä1, efter'ett par drinkar och
ftrra kud.d.ar Novalueol had.e jag fått
den ungefärIiga d.esignen på ett pap-
per. Jag talad.e om för honom att han
inte hade något ernot att jag använd.e
hans vingprofil från rDerringernrr då
vi båda vj.sste att d.en fungerade väIo

Eftersom jag råkad.e ha en vecka Le-
digt och dessutom var överhopad. rned
beställningar på slnunplastvS.ngart
(J.foynter är en väIkäncl tiLlverkare
av skumplastvin$ar, x€dr anmo) be-
sl-öt jag nig för att göra ett försök.

Det är ing;en henlighet att ST 45 är
clen rnotor som är bäst för dagens
stuntflygning. Eftersom jag had.e tre

net var byggt att flyga
lika bra son tLet såg ut, använde jag
aIla medel för att försäkra nig on
d.ettao tinutleil.arna är justerbara lik-
som tippvikten deh d.et rör1iga rocl-
ret. Dessuton är tanken löstagbar.
Ljud.aåinpartryck ti11 tanken använd.s
för att garantera d.en d.är stabila
fyrtaktsgången. SLår nan j.n hela det
här paketet i en netallic-blå färg
rned. vitt spetsnönster så har man en
stuntrnod.ell som överträffar d.et mes-
ta. I)ess enda begränsning sätts av
piloten själv.

lly 31ue är superjänn och mycket 1ätt
att flyga och i häntLerna på €n ex-
pert har d.en d.et d.är LilIa extra som
behövs för att vara en vinnare så,
varför inte bygga en själv och bl.i
avund.ad. av aIla clina mod.ellflygkarn-
rater när d.u cLyker upp vid. nästa täv-
ling?

Konstruktionen av My Blue är lite o-
vanl.ig i och med. anvåi:rd.and.et av skum



vtd. tillverkningea av såväL vlnge
son f1aps, stabilisator och höjd-
rod.er. ÅLLa dessa slsr:.ncl.el.ar kan
bestäIlas från J&K tr'oa"n Uings ( det
är jag som har hand. on6t ) och jag
tror att delarna hålLer toppkS.ass.

Nåir rlu har beställt vinge och sta-
bil-isatorkomponenterna är tlet tlags
att besöka hobbyaffåren för att in-
hand.la de övriga sakerna som behövs.
Yar noga merl valet av balsa d.å du
viIl ha d.et lättaste och mest raka
son finns. Yi siktar på en total
.fly$rikt på ca t55O S så viktbe-
sparingar är av nöden. När du har
allt son behövs börjar det roI5.ga.
FöJ.jan.d.e byggtips hjålper dig att
spaxa tj.d. och kraft vilket gör att
nod.e11en kornmer,' i luften snarast.

539I3gI
Efterson vingen oeh stabben är så
gott son färd.iga att nontera i krop-
pen börjar'vi ned denna. Skär först
ut kroppssid.orna från ett 112 n fLak,
två plywoocl förstärlcri.ngar för nosen,
d.e två frä"mre spanten samt motor-
bockarna. AIla d.inensioner finns på
ritningen. Linma fast plywoodför-
stärkningarna not kroppssidorna ned.
15 nin epoxy och f örsäkra d.ig on att
du gör en höger och en vänsterhalva.

Med ! ninutersepoxy limnar d.u fast
motorbookarna på var slda. När des-
sa har torkat pLacerar tl.u noggrannt
in spanten mecl hjä3.p av en viakel-
hake och limuar fast d.essa nelLan
kroppsid.ornäo För sanman sid.ornas
bakre kanter ocb epoxylirnna fast.



InstalLera motor, buLtar och bllncl-
muttrar samt spinnerri-ngea av p1y-
wood. och sjä1va spinnern. Se ti1l
att notorn kommer med. 1 - 20 utåt-
riktning vitl. nonteringen. hutkt-
linna fast övre och undre kroPPs-
blocken samt motorkåpan. Nu har d'u
någonting som ser ut som en 5 r 10
cn träklots, 120 cn lång.

Gå på netl 80 våtslippapper och mo-
d.elihyveln ti1ls det börjar likna
något, gå sed.an ner till )2Q-PaP'
per mot slutet och finPutsa.

Skär ut rod.ret och den vertikala fe-
nan så att clessa passar mot kroppen.
Skär till kabinen och passa in d.en
not kroppen. Limma inte fast d.enna
ännu. Av1ägsna kabin, toppklots och
und.ersid.a samt kåpan. Urholka d.e-
Larna til1s d.u kan urskilja ljuset
från en 100-wattsLanpa igenom. Du
ville ju ha ett lätt planreLler hur?

Såga ut alla öppningar i motorkåpan
och gör färttigt fasthåLlningsarrange-
manget. Socka sporrhjulets pianotråå
och installera, ned hjälp av koppar-
tråd. och plywood.

Nu har du en kropp som är färcLig-
fornad. så när son på kabj-nen och
d.ess inred.ning. Slutputsa d'en Yer-
tikala stabben och rodret och 1äSg
d.essa åt sid.an tiLlsamnans med krop-
pen så länge.

gII9g=9 gg=!Ig3IlIl4g9g

Vid. d"et här J.aget bör tlu ha fått
vinge och stabbe från nig och när
d.u har beund.rat dessa d.elars lsrall-
tet färd.i.gt' är d.et dags att sätta
ihop d.em.

Sätt ihop kontrollsystemet med eu
]tt bellcrank (Styrok). Linma fast
styroksbulten ned. epoxY not d.en
vänstra vinghalvans vertikala ply-
rrood.balk. Skär ur ett urtag i d.en

högra vinghalvan för flapsstötstången
och linna ihop vinghalvorna med I nin.
epoxy. Använd. överskottsbitarna för
att få vingen rak.

Med. hjäLp av er\ sax klipps nägra lrJ
cm breda remsor av 0r$ rnn pl-ywood.
Lj-rura fast d.ess netl epoxy Låings ving-
balvornas förbind.ningslinje ru:et om
son förstärkiing och vingen är klar.

Punktlirnna fast vingtippsbLocken oeh
forna d.em. åvlägsna och nrholka sant
förse dem med. justerbara utled.are (en-
d.ast d.en vänstrat') oeh vlngtyngd-sbox.
Limnas fast för gott ned epoxy och
putsa till god. yta.

Sammanblnd flapshalvorna ned. ett 5n-
horn, kontrollera passningen not
vingspetsarna och installera gång-
järnen och flapsen. Ivlontera varje
flapsstötstång för rninimal rörelse
hos flapsen mot maximal röreIse hos
styroket. Kontrollera att flapsen och
styroket är neutrala samtid.igt och att
dessa d.elar kan röra sig fritt.

fnstallera land,ställsblocken ned I nin
epoxyc Förstärk ytan rr.nt blocken I cn
utanför dessa ned. Iätt glasfiberväv
och polyesterresib" Pusta d.en färd.iga
vingen oeh flapsen rned J8O-papper och
ställ åt si-d.an"

Stabilisatorn och höjd.rod.ret byggs på
nästan sanma sätt necl. und.antag för
den negativt V-formade stabben. Skär
itu och förena stabbhalvorna med. d.en
vinkel som visas på ritningen. Liruaa
fast balsablocken vld. tipparna och
putsa till rätt form. Titta noga på
ritningen och på bild.erna för att se
hur höjtl.roderhornen är monterade. Varje
höjdroderhalva har ett eget horn så d.u
behöver alltså två stycken. Passa in
hornen så att d.en vertikala d.elen ned.
hålen går fri från kroppssid.orna. Jåi:a-
för bilclerna även här"

K1äaL över varje horn raed. glasfi.ber och
resin för ökad. styrka och montera stab-



John prelersto use a plastic fuel tank. Thevents are ofuniflowtype. An 5T.46
provides the power. Note the neat compact muffler. The adiustments for the
eleyator linkage and movable rudder can be seen here (bclow).

ben mot höjd.rod.ren. Vi
komponenter son behövs
föra byggeto

glgsy9gg93r19:

har nu d.e tre
för att slut-

Skär ut öppningar i kroppssidorna
för vi.ngen. Yar noga så att d.essa
blir exakta. Skär bort kroppsunder-
sid-an under vingurtagen oeh passa
in vingen på provo När du har fått
alJ,ting absolut rakt kan vingen limmas
in pernanent med. 5 nin epoxy. Irinma
sed.an fast d.en bit av kroppsund.ersid.an
som avlägsnades tid.igare oeh 1åt aIlt
torka"
InstaLlera stabben och höjd.rocLerd.elarna
på samma sätt ned gångjärnslinjen paxa-
1e11 ned. vingens och med övriga nått
enl. ritningen. Gör en höjd.rod.erstöt-
stång av J rom pianotråd. och två st
4-40 heavy d.uty qvik linkar. Försök
att bocka d.en bakre delen av stöt-
stången så lite son nöjligt.
Installera stötstången not flaps- och
höjdroder och kontrollera att allt
går jämnt och lätt. UtslagsförhåIlan-
d.et flaps/nöjd.rod.er bör vara ca JOo-
45o eller 2-1o Montera en stötstångs-
guid.e i kroppen för att förhind.ra att
stötstången böjer sig und.er belast-
ning. Med hjäIp av en tand.petare d.rop-
pas tiIl slut en droppe STP på alla
föreningspunkter i systernet.

Limma fast bottenflaket permanent lik-
son alla de and.ra urholkad.e blocken.

Anvå!,nd. Aero-GLoss eller Testors Lin
vilket förhind.rar att skarvarna syas
senare.
Skär ut och forna flapsens och stab-
bens övergångar not kroppen'och insta-
lera men se upp så att inte lin kom-
mer på rod.erhornen.
Efter att ha kontrollerat att allt
stämmer kan kabinen och d.ess inred-
ning monteras.
Passa nu på att installera resterand.e
snåprylar som landstäl1, hjul, motor,
tank etc för att få en uppfattning
om vad. vikten. kommer att bli. Planet
bör inte väga mer än ca 115O - 1180S
Illl o

EIEIgg

Den första My 31ue nålad.es ned. ni-
tratd.ope och ett lager rned. kLar aaryl*
lack" Den klara acryllacken spänner
inte och har man jiinna utfyllnader
från början så förblir ytan . jåi^nne Des*
utom bLir ytan nycket glansig utan
att behöva'rubbas uppo Gången är som
fö1jer:
Vingens och stabbens utfyllnad.er görs
ned. Epox-o-Lite samt vatten" Vattnet
använd.s tilI att s1äta ut ned så att
utfyllnaderna får d.en rätta ytan in-
nan cle härd.ar vilket sparax tid.. Spn_ta på två lager med. klar aitratciope
och putsa efter anclra lagret.

The massive nos€ makes for a solid sngine mount. lt's a must fot a
running motoi. John gives us a loo* at the profile (top). A Wing Mfg.
Canopy is used to good eflect here (below). Details garner points.
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KLäd. heLa nodel}en ned. O0-japanpapper
och använd 5O/5O S UtatLack/thianer.
När ilet har torkat spnrtas ett nytt
J.ager klarlack föIJt av prtsnLng.
Kontrol.lera att lnge ojäpna fläckar
finns kvar, fyll t så fal1 Lgen Ltk-
son €vr märken eLler r€Boro

3lantla ibop klarlack ooh tal.k och
spruta hela nod.eLl.en. Slipa bort så
nycket son nöjJ-ig:t nen var försiktig
så att tlu inte går igenora pappreto
Kontrollera nol en stark lanpa att
ytan är J4.n, sputa ytterllgare ett
lager ned. efterföljantle putsning om
så behövs. Moclellen skall nu ha en
Brår natt yta ned. osynliga porex.

Spruta ett lager slIver över hela mo-
d.ellen. Silvret får fula punkter att
träd.a fran så nu är tLet clags att fixa
d.essa. Spmta ytterligare ett lager
och putsa ner till en na.tt ytao

Modellen är nu klar att lackas i bas-
nyansen, son på My Blue bestod. av
ljust rnetallicblå. Spruta på ett La-
ger men bara så pass nycket att tlet
täcker. Låt torka över natten innan
clu maskar arr för rlekoren. Orginaltle-
korea är nåIad. i vita fäIt ned. blått
spetsrnönster sannt kanter ned. mörk-
b1ått.
Låt nu d.ln fantasi ta över. 31äck-
streck och gnuggbokstäver gör myck-
et för en nodells utseend.e men se
upp så att iLu inte överarbetaro

Spruta h.ela nod.ellen netl klarlaek och
Iåt torka över natten. Se upp så att
lnte Lacken rinaer.

Flygilagen är härt Installera motorl
tank, hjul och clubbelkontrollera
aIIt. tegtkör moto::n ett par gånger
innan flygning så att rlu vet att d.en
inte komrner att lägga av när il.u be-
böver den som bäst. UtLeilarna bör
Llgga enl rltningel oeh ca ZO-25 g
vikt behövs I yttervingspetsen vid
d.e första fLygningarna. Jag använtle
1811 n linor och ett justerbart hancl-
tag (Baron) vllket verkar vara d.en
id.eala konbinationen.

I

Justera in notorn och kontrollerna
vid. d.e första fLygningarna om så be-
hövs. Nu kan tlu börja kåinna på hen-
ne i na"növterna.

Du konner att märka att ciu har ett
kåinsligt och stabilt plan son helt
är und.er clin kontroIl. Kanske lite
b1y i nosen eller i vingspetsen be-
hövs ytterligare för att passa d.in
smak.

Försök att få så rnå,nga övnlngsflye-
ningar son nöj3.igt och ned lite kon-
centration från din sid.a är tlu och
d.in mod,ell ett segrarekipage.
John Poprter.
U"S .4.

take för tipset./Rea.)(faca RaSmond.

ti.

l ;::



övriga är notlifikatörerna.
En refLektion angående Wi11y 3lons tiner-
försecl.d.a Snobben. Israelen E1i Rosenberg
anväader på sin mod.ell- en
bränsleavstängare försecld.
ned. tj-mer enligt sanma
princip son lJilly, men
bLev under TM förbjuden
att använd.a d-ensamma med
skä1et att allting tyd.-
ligen nåste kontrolleras
via li.norna.

/lonan Rasmussenf

På biLden här t.h. ser vi
E1i Rosenberg med. sin Ge-
nesis. Timern sitter under
kroppen vid. vinginfästning-
en och är en vanllg 6 min.
friflygtimero Rosenberg be-
rättade att fsrael har bli-
vi.t en akti.v strxrtnation.
över ]00 fJ.yger stunt av
vilka ett tjugotal kan sägas
nå internationell skicklig-
hetsnivå. Även den våinstra
mod.el1en är Israelisk nen
är en Stilettovarianto
/Red.. anm. Fotoi U.S.

Hef lektioner
angående artikeLn on värLilsnäserskapen I
w 5/4 -80 av StIS-3ulletinen
Johan Rasnussen, Va}lentrrna

f artikeLn nä&ns att nu regerancle vär1tls-
mästaren tes MeDonald. använder en ST 45
som kraftpaket viLket elock lnte var fallet.
Han använile enligt sig sjä1v i en aptikel
I Mod.el AviatLon, Nov.BO en nycket omarbe-
tad. version av K&3 40. Ånerikanaren Stan
PoweLL har tle senaste två-tre åren arbetat
med denna motor för att få fran den perfek-
ta strintmotorn och tycks nu tilL slut ha
J-yckats. Men'd.et bästa ti11 stst, denna
omarbetacte versLon skal1 börja serietill-
verkas av K&3 och skaLl komma ut und.er 1981.
Detta blir d.en första nd.irekt ur låtlann
.40 stuntmotornr' tillgängIig för alla str:nt=
flygare.

För att återgå til1 artikel,n så använtle in-
te 3i11 Werewage en SB 46 uta"n en 0S 40
FSR son resexvmotor efter d.et att veva.reL- -
tappen i hans rf0omo-Rabe-Werewage-Gardenert

)l la Eugal Como är ursprungsmotorn och d.e -

IIJII'IIITI

+*',#-j
fffi:":;L

Johan RaSnussenr med. s
vis uppätna Stiletto.

TREVLIGA TANK TIPS TACKT

I några föregåend.e nu-rnner av Bulletinen gavs tips-och råd. vitl tillverkning av
pJ.åttankar. Iv1en d.et finns även plasttankar av klunk-typ som använtls av några
SIIS: are.
Skulle ni genom att skriva ti1l Sulletinen lnrnna d.e1ge era SLISlkamrater hur
ni arrangerar slangar, klunk/ar, on tanken är käns1ig i höjdled etc.
Tack på förhand., Johan Rasmussen.



GODDAGENS T

Skulle någon som har erfarenhet av
att appl-icera vacrrmmfor"nad.e pJ.ast-
huvar vilja svara på d.enna frågar
Eur skalI man sätta fast d.essa? Jag
menar, så att d.e verklS.gen sitter
fast så man slipper att pJ.ocka fra.n
HOT STiiFffLaskan efter varje gångr
och att d.et dessuton blir snyggt.
Fatta tlå penaan och skriv g:enest
till- denna enorma titlning. Tack
på förhanrl,
Hälsningar, Johan Rasmussenr

PRES STOPP I PRESSTOPP I PRES STOpP r PRES S TOpp

On d.u tittar i Juninunret 1lB0 av Aero-
mod.eller ( sid 345 ) ser ctu en notis
on OS 40 FSR-Str:nt.
Jag har också pratat med. svenska Gene-
ralagenten f'tjr 0Sl Modelcraft i Malnö,
son bekråijtar att clet finns en stunt-
version av {0 FSRren. De lagerför gi
p g a att d.et inte har varit någon
efterfrågan men d.e tar gärna hen d.en
på bestä11ning. (vantetia 1-2 nån.)

Hälsningar, Mats Franz6n, Kar1stad.

Ett nytt cyanoacrylatlin
har letat sig in på d.en
svenska marknad.en. Eot
Stuff åir ju nunera välbe-
kant för oss men trsuper Tn
har nya egenskaper. Vid.
linnning ned tLet vanliga
Eot Stuff nåste man yara
nycket noga meil passningen
rnellan d.e stycken som skuL-
Le Ifuunas. Super rrTn har
egenskapen att Fbryggarl
över springor gienom en tjoc
are och snetigare korisistens
Eärd.ningstiden ä"r 1ängre, ca
1A'- 2, sek vilket gör att
man har Lite ner tid. på sig
vid. linnningarnao Dessutom
går det att lirnna fast sto-
ra arbetsstycten t ex lani-
nera plWood. not balsa om
man först stryker på lirometoch sed'an sammanfogar styckena. I nitt tycke är Super fr1r aningen får tjäckt t

konsi-stensen men jag prövad.e att blanda aningen normalt Hot Stuff ned. Super nTil
och fick d'å en ner Iättrinnand"e ooh något snåbbare härd.aniLe konsi.stens. Lirnmetd.istribueras av Seckman och finns att köpa i de flesta hobbyaffärer. Finns isåväl 7 son 1{ gransförpacknirg&Tc TVtt Selsta,n/

Eej Red. Ulft Jag kapaT av en lagon längd" billle
Sifogat är korsordett genomskinlig plastslang med Iänplig
Dessutom - kan d,etta vara ett tips- innerd.ianeter" Stiftet skruvas 1. K1art.
e1ler är d.et Lrgammalt och red.an känt? Hälsningarl Håkan Johannessonc
För att inte förd.ärva glödspiralen på re- p.S. Ea:r d.et konnii några ljud._servglöd.stlft som ofta ligger och skra^m- d.ä.mparsvar????/ D"S.
l,ar i en p1ast1åda brukar jag göra så här: sL.A/6



SLIS -o'*
Sönttagen tten '15 FebnrarL kl 11.00 håI-
Ier vi ett något försanat årsnöte L
O:mstaskolan i Val.lentrura ( se väg-
beekrivningen.)

Sfter årsnötet dricker vl kaffe och
pratar st(r)unt. Dessutom har Ove
Andersson och Erling tinnd Lovat att
visa biLd.er från VM i Polen. Ear clu
själv något intressant att visa så
tag gärna mecl d.et.

VäLkonna!

3o Pettersson, Orilf.

oR,4J7Å -
Skatant

Va lle nJ utnq
t d v>l I'pLa,l >

Föregående nummers
korsordsvinnare

Ett stort antal bidrag har flutit in
tiIl redaktlonea ooh ned. cLessa ett
lika stort antaL Lösta korsord.
I{ånga har haft problen ned. ord.et rödes-
gud.innan vllket är fullt naturligt då
orclet nGenesisfl är tiinkt att passa in
häro Korsordskonstruktören ( jag sjäIv)
roclnar nu tljupt över visatl okunnighet.
Ean, lirson cle flesta av Lösarna vet
ju, åtninstone nu, att Genesis konmer
från d.et'grekiska orclet som betyrler
ursprung" Alla lösningar har god.kåints.

Den först öppnad.e, rätta
från Pqr_Jetqlingr S jöbo
tnte 6ffiffi nåsot
kort nästa gång det beger

Här föIjer Pers biclragl

94=9srg33:

3.ösningen kom
som alltså

inbetalnings- -sigo

tagring och bland.ning av tle olika be-
stånd.sdelarna el1er fä=digt bräns1e,
är ett problen som fordrar vä1 genom-
tänkthet, vad det gäIler säkerhets-
risker. Här är en liten sanmanfatt-
ning av d.e vanligaste ingred.iensenra
i d.itt bräasle och riskerna ned d.essa.
Sa^nmanfattningen här intilL bord.e ej
innehåI1a några öve*askn5-ngar för Digl

Många rnänniskol ser allvarliga faror
förenad.e med egen tillverkning och be-
sl-utar sig fiir att någon annan kan gö-
ra d.etta i stäIlet. Det är d.etta tlu
betaLar för extra, när d.u köper fär- k/
d.igblantlat bränsle. Enellertid, för-
siktighet och sunt förnuft gör att rtg
sjäLv kan tillred.a d.ttt brii:asle utan
större rt ångestkänslorrr.

NÄGRA GODA REGLER ATT TÄGcÄ PÅ MINNET.

Försara end-ast minsta möjliga kvan-
titet av d.e ingredienser som du be-
höver.
End.ast fulLvärd.iga netålld.unkar
skaLl använd.as för lagring ooh
bland-ning. T jocka Polyetenplast-
d.unkar är bättre för metanol och
nitrometan. Skruvkorkarna nåste
hålla tättl Fyl1 ej d.unken upp
till ner 'art t/4" Tänk på gasbild.-
ningen.
Förvara helst utomhus. t ex i ett
garage eller 1aåa, uthus eL1er tly1.

1.

2.

SA}OUÄNFATTNING AY RISKER FORENADE ME}
VISSÄ I{E}4ISI{A SUSSTANSER.

Substans I 3rännbarhet I Giftighet örrr.

Rici-no1ja r-l 1åg hjä1per
til-1 vid

Synt. olja 1åe 1åg fl

lvlafanol Eöe Hög Mkt eif-
tigt.

IPA Hög Hög Ej drick-
bartt

Nitro-
metan Med.iurn ba8 elda ej

n tomt
krut!

Propylen-
oxid. Mkt hös Mediun Nästan

spräng-
änne.

Eter Mkt hös Itled.ir:m tås
flamm-
punkt.

Fotogen Medium Läe

IPN D11 Hös Mkt hög Hjärt-
stirnu-
lerande.

2).



4.

5.

Inga levand.e ljus eller våi,rnekäl-
Lor typ el-elementr får ej finnas
t nåi;rheten. Tänk på ventJ.Lationen.
RöK EJ I TöRYARINGSIiIRI-II{MET!

AlL tillbLanclning utonhus. nöK EJ
I'NDER TILIsIÅNDNINGEN T

Ea al"ltid ti1l hancls en hink vatt-
en elLer.sand. Tvätta bort even-
tueIlt spiL1 ned. vatten. EälI al-
dris vatten på ev eltl on cl.et ej är
netanol ell-er ai.tronetan. HäIL i
stället sancL på eld.en och spring
sed.an d.ärifrån. (Uåff gärna för
öronen. )

6. Infornera gärna någon aana t ex
g?annen om vad. d.u hålLer på rnecl,
ifa1l olyckan är frarnmeo

7. 0n cLu ej vet vacL en clunk innehåI-
1er så kassera innehåLlet omed.el-
bart.

MateriaLet är översatt och försnillat
från engelskan ( ffre Control Line
Åeromodeler) av PerrJersllng.
P.S. varningarna kanske tycks vara
överd.rivna, men kon ihåg att on inga
olyckor sked.d.e skulIe ej he11er någ-
ra varningar behövas. /D.S.

Arsmötesrapport t
1980rårs årsnöte samlad.e den här gång-
en totalt 21 manl huvudsakligen från
Sveriges framsid.a ( ebe ned ornnejd.)
men även TrolLhättan och Karlstad. var
representerade.

Dagord.ning, mötesprotokol-I1 verksam-
hetsberättelse samt ekononisk redo-
visning kan bestäLLas tl,irekt från
Sekreterarent tars-Åke And.erssono

Här är en kortfattad. rapport om de
viktigaste punktexna som avhand.lad-eso

; NIf regionsstyrelse för SLIS-Yäst/syd.
skul-Ie väljas för två år franåto Inga
nya förslag kon upp - d.en sittande
styrelsen kvarstannar naed. ett und.an-
tag: Hans öhlund son nu ikläder sig
rollen som regionsfotograf. En fråga
d.ök upp om Easse kan l-everera bild.er
(son publieerats i Bu11en) tiU ae
nedlenmax som önskar d.etta. Under för-
utsättning att negativen finns ti}l-
gåingld.ga kan d.etta ord.nas för en kost-
nad motsvarand.e Hasses ut3.ägg för fo-
tomateriaL. I Su}letinen kornrner att
publiceras små fotografierl s.k. !tstrpstt
av vllka förstoringar sed.an kan bestäl-
1as av Hasse.

* Medlernsavgiftsl.nbetalningssystenet
(Yilket ortlltl) konner att 1äggas om

. på begära.n av Kassören. Åvsiktån är
att förenkla betaLningsrtrtinerna för
kassören som d.å kommer att slippa
bevaka att alla avgl.fter flyter l.a
när tlon skat l- ( trtttttf s r itå och d.å)
I fortsättnJ.ngen konmer aLLa mecllen-
nar att få betala sin rned.lensavgift
sarntitligt. Under en övergångsperiott
kan d.etta uretlföra att några kbrnner att
få betala en deL av J0:- innaa tlet
egentligen är d.ags för den ordinarie
inbetaLningscLagen. Så - vänta på ttet
inbetälningskort som korumer ocb använtl
detta!, Sorn hurnrclbetalningsnånail be-
staaaes April. (let ar då tlet börjar
klia i handtagshanden.)

* T111 red.aktören för SLfS-3ulletinenl
ULf Selstan, överräcktes ett taak för
clennes arbete i forn av en nagnifik
flygbok. ( Presenten uppskatta<Les
enormt, Tack alJ.a, Red.. anm.)

x Mötets hetaste cl.isshrssion kon i-
gång när Lars Helnbro uttryckte ea
önskan on att d.e tävLlngsprotokolJ.
son skrivs vid. tävlingar skall vara
til1gängl-iga altn utdelas tilL tle täv-
lande efter tävling. På ttetta sätt,
menad.e Lasse, har man son tävLand.e
nöjlighet att få recla på vilka manöv-
rar som har varåt dåligp och som man
bör tråina extra på til1 nästa täv1ing.
Oppositionen rnot detta förslag var
att d.onarnas integritet d.å kan konma
i farozonen oeh d.onslut kri,tiseras.
TaLarlista^n blev efterhancl nycket lång
och streck fick sättas i d.ebatten.
Mötet enad.es clock on att besluta att
en rtGal3.uprr und.ersökning via rt3ullenn
skalL gå ut till a1la SLfS-nedlenmar
så att al1as åsikt i frågan kan'höras.
Mer infornati.on orn detta i nästa Nr"

* Leif Kämman r:ndrade on SLIS kan
tåinkas onfatta allt Linkontrollerat
podellflys i sv@
tanken positiv rnen att d.etta blir
svårt att genonföra i praktiken t[å
d.et är svårt att få fram bidrag inom
cie olika grenarna. Man bör hellre 1åta
var gren sköta si.n egea PR och satsa
på MFN som omfattand.e organ. I d.enna
tid.ning, som når så nånga fLer äin
S],lS-roed.lemaarna bör artiklarna skri-
vas i mer allnåint hå1len stil, alltså
inte enbart tävlingsreferat i fort-
sättningeno

* Petter fiarsem, Norge, har tld.igare
und.er året bett årsnötet ta upp frå-
gan om SLIS kan tänkas ändra sin för_
kortning betyd.a Skand.inavlens o...



Dessutom r:adracle Petter on d'et skulLe
vara en realistisk nöjlighet att sa.n-
ordna inköp av t ex motorele byggsats-
er etc inom d.e nord.iska länilerna. Mö-
tet fann dock att en såd'an samord-
nlng redan nu är nYcket svår att
förae och att utöka tietta till att on-
fatta Norden }<nappast kan anses som
realistiskt. Dock åir aLLa SLfS-necL-
lernmar, i såväL Norge som Dannark och
Fin1and., välkonnna att biclra ned upp-
lysningarrsom cleras land.snän kan ha
nytta av, via SlIS-Bul1etlnen. Även
Itdi Svenskerr har Släitie av att tex
Norska och Danska tävlingskalendrar
publiceras i rr 3ul1entr.

* SlIs-3u11etinens innehåLL dislnrte-
rades. Är i.nnehålLet alltför avance-
rat frågad.es av Red.3 De yngsta nötes-
deltagarna förnekade d.ock d.etta och
tyckte att tidningen lunehåller unge-
fär d.et son behövs. Gamlar tidigare
införd.a arti.klar kan tlock d.ammas av
och föras in på nytt. Dessutom und.ra-
cles om inte ett särtryck av Allt on
Hobbys Itstuntskolarr kan införas att
stoppa i händerna på rena nybörjare
inom klubbarna. Frågan skall utredas
av Ulf Selstam.

* Grenchefen Ingemar Larssom infor-
merade om kommand.e internationella
tävlingar samt att ålnåring i FÅT-
reglerna beträffand.e hand.signalens
s3-opand.e kommer att genornföras fråå
1981. netta berör dock ej senistrrnt-
tävland.e orn ej motion orn detta 1äg'-
ges fran till SI,tr'F.

x Mötet avslutades med fika och filn-
visning av Leif Pakn-producerad'stuntfihn. ( nn fim som är nycket
sevärd.! , Rei[. anmo)

DET JiR SUI{T ATT FTYGA STI]NTI



Aaltlo, lesse
Abreharossonl Ingver
Anrlerseon. John
Än<leraaon, Lars-lke
ltlde!8sonr ove
Äroaeaonr Göran

Seggsr Johen
3arckl Ralno
BBrokr Rolf
3erntltsaone Jaa
BartJ,leaon, Ingenar
SJernbyr Jaa
BJörnvallp Erlk
31on1 tJillY
3o!gr l,lag!.uE
3öh1h, Mats
StirJeesoa, Karl-Erlk

Daalelasonr llhonag
Danl.elssone OIf

Ekbergr Rolf
Ekatrönr Staffa"n
-ugbergr Stefan

,'lkeson, EsbJörn

f,alllotrerteentl.s 11 7 19
llnvägcn 10 Ä
örskeväilcragatan 'l?
EenbJrggelGveigen 9
lseatsr 2 C

l,or 122

tokegetaa 24
Värtra-Ryalli Prästgåril
Rönnbåirsvägea 49
Erlksvägen 5
Pr 15oO
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Lösningen på förra laysset
ser du h:ir tiIl höger och
clen gIad.e vinnaxens na&n
finns att läsa tilLsanmans
med. insiint materj.al på an-
nan plats i SuLletinenr
Red.aktionen tar slg frihet-
en att även publieera öv-
xiga bid.rag efter hand. Kan-
ske har du bättre tur nästa
8ång.
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Lossa försiktigt sid.an eIl-er klipp
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belönas ned. 12 nånadexs fri prenu-
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ningen för tleltagand.e äi, son tidl-gare, att bid.rag till tldningen ned.-
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