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Hej sant

Iet har dröjt ett bra tag sed.an för-
ra numxet kon ut. Tyvärr har detvarit trögt att få ihop ett nummer
d.en här gången. Inte på grund. av
materialbrist utan snarare på grund.
av bristancle tid. Emellertid. kan jag
trösta d.ig son nu 1äser detta attjust nu håller jag på rned, att skriva
rent nästa nummer. sorn till stor d.e1
kommer att hand.la om SM i Göteborg.

Jag blev tvingad. att utelänna med.-
Lensmatrikeln den här gången då alLt-för nånga änd.iingar har sl<ett son
måste korrigeras innan d.en sIäpps
ut. Vet d.u ned d.ig att din ad.ress
lnte stänrner - skicka raig ett av
postens förträffliga adressänd"rings-
kort ongående.

På grund. av nya portobestänmelser
är d.et nöjligt att vi tvingas ta
ut ytterligare en liten avgift av
samtliga medlemmar så småningoro,
Jag konmer i så fal_1 att skiclta ut
ett inbetalningskort om d.et blir akt-
uel1t.
Jag vi11 här passa på att rned.dela d.e
som hade tänlct att d.elta i. Kungs-
backas ItHösttävlingtt att d.enna ät
i.nstä11d..

Ha en fortsatt lig höst önskartrev
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SMHI had.e utlovat a1lra värsta
tåinkbara vääer för Iördagens stunt-
tävlingr Fu1I snöstorm och 20 rn/st
Det är då fullt förståeligt att
bara d.e verkliga entusiasterna.
nötte uppo Det vj.sade sig dock,
som så ofta förr, att lågtrYcket
tagtt en nordligare bana och väd-
ret var fullt flygbart. Men på
grunå av al1tför J.erigt unde::1ag
fJ-yttades cornbattävlingen fram en
vecka i. tid.en och stu-nten genom-
förd.es på asfaltbanan nellan Saab-
Scanias raotorlaboratorlum och prov-
bana. En alLdeles förträfflig plats
för Linflyg , heder åt öSFK-gänget
med. lasse 0hlsson i spetsen som
fixat till detta och även ti1l-
verkat speedpylon och ejutit fäste
för denna.

9T9II:
llisserligen är asfalt fint att Lan-
d.a på, nen gör man minsta Iil1a
rnisstag så blir konsekvenserna sto-
!å. Åte ttyströms Gieseke-Nobler rå-
kad.e hosta til1 i wi.ng-overns
första d.eL med. linslackning son
följd och förvandlad.es ti1l en ut-
sprid.d. hög av krossade baLsaflak på
ett ögonbllck. Den som verkad.e mest
oberörd. var nog Åke sjäIv, som med
ett leende sopade J-hop resterna och
plockad.e fram en av de nya nodeller-
Il&r

Kampen stod. hård. mellan Åke Nyströrn
och iohan Rassmusssno Båd.a flyger
stillgare iin någgnsin och dornarna
hade fullt sjå med att särskilja
d.ern. Nu vann Åke rnen när Johan hun-
nit flyga in sig på sin nya niodell
med en Enya 45 t, så får vi se hur
d.et kornmer att gå.

Sven Pontans gamla slltna Nobler
börjar äniligen fungera när han
skruvat i en gammal Fox 55 från
1968, nnonterat en RewUp propeller
10x6 EW och hällt i lite mer Nitroo
Johan Åtrllngs nya Stlletto ned en
OS 40 FSR går verkldigen flnt men
han var nog lite påverkad av Åkes
praktkvad.d., för han f1ög lite
högre än vanligto

ISU:nå9II9g
De flesta flög rned. gamla prylar och
tiderna blev därför därefter, Det
saknad.es även några piloter, så

efter två ongångar kund.e finalen köras
utan sed.vanlig sernifinalo Trots stora
fartresurser är clriftsäkerheten som
alltid det son slst avgör. Satsar man
på marimal fart och få varv blir start-
egenskaperna ännu viktigare. Några me-
kaniker uppvisade påtagllg ringrost, lnga
rr&flln.o r r r I Sengtsar/lorrrin vann t111
sist d.en jänna finalenn

9993:IS3.
Denna klass är d-en verkliga plantskolan
för blivande team-racinglag. Värt att
notera: Inga glödare - bara d.ieslar.
Flera snabba ooh säkra ornbyggd-a K&3
JrJ cc-motorer gjorde ett starkt in-
tryck, lnte ninst ljudnässigtl
Fl-era nya lagkonnbinatloner fich här
sin tävlingspremiär. lied. lite ner
träning kornrner nog klassen att tid.s-
nässigt bli Jäurn och spännande som en
raclngklass skal1 vara. Koin lgen grab-
bar!

91393:

Nisse 3jörk fick verkligen fart på sln
Rossl R15 och vann väI förtjä.nt. Det
börjar gå riktigt forl; nu, så det gä1-
1er att verkl.igen ligga före med. rod.er-
utslagen så att narkkontakt kan und.-
vikas.
Göran Fä1lgren had.e, starx lnnan, på
träning, skad.at d.en ehblad.iga propel1-
ern valvid, balansvikten d.irekt skakat
sönder modellen. Efter en hastig 1ag-
nJ.ng fick nan nästan samma fart sonn
förra året.

/Sven Ponran, Handens }s.K/

och Böhlin med. seg-
i tean-racing. tr'otot

lengtsar (tv)
rand.e rnod.ellen
Ulf Selstam.
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x Från senistuntd.elen av Solstad.spo-
kalen har följande referat influ-
tit till redaktionen.

I senistult ställd.e fyra nan upp för
att visa sina färd.igheter.
Efter visst trubbel ned. att få start
på notorn lyckades dock KLAS YHLAND
från AKflG, som var förste na"n till
start, att få upp modellen i luften.
Klas kon tilI tävlingen med. en 0rB cc
motorförsedd modell. 0n Klas lyckats
raed. att få snurr på notorn. i aIla
flygningarna hade kanske poäingen räckt
Iängre åir1 ti1l en fjärd.eplats.
Näste roan till fLygning var UIF P0NNER
från Ud.d.evalla. Första och andra flyg-
ningen gick \yfsat , d.ea tredje d.är-
enot något såi.rore d.å rnotorn var för
rikt stä}ld.. Ulf harnnad-e trots d.etta
på en and.ra plats.
Son tred.je nan startad.e vinnaren av
Vintertävlingenr JAN SERNITSSONT AICvlG,
som även denna eång lyekad.es med. be-
d.riften att ta hen förstaplatsen. Jan
flög sin Stiletto son d.ock fortfarand.e
är ostabil i planflykten.
Sist i luften var Vä:rersborgaren
ING$"IAR LARSSON som belade en tred.je-
plats. Ingemar stäI1d.e upp ned sin
väl influgna kärra som var försedd. ned.
en 2r! cc:s diesel. Vj- får gratulera
Ingerrar tilI en lyckad. d.aga 1la i
Conbat ocn J:a i semistunt.

/ Vlt Ponner, U}&'K/

Av Klas Yhlantl och UIf Selstam.
Foto: Itlf S.

Titta på bild.en här till högerr Ganska
nagnifik uppstäIln5-ng, e1ler hrr.r?

Årets upplaga av Västkustträffen i
Kur:.gsbacka bIev, son vanli-gt, en täv-
ling fråa vilken alla åkte med tanken:
Det åir så här en stunttävling skall
VåIåT

Yäd.erbetlngelserna var så id.ealiska
som tänkbart var, stråIand.e sol oeh
en aning vind stark nog att man kuld.e
avgöra var man skulle lägga manövrerna.
Startfältet av modelIer var imporlerån-
cle. Det är tydligt att d.agens stunt-
flygare heLa tiden försöker övertråiffa
varand.ra i fråga on byggskicklighetl
orginalitet och färgsättning. På ett
vis är d.et synd. att inte nan tar efter
anerikanarnas system ned. bed.ömning av
ruod.ellernas utseende. Kanske d.ags att
åtmj.nstone införa en rr0oncour d.t dJ-egancen
vid. tävlingar av det här slaget i fort-
såttningen.

IEUI9T9I-!:

I seroistunten d.ominerad.e Udd.evallakil-
len STEFAN OLSSON i aIla tre flygning-
arna och placerade sig d.ärned. på förs-
ta plats före klubbkornpisen ULF PONNER.
U'If had.e d"ock moiorn lite för snå1t
inställd. i första flygningen vilket gav
missacle land.ni-ngspoäng son fö1jd.. l,ied.
fLna 2ta ocir 5re flygningar så räd.d.ad.e
Ulf d.ock en and.raplats o

På tred.je plats kom en av tävlingens
tre d.ebutanter, nänligen CHRISTIAN
JOIL{NSOI{. Även han fJ.ög d.en just nu så
populära Twistern fast här försed.d. ned.
en lite väl stor rnotor för d.ennä. mo-
d.ellt 0S 4O FSR. Detta torde bero på
att han även flyger Combat Open.

På fjärde plats placerad.e sig CARSTEN
SERGE och blev därmed d.agens bäst pla-
ce:rad.e Dansk före d"en semistuntd.ebute-
rand.e klubbkamraten PETER KOCH, även
han från Aviators Modelflyvere i Aa1-
borg. Peter hade startproblem i förs-
ta flygningen och lyckades inte att få
upp sin ST l5 försed.d.a Sanshee i tid."
KLA,S YflIAND lyckades hauma på en 5:e
plats rned. sin nya Twisterc I stort
seti; gick flygningarna bra fö::atonr
fyrkantslooparna som bleir lite svåra
för domarna: HANS och TOIiI,ry önf,UnO
att identlfiera.
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En ringro*ig ULF PAI,I{ belad.e 7le plats
med sin Twister som han d.ock fick för
rik rnotorgång på i and.ra flygningen.
Den rika inställningen ned.förd.e att
soppan inte räckte 3-ängre åi.rt ti11
liggand.e åttan.
Tävlingens snygg:aste modell i semj.-
stunt, stod nog ERLING tINlTd för
med. sin nod.ifierad.e Twister. Tyvärr
så had.e rnodellen inte blivit Lika lätt
som snygg vilket nog bid.rog till att
Erling inte harnnade längre upp på list-
an 'ån en B:e plats.
Näst sist placerad.e sig INGS{AR LARSSON
som d.ök upp på tävlingen med en ny 3an-
sheeo Denna nod-elI had.e han tid"igare
åinnu inte flugit så d.et fick bli d.en
gamla 2r)- kärran i 1:a flygningeno
Til1 and.ra flygningen var hans 3an-
shee visserligen lite intrirnnad. efter
ett par träningsflygningar men d.å kom
ekipaget ald.rig i luften. Tredje för-
söket blev alltså, för Ingemar, d.en
end.a riktigt lyckad.e und-er d.agen. l,len
nästa gång blir d.et nog andra takter.
Tävlingsdebut gjorde Aviators yngsta
nedlen: IENNING NIELSEN rned. en 0S 1,
försed.d, Sig Akrornaster" Får Henning
bara ner planflykten lite grann så
skall poängen nog gå uppåt. Henning
slutad.e på en 10:e p1ats"

S torstr:nt.
Den stora klassen d.oninerad.es våintat
av trion Åke Nyströn, Ove And.ersson

och Johan Rasmussen.

Här hålIer, franför aLl-t Åke en
en jåinn klass ned. sin nya Foan-Gene-
sis. 7 poäng skiljd.e bästa och sä.ne-
ta fS.ygBingarna åt. Ove ha:: lnte
nått sln formtopp ännu , anläggnings-
arbetet vid d.et nya klubbfältet I
Västerås har tagit för nycket tid. i
anspråk och Ove fick se sig besegrad.
av Åke ned. !B p.

Johans nya kärral nSveri-ge! med. Gene-
sis vinge i foam och bestyckad. med. en
Enya {l visade sig vara en lika väI-
flygand.e soro till utseend.et tiIlta-
land.e nod.ell. Johan berättar att rttl
ningsarböte pågår.

3äst av danskarna Iag lyckades John
AnnitzböIl ned en 4: e plats totalt,
före Jan Sjernby och Ingolf Jonsson.
De båd.a sistnämnd.a förresten nyligen
uttagna tilI EFI i år.
Carsten Thorhauge demonstrerad.e, strax
före första tävlingsstart, flygning
med en assymetrisk stuntmod.ell. Vid
en träningsflygning slets ytterving-
en av i en kantmanöver och planet, en
Nobler, f1ög vidare ned, end.ast en
vinghalva ( den inre ) kvar. Yisser-
ligen kund.e inte Carsten utför& lnan-
övrar men planet var förvånand.svärt
stabllt i planflylten
Domare var lars-Åke And.ersson och
Sven Erik Martinsson.



Som roan kan se av resultaten håLr in-
tiIl är d.et inte nånga poäng som
skilJer d.e delatagande åt. Man vå$ar
nog påstå att bred.den inom svensk
stunt ökat betydligt de senaste åren.
Det skal1 b1i nycket lntressant att
se hur nånga d.eltagare i stunt som
kornmer att nötas vid årets SM i Göte::.
borg den 22-2J Äugustl och hur stora
poåingsklllnad.er det konmer att vara
d.e d.eltagand.e eme1lann

1

2

t
4
5
6

7
8
9

10
11
12
1t

;f- {

RESULTAT T

Åke ttyströn 2OO1
Ove Andersson 1904
Johan RasrnusenlT4J
John Ännltzbö11576
Jan Bjernby 17'19
Ingolf Jonson 1575
Leif Mortensenl5$6
Lars Roos 1522
Uif Selstan 1r4O
Staffan Ekstr.14J4
K-E 3örjesson 1]11
CLaes Jansson i25)
Jan Serntsson 10J0
Carsten Thorh. --

1994 1998 1999
1991 1908 1ga1
1864 1B0u 1664
1649 1740 ttlg
tZi+
1610
165a
15go
1526
1272
1084

Z:5

1615 1154
1646 1t2o
1678 t2B8
1491 5151
1560 t15o
1576 ltoz
1407 2BA2
1289 2582
1206 2276

SiLderna t.vo
överstl Sn typie
Aviato::mod.e11r
Eskildsens d.eslgn:
Tocusrhär försed.cl
ned. en Merco 49 oeb
uppvisad. av Care .n
Thorhauge.
Ned.re bilclen: Johan
Rasmussea med sin
egen konstruerad.e
riSYerigetr.

Kopior av santliga
bilder kan beställas
d.Lrekt från Ulf Sel-
stam.



Andrils ft"anegclng-
ditt belöning
Nästa gång som du är ute och flYger
vid. klubbfä1tet eller deltar i någon
täv1lng - gör ett litet uppehå11 och
se d.ig omr Chansen är stor att d.u har
åskåd.areo Sådana d.yker upp varhelst
en nod.elhnotor startas. 0m d.u gör så
här varje gång d.u är ute och flYger
skall du snart bli. varse hur en de1
ansikten börjar bli bekanta. l{ånga
åskåd.are stannar upp e+ liten stundlt
tröttnar och går vidare. Dessa har
knappast det rätta intresset. And.rat
däremot, kan stå fastvuxna vLd staket-
et en hel dag och noga registrera
varje flygning och vad. son hä.nd-er
i clrkelrro Om d.u, vid. något tillfälle
skulle strosa fram til1 d.en Plats
d.är d.essa hängivna åskåd.are står, kan
d.et håinda att d.e ställer några frå-
gor tj-I1 d.ig. Man kan iblancL på dessa
frågor förstå och även förvånas över
hur insatta de frågand.e är i det son
intresserar d.en. 0n tlu tar d.ig tld.
att stanna upp och besvara frågor-
na och eventuellt prata bort en
1i.ten stund. märker'd.u kanske att håir
har d.u en blivand.e nod.eLlflygarkoa-
pis ( och en frantid.a klubbkanrat.)
son på d.etta sätt gör sitt bästa för
att 1ära sig vår hobbys innersta hem-
ligheter.
tr'aktr:ra är att vår hobby åir en svår
sysselsättning att börja ned.. TilI
skillnad. från golfr tennis eller
bouLing finns d.et inget ptogram eller
schena som 1är ut grund.erna. Yissa
hobbyaffärer gör så gott tlon kan för
att hjä1pa d.en blivande nodellflygaren
tillrätta med. va1 av utrustni.ng. I
vissa faLL hjäIper d.en engagerade
affärsLnnehavaren kanske kund.en att
få kontakt ned. en modellfIygklubb.
llen nu åir det iu så att det finns
nånga platser som inte är beskåinkta
med en hobbyaffär som kan få in
dessa oupplysta blivand.e modelIfly-
gare på d.en rätta vägen. Ännu ner
sorgJ.igt är att nånga klubbar inte
heller kan erbjuda någon fotm av -

nybör J arhand.I edning

Så fort en perBon har uPPnåt en viss
nivå av skickllghet inom hobbpr bar
han nöjlighet att kunna flyga säkert
på egea hand.o Eär sker nu en uppd.el*
ning nellan olika intressenc Någtra
vill fortsätta med att flyga för
nöjes skuil. och bara ssöndagsflygat,
för att uppleva spåinnlngen i att
styra onkrlng nod.elLen i luften.
Det är ju egentligen d.etta son vår

hobby faktiskt hand.lar onl att flyga
för nöjes skullo DeBsa utövare bru-
kar utgöra grund-en i a1la klubbar.

And.ra, d.äremot, strävar efter att
Jänföra sin egen skicklighet ned
and.ras und.er tävlingsnässiga former.
Yissa har som huvud.intxesse att 1ä-
ra sig aerod.5rnanik, tillänparl på d.en
egna nod.ellen. För tlessa finns ldag
rnycket få väryis&xee Huvudsakliga
inforrnationskäl1an är här tid.ni.ngs-
artiklar d.är d.e teknlska aspekter-
na ofta belyses flera gånger on året
I olika publikationer. Men det är
ganska svårt att onsätta d.enna in-
fornation i praktiken. Även här kan
end.ast en erfare:l person ge snabb
vägled.nlng not ökad.e kunskaper.
Ervärld.snästaren i Stunt: 3ob Eunt
berättar om sina egxla upplevelser
på detta sättt
nEfter måoga års llnflyeping tpå
skojt kon jag fram til1 att Stunt
var GRENEN för nig. Jag fann nlg själv
stå soxn åskåd.a.re vid. en tävLi.ng och
undra hur jag skulle båira nig åt för
att få kontakt ned. cle experter jag
såg på tävJ.lagsarenan och 1ära nlg
mex om henligheterna inom stunt. Jag
försökte fråga nig fran men blev o-
säker och generail över mina I du:nma
frågorr . Yisserligen besvarad.e ni.na
offer frågorna jag ställde rnen jag
had.e känsLan att de gjord.e d.etta för
att få nig att kåinna rnig bättre tilI
nod.s. Ilin utbildning not stuntpilot
fortskred. d.ock on än långsamt. Jag
hade aLltid fler frågor än sYålr
Det var vid. nitt eget klubbfäIt son
saker och ting börjad.e lossna för
mig. En av topparna lnom stunt från
östkusten här I USAI 3i11 Si-nons, var
på besök för att se hur vi had.e clet.
Ean såg ut över gräsplanen d.ä^r vi ny-
börjare brukade hå1la til1 och stan-
nad.e upp när hans blick fölI på nitt
p1an. Derrna nodell vax en rriktigr
stuntkärra med. uppbyggd. kropp men
var så ful1 ned. skevheter och trin-
problero att den knappast gick att
flyga. Han frågad.e rnig on jag var

=\>\\s:\\



lntresserad. av stunt ooh om han lnrntle
hjälpa nlg. . Jag blev chockacll Eåir
Etod. en nind.re Outl lnon stuntvä,rlilen
och f'rågatte nlg on Jag behövcle hjälpt I
Jag fLek hanE telefonnunmer och blev
tLJ.lsagct att ringa upp honom så fort
son jag hacl.e ett problem. Några veck-
or och flera hundra telefonsantal se-
nare blev vl fLyskonpisai. På en
fruktansvålrt snabb tid. l.åi"rd.e jag nig
massor av snå telsriska pusseJ.bJ.tar
som, tilLsasmans, var av stor vikt
för att larnna b1i frangångsrik vid.
större sanmaJrhalgo

Untler SiUs erfarna ledning börjatle jag
att tävIa LokaLt och han bnrkade be-
vaka varje tåv3.{ng för att hltta fe1
att arbeta vid.are på. Bills stora skick-
Iighet att bygga gjord,e stort iatryck
på nLg. Jag kuntle sitta i tinnar oeh
bara titta hur han skar ut och putsacle
fra,m slna konstr:ukttoner. I{är jag åin
stälkie en fråga besvarad.e 3ill d.enna
rned. entusiasm. Jag har nu kåint Bill t
över 15 år och Jag liir fortfarand,e av
honom.
Taek vare denna nan-ti}l-nan lnformati-
on hölls nitt.lntresse vitL Liv genom
alLa d.essa iår och jag har nu, aå gag
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uppnått en viss lmnskapsnivå son kan
vidarebefod.ras, nöjligheten att ar-
beta ned. några få, nycket ta3.ang-
fuIla, nybörjare och har närkt att
d.et faktiskt ger mer att lära ut än
att lära sig själv" Bill sa många
gånger att han själv upplevd.e fram-
gångarna son jag had.e som sj_na egna.rDu är som min förIängd.a armt rbru-
kad.e han säga.
Att lära ut till nånga samtid"igt är
bra men ett intirnt samarbete med. en

end.a person är bättre för d.en kun-
skapstörstand.e Iärjungen.
Kono lhåg att dessa nybörjare är
blivande rnod.ellflygaxe sonr skall
hålIa vår hobby vid. liv ti1l nästa
generation och att d.etta är anled.-
ning nog att leta rätt på och hjäl-
pa d.em son viII lära sig. r

EACB ONE - TEACII ONEI
( fiff var och en - 1är ut till ent )

UT'täwlfingen
83

Det var hela fJ.ra tävland.e son mötte
upp på rrTellus-Ringn i Tallentuna,
Sönd.agen den ]1 Maj.
Var fanns a1la and.ra tävlande? Trexe
från söd.ra d.eIen av Sverige? Det har
ju tävlats i två tävlingar under våren
runt Stockhokno En i Söd.ertälje ured.
fen d.eltagare och nu fSra st i VaLlen-
tuna.
Är vår Svenska huvudstad. så avskräck-
and.e för and.ra stuntflygare i Sand.et?

f alla falI, efter diverse åind.ringar
av tävlingsplats från Tullinge via
Nyköping tiIl Yallentuna nöttes d.e
tävlande av soligt och fint flygväder.

Som d.onarpar fick vi beskåd.a 3o Pet-
tersson och l,iilly Blomo

Förste rnan til1 flygning var Yallen-
tunas egen Rairno Barck son med. sin
nya Gieseke-Nob1er och med skakand.e
knåin gjord"e sin första tävlingsstart
i stotstunto
När Raino väL had.e kommit ut och skul-
1e göra iordning sina grejor visad.e
d.et sig att hans riki;iga handtag var
spårlöst bortao Den lite d.åliga in-
satsen i tävlingen fian till en viss
d.el skyllas på ovana ned. det nya hand.-
taget som inte var j-ntrimmato

Nästa flygare var inte mindre iin a1las
vår egen Åtce Nyström från Vallentuna.
Han flög sin, för året nyarGenesis
med. en säkerhet och ett lugn sorn vi
är så vana att se. Det sorn gjord.e täv-
lingen så intressant var att se om
Åke sku1le btl tvungen att bjud.a Johan
Rasmussen på en stor kopp kaffe efier
tävlingen. Det hör niinLigen tiII saken
att om Johan R. vinner över Åke vid.

någon tävling så blir han tvungen att
dricka denna kopp kaffe. Detta är en
inbörd.es uppgörelse mellan dem d.å Jo-
han inte tål kaffeå
Sorn tred.je nan startad.e Johan Åirting
från Hand.ens IFK ned. en helt ny och
nycket snygg Stilletto. Johan Ä. är
en kilIe som är på starkt uppåtgående
i storstunteno En lite besvärand.e mo-
tor gjord.e d,ock att poängen kund.e ha
blivit lite bättre än vad. d,on nu blev.
Sist nen inte ninst flög Johan Rasrnus_
sen från Vallentuna ned. sin egen kon_
struerad.e nodellrrtSveriger vilken vi_

ildenr Ven soro håIler
Shark {} här,

upp Wi1ly 31ons
vet vi dnnu ej.



saAe sig vara en perfekt stuntmodell.
Johan flyger nycket Lugnt ooh säkert
som gör att Ove Andersson och Åke
Nyströn nu verkligen får börja se uppo
Var kommer clenna kille att sLuta?

Efter tre körcla ongå.ngar kund'e nan
dock avläsa att Johan Rasmussen be-
sparacles från kaffeclrickandet cLå det
eid.ast skilid.e )Z poäng från Åtces
segerresultat. Resultatlistan ser ut
så håirc

1 . Åke Nyströrn VaLlentrrla MFK. ..1721 p
2. Johan Rasmussen rt ...1691P
J. Johan futing: Handens MFK.. ...2721p
4. Raimo Sarek Vallentuna MFK...2ol2p

MecL våinliga hä3.sningarl RoIf Barck
Vallentuna l4FK.

KORTA NOTISF,R FRÅN NM'

End.ast i.ag från Sverige och
Finland. deLtog i str:nt.

Resultat:
1. E1ias MeJer SF
2. Åke Nyströn SE

J. Karl Jåirvinen SF

4o Karma SF

5. Jan SjernbY SE
5. Ove Anderssoa SE

+++++++++++++++++++

Konsel<venserna av att, från börj-
&r1r sätta aIl-tför höga Poängr cle-
mongtrerad.e d.omaren RauLj-o genom
att vltl en flygning sätta 1! st
10-poåingaret I

Ove An{Lersson fick motorbortfal'L t
1 ra och 1re flYgnlngarnao Flck
d.ook 2900 p på cLen 2lan

Bögst flygpoåing erhäll Meijer metl

JZQA p.
Jan SjernbY 1åg trea efter första
dagens flygaingar, endast 1 p skiljd'e
Janne från Järvinen tiIl slut. Janne
hade dock otur vj-d. 2;a flygnlngen d'å

han halvkvaddade sin nodell.

Conbatt Sverige tog 1 lar Zta och
4:e plats€fr!år Erlk Huss vann.

Speed. Nisge björk satte nytt Svenskt
rekord ned. 2!011 h/h.
Tearn-R: FLnalen kom att flygas rnel-
fan pårenr Sengtsar/sotrLin och
Samuelsson/.lxtiliuso 3et senaxe pä-
ret diskad.es d'oc-5 och hannad'e 2:a'
ffi utT6rligt rep" väntas" Reservatio
f(it faktafel.

CLAPA-Nrrr
Från tten Engelska stuntorganisatlonenr
CIÄPArs medlemstittning nr: 1, @1)
knycker red. följande ritning.
MotlelLen heter Prlnce X-1 och är ea
japansk clesign för rnotorstorlekarr 40-
45. Orginalet var försett roeÖ en 0S

40 FSR och en 11b x 5 träpropeller an-
vändes.

AI1 nöd.veindis information finns på
ritningen uen fö3.Jantle fakta kan vara
av intresse.
1 . Spännvicict totaLt... ....I{JOtr lnnervlnge".. 75O

yttervinger.. J00

2. Mellanrum meLlan spryglarna
innervinge...e 58
ytterving€rr.. 6J

J. Nosmoment......... . r ....2JO
4. Avståncl nel1an roelergång-

järn (rlaps-rrö jclrod.er) . . 41Onra

5. Vingyt€.......o..... ....{21Jdm2
6. St;ärtyta............... 8r4at2

?. Yikt......o.............1{80 g

8. TotaL läingd.... o........1050 nn

0rginalets vi.nge och stjärtpartl var
demonterbart.

Ritning samt spryglar på nästa sida.

STUNTKRTSSET NTl
Vinnare av förra ?r3u11ensfl stunt-
kryss blev C-ggtg-ÅgJig! som kom
på d"en rätta lösningen. Fri pre-
nu.u, erati.on framåt alltså.
Rätt 1ösning neilan. Nytt kryss konmer
eventueLlt i nästa trBuller.
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TJUDDÄMPARE
I sturtreglerna står alet att notorn
skaU vara försed.d. ned en effektiv
Ljudd.åfunparer men vad menas egeatligt
en med effektiv lJuddåi.npare?

Efterson orginalljuttclä,nparen oftast
väger ganska nycket kan tlet iblantl
vara önslrärt att byta ut denna mot
en lättax€r Deona lättare LJuditåinpares
entla hålIhake iir att tlen nåste d.åinpaneffektivtr.
I SMFFTs bullerbestännelser står tlet
att notorljud.et inte får överstiga
85 d3 på 10 n avstånd" llotorn kan
a11tså förses med. med. trad. son helst
som kan kalLas effektiv ljuttdäapare
bara lJud-nivån överstlger detta an-
g;ivna vä.rd.er

MecL cletta i baktanke letad.e jag fram
en bit aluminiu.n och börjad.e fila i
tlennao lI111 Elut börJad.e clet likna
någonting Eom skulle kunna Letla ut
avgaserna frå^a motorrummet och d.ess-
utom shrlle hrnna kallas effektiv
ljud.dänpare. Formen på d.en kan av-
njutas i neclanståend.e skiss.

Denna ljudctåinpare lades senare på vågen
vilken bara kon att vtsa 10 gran vil-
ket skuLle ge en sanmanlagcl viktbe-
sparlng av 120 grartro (Orginalljud.-
rlä.nparen vägde ca )0 g + a1lt b1y son
nan fick ta bort från stJärten)
llvärtemot vacl Jag trotltle så ökatle
faktiskt notoreffekten nycket närk-
barto Det encla negativa var att d.en
vägnad.es Lite för nycket så clet var
bara att skruva loss den från motorn
och gåinga upp några av de håI son av-
gaserna ekuLle konma ut igeaon och
skrrrva L skruvar i dessa. När det satt
skruvar i tre av d.e åtta hålen väsnades
motorn lika llte eon neil orginalljutl-
dänparen men ned ökail notoreffekt.
Motorn som den treffektlva ljudd.åinparenrl
tillverkad.es för och användes på var
en OS 40 FSB. Denna motor ålr lite tLyr
i lnköp nen är desto billigare i drift
cl.å tlen, i nitt supet-special-stunt-
utförand.e end.ast clrieker högst B0 ca
soppa per flygnine ( 6r! nin). Som

jåinförelse åt nännas att Fox 55 be-
höver 1O0 - 110 cc per flygnlng.
För er son tänker bygga en kä.rra med
cellplastvlnge kaa jag starkt re-
kornmend.era Sigs Foam-3onö vitl J.inning
av balsa iriot oellplast. Ja€; har själv
använt cellplast 1 både vinge och
stabDe j. d.en senaste kåiman.

Cellplasten i vlngen kan ned förd.el
skäras ut för r1är finns vikt att
spata.

Eälsningar, Mats Faaazdnl Karlstad.

iooootigi: gj
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OM TAVTINGSUTB.
En tävlingsutrrrstning- vail består
d.en egentligen avr Efter några års
tävlaade så ser och hör man ea bel
ilel av vad som behövs i en sådan.
Slrrlle man sunmera allt så fick nan
nog koppla en sIäpkåina tlL1 biLen
för att få ned allt. Men, tänk efter,
vad. åir det man ska1l göra?

Jol man skall göra tre fLygpingart
kanske fyra, med en linstyrcl sturt-
kärrao Måste nan clå ha med. sig ca
10 kg utnrstning i en enorm 1åd.a son
bara clen väger ,-4 kg: oeh clessutom
åir ganska stor ocb svår att få in i
bilen?
Vacl behövs då, frågar man sig. Jol
först en fungerande, väl influgen
nod.e1l som man vet åir hel och väl
flugeno iir piloten väl lnflugen på
kärran så behövs egentligen ingen
reserrmod.ello Kärran skaLl vara väl
rengjorcL båtle ia- ooh utväncHgt för
trivselns skull ( tnga oljefläckar
1 baksätet eto) och fra^rnföraIlt skal
d.etta inte göras på tävl.ingsd.agen
utan detta skall göras d.agen innan
så att man hinner upptäcka och Laga
eventuella skad.or. Personllgen för-
söker jag att untlvika att alls f1y-
ga dagen lnnan för att minska rlsken
för haveri och en sönnlös natt som
f ö1jtt.

Vad. skaLl tLå tlenna neklåd.a innehålIa
för någonting" I stort sett bara rlet
al1ra nöilvåindlgaste" TilI tre flyg-
ningar går clet åt ca Jr! cLeI soppa
så 0rl liter bör räcka och bll över.
Många hLar )-1, liter ned. slg tiIl var-
enda tävllng- ttll vllkea nytta? En
tankflaska i någon forn åir också nöd.-
vänd.ig. Linor nåste man ha, uj.nst
/ forta nlgta sida./



två par. Ett par kan dras av vid.
provdragnlngen och reservparet skaLl
all,tlcl vara nyac Sitt eget hancltag
netl alla justerlngar redan gjortla
bör också vara ned.
Ett par extra gLödstift och propell-
rar samt vertyg att byta d.essa ned..
Lite vanllga vertyg i forn av skruv-
nejsel, skiftnyckel oeh någon llten
tång kaa vara bra att ha"

Ett väl latld.at batterl e1ler glöd-
strönsacce med sIaöd. och länplig
klämna. Kontrol-lera kl€innans anslut-
ningar ttll kabeLn tlå och då även om
sladtien inte gått av. Eåi,nger d.et på
någ:ra tråd.ar så orkar inte strönmen
fran till stiftet oeh tråd.arna kanske
gIöd.er lstälLet" Gör även ren klåiurnan
i T-sprit enell-anåt för ricinolja
oxiderar och biltlat en gunniakti.g be-
läg'gaing som försvårar kontakten"
lletl. d.en flygstand.arcl a1la har i.tlag så
räcker dessa grejor att ha ned. sig
för att man skall lcunrta genonföra en
tävllng.
Många säger nog att tlet inte räcker
men d.et gör d.et faktiskt. OK! En
flaska Hot Stuff ooh några extra skrrr-
var får väl alltid plats någonstanst
ooh en trasa octr rengöringsnetlel att
torka av pär1an merl eftör tävlingen.
Tiink orn a1la gjorcle en Liten Lätt
behiinitig flyglåclar d.å slnrLle ctet på
en nornal tävling finnas ca J0 st
g1örlstiftl lika nånga propellrar,
15 par linorr 10 - 15 liter sopPa av
olika blanctrringar, flera meter bräns-
les1a.ng pLus nyeket annat. Jag skulle
vilja se d.en hobbyaffär som kan stäIla
upp netl detta sortinent. AlLa har ju
iate söncler grejorna så att tlon går
åt men slcuLle olyckan Yara fra.te så
år hjäLpen som närnast. Men se till
att d.ina grejor är i toppskick först
för d.in ned.tävIare kanske behöver Din
hjäJ.p.

Det här var några fund.eringar kring
tävlingsutmstning som räcker tilL i
nästan alla sammanhang. Jag harrsettl
och nånga med mj-gr utrustningar som
har lnnehå11-it bådLe d.et ena och d.et
andra, to€xo en vattenpurnp tiLl en
bilnrotorl Vad sägs om det? Praktiskt
elLer hur? Silen @ Ju Så sönd.er.
AncLra har så tunga låd.or att det nåste
vava bjul på dem. Dessa, gär dessutom
att ta av för att lådan ska11 få plats
i bilen.
Ånta att clu kommer försent till en
tävling. När clu kliver ur bilen ro-
pas clu tiII startl En3.igt reglerna har
cLu t[å tre ninuter på dlg. Hlnner du

börja sta,:rta notorn lnom tre minuter?
Med. rätt utnrgtnlag gör d.u det.
Lyft ur kärran och lådan och gå in i
cLrkeln. Dra ut linorna och prov-
drar tanka nod.eLlen och ge starttecken.
Du bör hlnna on aLlting fi-nns på plats
och äi;r in$usterat.
Testa dl.g sjåiLv och clln utrustnlng på
någon täv1lng. Hrrr nånga klarar s5.g
inon tre mlnuter från d.et att clon är
i ttepån? Förnod.ligen ganska nånga nen
troligtvis end.ast ett fåtaL kLarar
ilenna tlclsgräns från bilen. Situati-
onen kan uppkonroa och för att en täv-
ling mecl. nånga d.eltagare skall funge-
ra gå ska1I även de täv1and.e kunna
fungerao
Ear du en mekaniker stattigt rsed. d.lg
så skall även han kunna utföra aLla
dessa saker lika bra ooh clu ska1l kun-
na lita på honon att han verkligen kan
d.et. Han skall kåinna din utrustning
lika bra Eom ilu sjä1v.
Jag hoppas att mina fu"aileringar kan
vara tiIl nytta för några - kanske
för nånga och att vi kan få en mer
rationell tävlingsutrtrstnlng oeh ett
åinnu bättre och mer effektivt tävl,ings-
sanarbete und.er våra, ganska ofta
förekomnand.e, träffar.
T111 sist ett förslag till, våra täv-
lingsanangörer för 1t81. Försök, oD
nöJligt att införa tremlnutarsregeln
vitl startupprop - tlet firngerar om det
blir €o v€r[€tr

Väl nött i r5.ngen1

Åte Uyströn, Ya]lentuna !IFK.
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1865 1864 1938
1897 1841 

--14Bo 1617 176t
1627 1577 1565 1757

Åke Nyströur
Ove Antlexsson
Johan Rasmussen
Jan Sjernby
Erik Euss

ULf Selstan
Ingolf Jonsson
Corury Åqvist
Mikael OLson
Jan Serntsson

1641 1596

1266
1511
1400

1488 1425

1117 1789
1529 1678

1525

1175 158'
1660 1466

1622 4gg6
4876

1470 419)
1411 4722
816 ,151

5
17tt
1824
1rt1
1618
1 806

67
1728 1gg9
E 1950
16g0 1Btz

1677

89
1798
1829
1161
1471 1620
1626 1580

EUlnma

5eo,
5588
5285
5092
,o7t

6
7
I
9
10

1165 121 1

11r71118

11 Sven Pontan
12 Staffan Ekströn
1l r-n Börjesson
14 Claes Jansson
15 .o,rr Eskilsson

Lrars Roos
Lars Eelmbro
Johan Ätrting

Tävlingarl 1=
^
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1195 1596 2964
29r5
27tB
2279
1 680

1575
1426
1t46

14A2
1117

1551
1401
1276 lOOt

1 680

15
17
1B

1575
1426

1146

0xe1öpokalen
TåinersborgspokaLen
JuItävlingen
YlntertävI-ingen
Solstail.spokalen

Vårtävlingen
Yästhrstträffen
tinf jord.stävLingen
Räkan Cup

6=
7-
8=
o-

Resultatr

!IgEgqglIåg$ggg=:91
1. Jan Steen Jensen
2. Carsten Serger
1. Mogens Olsson
4. Lars Eriksson
5. Jan Ovesen
6. Peter Ksch
7. Anclers frk
8. Raimo Sarck
9. KIas Yh1and.
10. Ingemar Larsson
11. Steen Sertram
12. Jan Kristensen
1J. Eenning Nielsen
14. Ove I'lichelsen
15. Finn Nielsen
16. Tonmy öfrtrina,

S:rl

DK
DK
}K
sv
DK
DK
DK
sv
sv
sv
}K
DK
DK
DK
DK
sv

700 Tt9
591 657
6a, 6tz
552 6to
545 582
198 718
99 692

5t2 507
472 419
447 4tB

586604 9t
278 

'72249 
'00214 248

186 1SB

J Sttz

1419
492 1258
416 1217

1182
591 1127
556 1094
,72 1064_-_ 1059

911211 BB5
221 B0g
78 6gl

264 65o
,49
462

ts 174

t:;Stunt Ints
teif Eskiltlsen
Ove AncLersson
Åke nyströn
Leif Mortensen
Jfrgen Kroer
Ertk Euss
John AnnitzböIl
I{enning Forbech
ULf Selstarn
Johan Rasrnussen

2BO1 2659
2B1g 2669
2776 2617
2519 2494
2407 2466
2418 2459
2165 2482
2458 2147
2182 2172
2414 2255

2715 5516 1.
1gu 54BB 2.
2446 5591 

'.2144 
'113 

4.
2469 4915 

'.1257 4877 6.
749 4847 7.

2295 4805 B.
2040 4754 g.

4589 tc

DK
SV
sv
DK
3K
SV
DK
DK
SV
SV

Mlkael Olsson 2Jl 1 1122 - t6tt
Jan 3erndtssonl599 1871 -- 1472
Claes Jansson 1718 1290 -- l00B

lCo
17,
18.

Jan Bjernby
fngolf Jonsson
Johan Åtrttng

2t6o 2or4 1994 4414
2186 2212 --- 4t9B
20oo zot$ 517 4018

sv
sv
sv

12
1t
14

TotaLtr 20 d.eltagare i Stunt Int.


