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uedl€mBttalning Iö! Sverig€e Lln-
f lyqareE Intrearåfrärtånd€ åv
Stunt.

trd cl&kå 3f* rlutdler

glgBlg tii'l; t{drtrii€d: 61

! till redaLtionen. ld!'ess hr'dalr,
t
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Hejsan, cotl Ju1 och,Cott &rtt År'på Er!

Så var Cet då dags f,ör årets Eiata SLIS-
Bult€tin. På qrund åv redåktionella svå-
ri9:reter lyckades endaat fyrå nqurer letå
sic ut redl€nunärna i år. Kåfrake kan vi
'<omprrEera defta geiiofi'f:.er ånlle! 1983.
Dsttå förutsätter dock att nealleln;;ritalel
öka: betydligt. för nårvarairile r;icker
inte åvgiften LilI för att kunna tryckä
'I.r nun'tle! ån fyra. Jag hoppaa att de
rlesta iv dc Slisare 6on tycks hoppåt av
kcr:ne! igen nåsta åt €antldigt aon de ut-:
eli ick:de inf ornaelonsh!oichyrer-nA' kö{lrnei
tit.l användning,

r. oeh ned aletla nurnn€r . fåi. du. trEteri.ål
ått kunna s.toppa in i den Pärn son €å
smäningorn konmer act b1i ett eär.defFllt
upFslagsverk I Stunt. Hur nånga sidor
dct kornner i varje nul'aer bCror på hur
nycket annat rnateliaJ, soa toneer !edak:-
ligneD tillhanda. Jag kan dock'lova inirisi

i \:;;;elf-FE:ild' {r... {1942} ;

BJörldiaasvåq€n' 28'
186 00 Val.len-tuba

lr 0'152. 291

9e årgång aålrt nulule!.

-DEKAISS 
nea tldF-rn:ilt€t {kart:

or om 1 stOat gåtrtt.2 €@ål be-
stäUe6 gatlad llaåttandet..av .

Kr 3 3Vt.;!ii,+ Iprlo! 3!30 -
på postgilo!. årEe fåtg (V:itt

öst/Iordr

l

j

i:

F

orilf örandd iAgton vå6i,/sad :

Lärs-Åka Äiderfsan

Iel: 031: 23 ?5,..37

tiö sidor per nurunei under'1,983.

ued taoke på konmarde årsniöten såval ,

regicnäla Äon centrala år ilet nu dags
att börja funtlera på notioner, Vi hoppa!
på ett ri.kt bialr.ag;till desaa nöten då
ået år Lä- "^i sl,is frantjda utveckling
-.JJ.-. a.,E3 förslag tyd€r Ju på att
sLI:i har tjänat ut son organi6aCion vilkjl
jag ilcppas liggcr fjårran från verklig-
i,efcn,- L1le r zi -

:'.- L.å. årt f,å tacb.a alla för dqt cågna
.e3 och för lorcroendeL att, på iä6t.'

nu:,.rer, få byta ut årgång'5 not årgåLg -'

ienbyggr@våA€n g
16 76 Cötebarg
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tafet alla
ställa upp

Faktue ä! Jq att ]Jr1-l.lrl(Iun ar Ju ao! rrsrrt6q:"j=a :-__
flyaaro be;tår 4v ka[ske 5 F av,
sMi'F;;.åi;';;. Festera.nde 95 # å!
Just I' Kallart leal Eian nc-käffor.

Y
I

,,.

En geldstr5åe spoclalttidlinS far g!I9
Linflyrare att 64tt1as lontr skdlLo
trolrEn ?ca eiörrlt våraofullt f,iir
I tna€ikslielrEtea I sv.rl8ig. Ten& be!4
!ru! DYckrt vt bat att 1äla aY !aI*
ålldrå ö6!6ctt ob vl l1Y8€! sloedt
Stuitt:cåtbata'til.{ar tei ..!4cin4. :

lled hop! on god forts-if aliäTtit- '

alng bär iaa att fA öndka Er Alla
en c,od Jul. oob Ett Gott Ytt Ar.

ko@er al6t fler. ,^s.
i ;::'-1t-

D6t åi,r DrÖelår för ale första 6i'[orna
1 d.er JsLIS-Bdletla åv llllIYo
s!uht-, !ärror on .öJ1tgt köil6e! Ja'8-
eit fälga varie kapLtel tlilf,:1.ttåo1-
ell fär;. to6sa för.iktigt isliloinrq'
ocl säti in deå I l)ärBea. Stlett

Giir au eå

l{åconstårts t deaaa tiilrdng iisa€i ett
liistarninsstort på 4ot- Åwiiro DET?

;;;;-;ili;F hoi* ett skld*r it
ioir:ia avrritea koate! tlr I fottsäit-
n1n*en" ÄI.la 600 b8! Hå}t atSt ften
för '1981 har 6vea fltt dstta 8qD3r'

stäl1sr sBi4n'I'1f S€iLslat uP? soro

etu!t- öch bufodredaFör för tid-
ninSrir så ar jeg hetl ö?ertygEa oA_' attoucccn ä. 8{v€n"

. hJCjb Sdte hån' natu:
'eaivtlir-er fär saeeit. !

Låin, iutu.rltS:ö'
Saeeal. iBead;?111 .itl

vte ha ieaBxrtitr-ei F r' speeil; 'Beadi
ni"r"i oott corbat. Vlitare nA;te' föt

. 
"tt aöt beLe skel,l 8å thop, plaktiskt



åv Lars RöCP ,-';!'

li1€ra lröstpys6el.

I{€J al].å. stuntmåifiriskor I .JaB
tänkts fqr'tsåtöa l-it€ i Jobair
RsglIluasona a.D.da fråtl förra nu-
Er6t och berätta lite om h6si-
€ns {py99€1n. Huvudvåfk voae etr ::

bättte ben:imDing.
Jag l.ade också n€r tå1/11Dg!-
Yerkaallhlt€n efter SNE2 (en
mycket lr€vlig octl lYchad 1,i11-
sDäIInfug för övrigt'.41 som lnte
var där kan ångra €rl) holt gn.L-
el.t därför att grcjorata iatg f,u_
ne€ra.r ordentligt. Ja€ har i-
eläIt"t äerr"t hö5ten åt att för-
söka tåi.mia mina Os 4o/Ir5 ISR Rc
nspoed{ lrotore! för a'tt få den
att furrSåra lite bättre för str.lllt'
Det finnc få&ti5kt lösnldga? På
problemstr.5å Lä9 vidars a]'la di
som tå!!t eå övei t111 RC iå gr-
urrd av triJ-Bkartds motoror t
Problsset med de6sa ootore' ä:'
ju alt de är al.ldel€5 för wilda
icrr tai int6 hål1a fvrta-kten nå-
eiollunda ionstantr äweri. om nan
be:tastar do! m€d stole flåikt osv
a la Bob Hunt. ( 1316 )
Detta arrarlgenalag körde ia€ ded
8l år4r säsoae och det gick €jalr-
ska };a tyckte iag dår nd{ sen.
de56 båt krave4 sti€it. Br:ins-
leförbflrkElne€n var ockeå 1Lt€
lör hög'- 19O cc-I)Pr fl'Y8nh6t
särskl.lt efter;VM nåir rlan flck
höra t.er. €irofilaanarBas suve-
riiaa nototeåEg i iasåg nån-iu att
flåtot nåsts göras.
ual a. bar'a ett kolrotats.a att
en lugn oclt stabit 'll<ttitleång så
att pl'aa€t får rätt och iiilm't
hastiåttet i hela Pro8.rårbDet är
'15fr ^v en lyckad f.IYenin€'

PortnintiEtider '
vacl 6ör man då för att åstad-
kolr.Ea d€!ta? Jo, Precr-s soft
Jöhan sa i sin arlikel 6å be-
rot ]Eotorns fornåea a.tt fYrtak_
ta stadiåt b1 .s,.' På förhå1få.tl-
det ls€1.La.rr av€ia'spqrtens och in_
Eugnlng€kanal €rDas öPpning r€sP
s Eii-nanltrg. I b]"osdovD perioden,

På högvaiwiga frotoror år b1-
or*dovnperlodon 1åDg oct! På
stultnrotorer aka deta wara
kortar€ .,
På mine 40 ach f5 FöR å!i har
JaB ändrat detta förhållarrde
genoE att höJa over3trömaings_
t anal€rna- i cylii/rdsrfodret
O.5 nE, ALIa tr€ kanalerna ska
Iäfäiocrr radisr och vinklar
ska bib€båI!.as. Jag vet- 1nt€ om

Ot5 !m åir det bästa' dqt ka! r'r
€rp€ri[|eniera bsdr &sn tesult-
al,et är iallafall stråI€ltrde.
(Ua.ld sklikot åv lycka fal(tiekt)
Lagoin s,labb fYai&kt övdtallt
uton då och då alLr'a itögBt utrtl'i'-
Detta är dock iEg6t Prob1eDt
motora ko&m6! al.ltld t1l.Lbaka
till fyftakt På nervä8err.Dot
gör don {nte i s tandatdversion t
då ö6ria! qotorl! warva Ul}P och
konrne! lnte til.Lbal(s tLll fyt-
takt förrän €tt va1.v €ftsr man_
öv€rir om den ölterhuvudt a€ie t
koulmer tillbaka alls'
På' 4oFsR-s är dot vewarsltld-
€ttca sol! år ii.rrdrade, mgn deit
cyck€r iag ilte v.rkar funBerå
1lka bra. (tlr6äl ta alla s-ä8a!€l)

En*1a nerkty€i.

Op&tionea 4r EYQket Ldtt ått
ulförar €ndast l]orrral försik l-
lehet behövs. Vsd verktys€n be-
taäffar så k.latat man' 6ig mod
några friska tå1fl1af. qör en
rits' bs].sL Eed 6.k. höidrits-
Eått så att dr.r lrar något att
fita efte.. Utatrpå cYlisd6r-
fodret al ltså.
Jag har giort sadrda sak På
båd€ 4o:an och  J:a-n med samnta

' ebda resuLtat' I detta utföiå3de
ärar dessa moto!6f utair vid-
rii6 lslD f75O'gielis kärra' faat

-,.ä6t.,bad9 ju inte )skadat olr dGlr
" rtåd€ vårtt eit- ltar tre bckiö. 'iättae föt6!-åsl"

'aven oo. ovlitidbr,hodLf ikationerl
är det viktig*st€ så finns dei
€!r dol' atrnat sod Eåste b@akta3'



ko!P.
On du är

Räit plugg är: en wiktig sak' Jaå
har prowat några olikat t'ex. OS

rir. 7 . I.:irebsl.l lled ' Poljefnaa &en
pluggen med stort P är FOX 2V
lån8 Eed bryg8a. oennå PIl-raB är
helt iiw€rläå3en alla andra so&
jsg bar provat. lien det finns noe
andra 6om du6er ocksår det år

Jag anväader'€t! in.sug av L€if
h.ärrmani årodell i 5LIS- bullen
,'r" \/7A. Håldianetern är f .n.
?,J dE och då drar 4oan c:a -L4O
cc och 45en cra 160 ec por f1yg_
ning. let tycker Jag karr wara
e"dia"t. i jf". .lotråns zoo cct)
Om du 8ör insrrgen sJälv så Pro_
va att göra del:r av delrinr som är
yck6t l.ätt ått bearbsta.

'I nsugnlDgghål€t får man aDPassa
efter efiektbehovet. stö're hål=
hagre brii'rsleförbruknln€ och hö-
gre eff€kt.
!'örgasar:'öret är antj.n€,en OS ori-
siual eller Super ?igr6 soln kan-
"k" kan wara svårt att få iag i.
Let går bra m€d Yi.lket 3om h€1st
le11afall.
:6 upp med os-nå1€nr den kan vara
då1igt lödd;1ossnå och orsaka
kons:ig eåna. .Det är bara att
i-öca ofi den ordentligtt sedan
brukar den håIla.

Tqrrk och brensle,

'faaken är en ho]t vanlia Plåt-
tan]{ av uniflowtYp. ljen ryxomer
c;a f,?O cc. Det är lättare att
göra tankeD nå8ot för stor och
iedan dosera såppan ned en såir
där I dI. sprutä som corabat-
åkarna använder. 'lank€n är giord
an o,2O inm mässing6plåt oc}-' rör-
on är I(/s koppar e.11er måssina;'
3rdn dia. Glöd8as 1nnan bockning.
6l-änslet är den watrllga stunir-
olandning€n 7O/ 25/ 5 ocn oLJalr
al. antin8€n Castfol i'l eL-ler'ric-
inolja. I-re t går bra ned si]kat
som. 'I'ank€n kat! behöva iustefas
i hö,idl'ed. ( se Johans artikål.)

Låi€,g, nälk€ tltL att fotgasar_
röret på dessa motore! sitter
.I5 trls över axe1eontrlrmt iiimföri
fted L2r7 Ds på tr'ox 35 m.fL.
Jåg använder I iuddåimpartryck.

ProDeIIer.

,h.in he]"t r'anl"ig ToPl'Iit€ IIl5
tläsnurra du€ier alld€1€s utmårkt
m€n jae har just fått tag På
någ..ra ltevup t1x6 EY' som 6ka
tr.li intre€ssnta att teste till
wåren. Jag irgr åwgn Prolat sn
Tornado 1Ox6 ar€b1adig, D€n den
war det j-ngot drag i a].l6.

-1.i.n993-ran9.:
Dei går bra,att köra mod en dä.r-
par€ av rrufflertYP m€n JaB
tyck€r att det b11! mycket skö-
nare l.iud av en "rlktig" dii$P-
are. oS starrdarddäDlpar€ är dock
611d€1es för tung: r 6torr fu1 IDt!.
,en tar också fol, mYckot Gff,€kt,
Dss6utom tycker Jag att den är
jgAL tyst.
Jag har därför Eodlfier"at delt
en1. åke NyströoEr recept-{; sac!
för tipset Åt<e!) Korta avl fr.arn.
delen så mycktt det går,' 'fl-la, av
a.Lla kylflänsar och annat onö-
digtr passa til1 bakdo1en ach
fäst ihop &ed sr[å aJiilvgåingande
skruvar. Xorta av nutblåsaö]'et r'

ti.lf €tt par mm. och borra rlPI)
hålet ti.ri nax. (9'5-10 nrn) ttorr
b]'ir ti.lfräck].igt tYst ändå ocb
vikten är miDskad t11.1 nä6tån
hätftien. Jag har satt t1.vckutiag-
et nliit på rho lorarrsfu.ttrritr€;enn
dot vetkar vara bä.lta 6tä.11€t.

hy.tnarotel.

Jag har montsrat €n kylmanto1 av
plåt runt cyliadsrnt det är l1te
tveksall1i oot d€tt gör nå8olr nytta
rnen den gdr angerr ekada h€ll€t'

IoppacknlnB,.

JaE bar sati en €rtra topPackrling
i nrotoreina(o'15 mD) n€st bero-
ende på att stlften }itll då1iCt.
Itfteråt höll dol' ial1af411. ,
Packningarna kålr rbarr göra aw t'ex
.:,ä sktturkar aw alumittl"urD;' Futåa
först bort fär8 ocl' lack fråtr ut
och insida. ( xLipp LIFP t'nr:ken
först.,.)



Linor och I inlängd .

\ag l ar fastnat fär en linl'änad I}å €n alldeles ny 45 nödell
I iil iÄ,: . *att r"a'. 6ala.ti1i ösla' hänaarrde?.ilpå :v1g9t:1(blserad på

I i\rt-jioäl ek O,38 mn.(trire) tl.it-L ilRons iROGUtsr!' Flvins
i5+ +a .€ar a;- vawti.l nå c : o s, 2 - I'lodels; gkt . 8Il) och 35 kärf- . fJc-lra ael' en varYtid På c:a 5'2 -trt g-i 

".k- beroefld€ på nlotorin5t-

Bi1I.:*Röns iROGUDrrr Flyin€
uodilts; i}kt . 8rr) och 35 kärf-llella &er e-ll vårvl;lo \ra cr4 )r.

'; ft:- ".t- beroende på notorinst- orna böriar bli lite skabbiga
ai f t ioe"" . Hasti#en haenar då så har iaa satt taång åt i tty-
på ora-8o lon/l,id v-j.r*et känns dga en modifierad Gie36k€-
-å'irååi"u lae'om på detr här kärran Nobl€r sed cellPlastvin8€ och
.t;;-ia;;t;;en'o.,xså på anora av . :::"b!_:.,y:"11-131_31;|l? -^_;;*;-l;;.--- I : : - v€t ,tan att oa' har nåqot som

-4 - -,--'t' fung€raf oh, ållt anna t 'pkulle
..Ank,it rfli ns och sta{tt€hnik' 11åT1"1-I"" b€hiiYor iote flv-

Ca mod Jätr.encge,l.ler ocq avin-
--atet är inte nödvädd:gt latt tliralän dvra tllotorer foiitt treii'a s;'c-'atet är inte nödvä+d:gt att köra:6n ctyfa tBolorer rorl 3Er xrar-a sr

:motor som deesa timeaYj"'b i bänk' brar äYan om det är 6n vt6s
. . 'ir"iii"rr".'" lrå-. oåe"t' hblvtitr'lqe ' Eki1lnåir att flvsF de stö-

för'att köra ln ringen, s€ctan kan rro plan€n's€ på Bob Gieseke
rå" uo"t" iiye". iJijii.'.aa rrt" t.ex'! 2;a på us f"ats-82'
förtikti8t ."O "lt inställning med Nobl€r oqh IOX 35!

: och Juståra sedan eft€r: valle Nlr ner mal ädtfia?n har fått
flvp;inll så att farten så smånin€- någorlullda stil På. g'reiornE
-otrr"I" "ått. Fdrsök allt6å act uhd- så aäIler d61r'bara" att böria
-tr'itJlrnareå-te tlLr yaiyP prig. trärra hårt' iå kurd€ ean

: När lag går ins täl lnin8.sfly8ning- kanreke ta sLå upP'tl.l]. "6v-'
år m6d nw dotor €Iler iod"il "fi.t 

ensktoppen't cller Varför int€

"it""-a.å.i"""r ' så fv1ler iag Iaget? Det gå11or.att sikta
;i;;ls-;;;;;-r,årt ' r,å "irni"i hö€-t,' el1er tiur? (2o m)

r"r, oiå där oclr liaa i f min. vad har du siätv på gång in-
oo nÅgot skulle vara f€I. för,nä6ta- säton€? skriv trrr
fitii:;:.;-i;i*i"l'iiu-'""rr" Bu1len och bd;åtta!
vårvt:iknare för att göl.a l-astäIl-
;iA;;;[;.;;: *ti+ {"n vlsser: IroPPas ! ' '

ii"!',:'ru;;ttrÅ'h;;; ;ä" .-to".' gå"
iaiil ...-a.l-rä'i" i"""-Iåi"""1-- det är. Dåson ,!i'-fil "{l:" ?I

.., m€.tr;v.:t v}:ikrtare. UsÅ-Iaågedle[itrea d€ssa ideer dch tips' JaC- 
-m,1-:-" B-r_!:1_8-€!-o! {nvlindå en :åde4.e+ y},,1 :: "I:"_iiT-1*ål.l1l9;,5OO-öarOn tauur P4 YI --- i:!---- :-_

octi h-an ånvåinde desEuton S-lj-!4X-!-gf Jad' är allt adräf ärl :re€ll
- Han var €nsam oE dessa I'in€sssr, på 'nol,orer o:qyl, :1 t ar Ja6

.'... "oati.1i-åå' äiidnde des su.t on er ! låF ter
u^- -... rt". Iite skärrad i,oföt - I.aft ovär'd€r1iE l.iälp av div'

"ilt" ifvgirrreen för haF,råka<t€ utliilrd6kå tidskrifter'- fr'åastsista flvsnlnaen för ha|t råkad€ ud tEijrdeka tidskrlttert tl.amsl
rrå.nrieeå:ropita kab€tn, til-t >tunt News' satt äv€n i'lodel '

sloudrivern iåt .å tt. han blåst€ Airplane j\evs= $Idrichs For
". L.n ai no r ^ucrs sbrl i -l)är finft""i;;;i =i,.'iii -.-"---'. ' 4"gi'"" Loweis +art'Där rin
;;;-!; i"i; ..;å.r*åait. ått i"v- trrvckea Drat'nvrtlqt'MeD prova

""i".. ."a.f r.r, at# ita.t . ga.. har .jag och ide+na {IryIg
choke 6-? eat'.r på- n/ed k1:imnan .r -' Antar att både Jöi"rar.r. oF+ i1cr."r<a g-f eat'. ' 

på- n/ed k1:imnan - .r ' Antar att båd€ 'to1ar.o9d j$. -.
t<åinn eftår- ån"ti. cr en" finns aär, tår bevisa vå?a påståeilil€n l-ii I
e" i""t"rr ti1l domarna och klipp vårsn I : ,.',.. . -'ia!ir .j/-
Ka.nn €IIer ,i., _-' --'_-- :-;
Ä" i""t"" ti1l domarnå' ocb klipp vårsn I 

" : - ' ' --ia!ir j'l

tilL snurran så startar molorn Hal. du någrä t<onuieotarer elter
direkt. frågot ang. ovanatäedd€ 

' rel_l€r'
iJ€t är €n fördelått sLiPpa vända o!0 du behöver hiälp trle4åiå*jot
oå en aårr ber sd61 liiria oar nan 6å tv€ka inte uiarl r1ng errer
;; ;;"-;å iai""i ate,ni a"t a" skrLv så kån vi kanske hiälpsb
ulL ilr ia" a"t ."'tiå ivvärr och åt att lösa probrom€n'
sa& bekallt, L€w sunt oc}! t;itrk stuat !,,:l:,1:1,,...

p1"r"" rbi,€f.], l ;:.' ilriilsnlnsar'i !l,a3sie R.
--:-----':- ,." Ir€Ilsborc9 -.!!,I!-r:'
Jaa -,har resoneliåit 6å hät: att eft_

lii$"r*.;äiir::"::i*.:i"r"" å å
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nenua självförk1alarde bildsvit å!
inskickad a? Trasse SooEr Urspfi1n8!
1ig€n koD[e! den f!ån AEellkanea
Farry Eigleys bok, n1'bele are no
6ec!ets!' soB, L övri8t lnaehå]ler
dassa &atnyttl8a tipa. Jag tro!
att l,asse kan 8e tips på hu! nan
kan keipa ett 6teEp1å,l av bokeB on
naa f!åBa! hoaon.:DeE år dock sk!1-
ven på ense1gka.

Eär, i lipsrutan, !ö! det sig od hur
ealr får eo saygg övergång ne1lan spi[-
ne! och klopp, JaA Yi11 ninnaE att
id6a tidigare har visatE i nSullenr
nen det blir ju inte Eänle för det.
Jag har sjäLv prövat d6n här netoden
under flera å! och det gåt väldigt
Er.idigt.
Red.
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$ffip"
.:nerEborgspc-kå,1eI 19s2 åvhJl-t I
ndvenllg; på Brhtteluirca ao- I

Je)lflyE;ält I Y:-nPrsbo:6 den !
!g - 19 SepteDber, De !åda !
stunt8fenalna. tJr"':ea d€fl 181e. t
.'dt här bte" an Epp6jreise Del- I
lån ilå.rdska? oeh gronskar dä', l*

ErL. raycl4e t rlcgfoetlgr 01f Se13r,n
kiiidpade ia?pett Ded at+ få Srelo_ rå
att fungerå. leck utan aesultat.
tan kunce lnte 8€noofijla etr etrda
hel. flyanina. U1f v6J dock nöJd
ded att vlsd a.t* lYkiet oro hal;s
f]|ånfAll€ ti]I ie €akne! 8rand.
!:n nedslalaa AvaDti TT lä! vars Fi
råna: 1nföI -8J.

ri

i

ce setlåls fick 6€ siei 8la€:ra
rlE rEa, ae! t111 1e.e'preBtailoaer-
nat åtEitetoRe. ElÄellertid räd-
daalee de båiia vanAlingrpriae:ua
J::ån dxpoli äveli iå:.
i-nt&16t startard., Yår ir1l€ ö?er
6t8i nlei ffan i Bto?sttnt oeh
ijll i selaiEtant t:!c4 deltagafsa-
iå1et får vå1 €45 Eot taksrqnden
å.r ett n ftgst kör: 11:l.

Cl'e AEåelsEoR r3r : en ll-te:l
'-'lllss fö! s18 sjå1v och å!!nat
l|a! vil Inti atL !ÄIrta. ::an saq-
iiads llte kotkutletI3 firåit t e!
å!e Nyströd och Johan RåeaeAeet!
ssn Cårskarila blir allt )åtile
3å. nåsta åt k*lstc.i

ii+ daiskå Bästelnå: treair1n6
golbech, icb?! .4snitzbö11, Jch"::-
nss ?hofha,u8€ sant Jt:ns trigtsnreo
trg 2!a resF. ,rer 4:€ och ?te
F:tas, 3rå gjont och ealkoqna
i.te:r till tlästa 1ä1'1:l$g!

iYåa ifår:A di e?eieke? kotå
!:åako Kall1rlaiaen 1ra,re fly8etyS fung6-
rar a1lt !åttre. K3uLo ä! liitEoåli8pn
åe:: ?å våstk{ste5 so6 tråda:: al.1ra
:-lti8ast Jusi nu. )ei 3La1l b1l ia-
1;lessant att se hl]| det 8å! för
:ro!!oD i fortsettti.gen. ÅLl{cs Junl-
.rla RlsB Yhland å:r oelså e',r kllle
rå fletiiår€ch. lrån at'" ha fluglt
s5lå O r 8-c o:abåtoodeflet geEoifSr
l3n llu hsfa stu::i jx.:-PrsJta,@ret
r 'cr-ct ive.tygandå" E.1 6t. olåts
ble1, XlaEr ree"rltat"
JåE le$dtEeottr ÅXfcr hår: ta!tfa._
-n+e !P'blpd rFo at! få il;l ått
l{nFcra oadentr1lgi, En hyfsad för3-
!:r liy&nln€ Lu]lde lnte ljä1!33 upp
aY i€ t?å, &llldr€ lYckaier före3k
sce -fijl.lde.:ltgir Jense hår 8?eroi
på 6$ng inföt t!åsta så8on€:i

se såda4 stil hs.I: har' ilartiD tindstro$
frål1 Väsierå6. Ee! t etaltpooltioi ded
Bin Seb!å st,iirt. Itål]are! Kåuko ltaitrx-
ain6a- Pfa,nets r.lkt! 6vgr 1400 A!

Senlstuntklaceen vands ev IngYå_r
åbcahslisBon f]^ån FocnebY. En ka:
Krel ar här att, genon sin segert
ko:riie! yattdringslliset att hasn:!
på sanna olåts saB förra året li
1nrl'a!s ;ompiE Chtjsr,lan toå ben

!!1ss t.
;veir häv vai ?årå dan6ka 8äste!'
öcn nosåde på segern. Pelet' ' oc-'



lfckades bäst och tog en 2!a plats före klabb-
kaDrate! Egtrdng 191senr Atlators Wr^a1bo!8.

stellaa Å.tröb ä! eu !y kille soo ä! på våg uPpåt
tlad år er av ilo seaaste tl.llskotte! i AntG. Sf,oat
Tea'l! och kaa bll. ett nan! att rekEa u6d på lite
slkt. Ävea klEbbka,Dlaten Pete! Älalers.on bopp4s
få se Ilte Der ar urtaler rästa år.
!€t JäEnsste tåvlhgsresEltaiet i seDld stoal
yåst€råsg?4bbeu Ua.ltin llDdat!öd fö!. HaD Sjorde
absolut det bäeta han kurrile DeaL en koltkloppad
och överrlktiS Ssb!€ Stant. Ie6Eatou bLdro8 han
lea tårlhgeEg tlailast. hut!ö!.

Poeatfördelnlag och lesnltat flgrgår av fotot
håi! ti11 höger.

lRe,i.

Ea helt fantastiak bok oa &odel1flyg
finne att få taA på i sveaEka bokaf-
färer. I 225 Eid.or beskliva sa.atLL84
sodellflyg8lerar ded flelfälgslilde!
och fh. Ek1ss.!. Soked å! !å eneBlska
och het€!: the EdcyclopedLa of ModeL
Ållclaft. Materielet ä! EarinaastelLt
åv Vic Sdeeai och är utSi.vet av föllaget
octopus looks Ltd, 19'19.

Jag kö?te lltt e:.eup1a! hos Gamperts
i cötetolg för ca 100:- och kalt l'arEt
rekomenAera arlalla att köpa slg en 1
julklapp (oo iate aågon anrrår! gö! alet
så.. )
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ÄtLM}iNT

I!rledning

unater årens lopp har många artiklar otn stunt skrivits 6å-
vål här herrma sorn i utlandet. Tyvärr falle! ilessa attlklar
snart i glörnska och de som bäst skulle behöva dessa år ofta
de so!i! har sånst tillgång ti]l altikfarna.
Äv denna anledn:ng har SLIS stunLpärn tillkob$it. Ävsikten
ned pännen år således att i koncentreraal forn ge en sarrnan-
fattning av de erfarenheter som gjorts under årens lopp på
ett sådart sätt, att. uppgrifterna år tillgängliga når nan
bäst behitver dern.

ltaterlalet är huvudsakligen häntat från utlänalska tialnings-
artiklar, men en del- koNner från swenEka kållor, t ex SLIS-
Bulletinen.

Pårmen riklar stg lill a:Ila linflygare som tånkt att ågna sig
åt eller redan ågnar sig åt stunt. Dock har huvualdelen aw
naterlalet avpassaLs rned tanke på -riktiga' stunt&odeller, r
d v s nodefler riecl uppbygqd kropp och motorstorlek 5-10 crn-,
eftersorn det år för alessa ärbetskrävande modeller sor0 kun-
skaper bäst behövs.

Pårmen är i sitt nuvaranile skick 1ån9t lf!ån fårdig. Tankeo
är att den ska11 kompletteras och modj.fielas eftet hand. ;rä'
behövs dl-na erfårenheter och kunskaper.

Dessutotr förekornmer ofta i pärtnen hänvtsningar ti11 aneti-
kan6ka företags hobbymateriel, vtlket ej 9år att få tag i
här, nen vi hoppas låsar.en har överseende ned detta, och
iståtlet informerar SLIS-BuI letinens redaktör otn länplj-g er-
sättn irgs!!lateriel .

För att kunna hitta i pärnen har innehållet unde! resp fl-ik
angivits j. atfat'etisk fö1jd, t ex Xropp, l4otorinslalfation,
yilgg. underrubriker har åven j förekonunaDde fall angivits
under iespektive buvudrubrik.

vi hoppas du skall få glådje av Därtnen. Tycker du att något
som står i pärmen å! fe1, eller obegriptigtr så 9nå11 inae'
utan kontakta Slls-Bulletinens redaktöt så kån dina åsikter
tas upp till debatt i "Bul1en" öch senare utgöra underlag iör.
ändrinq eller koi$pletlering av pärmens innehåIl.



1-

:
OURATNTNGSFÄKTONER

1 Btu {British thermal unit} = 0,0002928
1 Btu/h = 0,000329 hk
1 kubiktum = 16,39 cn-
1 kvadrattum (squåre inchl = 6,452 cn2

I feet = 0,3048 rn

1 Us gallon = 3'785 I
'l tntle/h = 0.447 ^/s
1 ounce = 28,35 g
1 plnt = 0,4732 I
1 pound = 453,59 gram

1 tun = 25,4 fiun (engelsk, arnerikansk).tt',
1tun'= 6,45 cn- = 0,0645 dm-

1 tum' = 16,39 cm'
1 mi-le/h = o,447 x 3,6 = i,61 kto/h
1 kmlh = 0,278 t /s
1 British gallon = 4'546 1

1 kP = 9'61 *
1 lbf lpoundforce) = 4;448 N

'I lbf in = 0.113 N

1 kpm = 9,81 N

t hk (metrisk) = 0,735 klt
t h? (UX, us) = 0,746 kw

ktlh {kllowattitDhar)

+

+

+

oF

4

14

32

50

59

68

oc 
")

-20
- 'lC

0

+ ial

+ 15

+ 2{]

+2i
+ 36

+ 35

+ 40

+ 60
+ 80

104

12'l
139

+ 149
+ 111

+ 199

+ 17

+86
+' 95

+

+ 104

+ '14 0

220

260

280

+ 300
+ 350
+ 390

"l s
g (oF - 32) = Graalantalet i cefsius
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